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القسـ األكؿ :اإلعػػػبلف

الكثائؽ النمطية ألعماؿ األشغاؿ البسيطة

الكطي األٔه :منٕذز اإلعـــــاُ /الدعٕٚ
0202

1

تدعك جامعة حضرمكت عف رغبتيا في إنزاؿ المناقصة العامة رقـ ( )1لعاـ 2727ـ بشأف تنفيذ مقصؼ كظمة بكمية التمريض.
مصدر التمكيؿ :محمي (حككمي).

فعمى الراغبيف المشاركة في ىذه المناقصة التقدـ بطمباتيـ الخطية خبلؿ أكقات الدكاـ الرسمي إلى العنكاف

التالي  :جامعة حضرمكت – إدارة المشتريات كالمخازف – فكه – اإلنشاءات سابقا لشراء كاستبلـ كثائؽ المناقصة نظير مبمغ
كقدره (عشرة ألؼ) ريػاؿ يمني ال ترد.

 -كآخر مكعد لبيع الكثائؽ ىك يكـ الخميس المكافؽ2727/76/74ـ.

يقدـ العطاء في مظركؼ مغمؽ كمختكـ بالشمع األحمر كمكتكب عميو اسـ الجية كالمشركع كرقـ المناقصة  ،كاسـ

مقدـ العطاء ،كفي طيو البيانات التالية:

 .1ضماف بنكي غير مشركط بمبمغ مقطكع قدره ( )277777مائتاف ألؼ ريػاؿ يمني مف قيمة العطاء المقدـ ،صالح لمدة (مائة
كعشريف يكما) مف تاريخ فتح المظاريؼ ،أك تقديـ شيؾ مقبكؿ الدفع.

 .2صكرة طبؽ األصؿ مف بطاقة ضريبية سارية المفعكؿ (مع إحضار األصؿ عند فتح المظاريؼ).
 .3صكرة طبؽ األصؿ مف بطاقة الزككية سارية المفعكؿ (مع إحضار األصؿ عند فتح المظاريؼ).

 .4صكرة طبؽ األصؿ مف البطاقة التأمينية سارية المفعكؿ (مع إحضار األصؿ عند فتح المظاريؼ).

يجب تقديـ الكثائؽ إلى إدارة المشتريات كالمخازف – فكه – اإلنشاءات سابقا  ،كآخر مكعد الستبلـ العطاءات ىك قبؿ

الساعة  11صباحا مف .كلف تقبؿ العطاءات التي ترد بعد ىذا المكعد .سيتـ فتح المظاريؼ في الساعة  11صباحا مف يكـ
االثنيف المكافؽ 2727/76/78ـ في مكتب اميف عاـ الجامعة بحضكر المتقدميف أك مف يمثميـ بتفكيض رسمي مكقع كمختكـ.

يمكف لمراغبيف في المشاركة في ىذه المناقصة االطبلع عمى كثائؽ المناقصة قبؿ شراؤىا كذلؾ خبلؿ الدكاـ الرسمي مف

تاريخ نشر ىذا اإلعبلف كحتى يكـ الخميس المكافؽ2727/76/74ـ.
زقي
املٍاقصٛ

وٕضٕع املٍاقصٛ

2727/1

تنفيذ مقصؼ كظمة بكمية التمريض

زضًٕ املٍاقصٛ
 17777ريػاؿ
يمني

وصدز
التىٕٖن
محمي

0

وبمؼ الضىاُ
االبتداٟ٘

آخس ًٖٕ لبٗع
الٕثاٟل

 277777ريػاؿ

الخميس

يمني

2727/76/74ـ.

تازٖذ فتح املعازٖف
الساعة  11صباحا
االثنيف 2727/76/78ـ

اإلعاُ
المرة األكلى

القسـ الثاني :التعميمات إلى مقدمي العطاءات

الكثائؽ النمطية ألعماؿ األشغاؿ البسيطة

الكطي الجاٌ٘ :التعمٗىات إىل وكدو٘ العطاٞ
أ -وكدوــٛ
 -1وصدز التىٕٖن:
1-1

سيتـ تمكيؿ تنفيذ ىذه األعماؿ مف مصدر التمكيؿ المكضح في قائمة بيانات العطاء.

 -2وكدوٕ العطاٞات:
 1-2ىذا اإلعبلف مفتكح لجميع المقاكليف المحمييف المؤىميف لمتقدـ بعطاءاتيـ لممشاركة في ىذه
المناقصة لتنفيذ األعماؿ المكضح كصفيا في قائمة بيانات العطاء.
 2-2ستحدد قائمة بيانات العطاء نظاـ تنفيذ األعماؿ (مقطكعية  /كميات)
 3-2عمى مقدـ العطاء المتكقع اإلرساء عميو تنفيذ المشركع خبلؿ الفترة المحددة في قائمة بيانات العطاء.
 4-2ال يحؽ ألم مف مقدمي العطاءات التعامؿ بشكؿ مباشر أك غير مباشر مع االستشارييف المكمفيف مف
قبؿ صاحب العمؿ بتقديـ خدمات استشارية إلعداد الرسكمات كالتصاميـ كالمكاصفات الفنية كالكثائؽ
األخرل كالتي يتعيف استخداميا لتنفيذ األعماؿ بمكجب ىذا اإلعبلف  /الدعكة لتقديـ العطاءات.
 5-2ال ينبغي أف يككف مقدـ العطاء ممف اخمكا بالمبادئ كقكاعد السمكؾ األخبلقية أك ممف تككف أسماؤىـ
في القائمة السكداء طبقان لمبند ( )35مف ىذه التعميمات.

 -3املٕاد ٔاملعدات ٔارتدوات
1-3

جميع المكاد كالخدمات المكممة ذات الصمة التي يتعيف تكريدىا بمكجب العقد سيككف منشأىا البمداف
المؤىمة.

 2-3ألغراض ىذه البند ت عني كممة (منشأ) المكاف الذم استخرجت منو أك أنتجت أك صنعت فيو المكاد

3-3

كجمبت منو الخدمات.
يجب أف تككف جميع المكاد كالمعدات المستخدمة كالخدمات المكردة بمكجب العقد مف مصادر جيدة.

 -4تهالٗف أعداد العطا:ٞ
1-4

يتحمؿ مقدـ العطاء جميع التكاليؼ الخاصة بإعداد كتقديـ العطاء كلف يككف صاحب العمؿ مسؤكالن

بأم حاؿ عف ىذه التكاليؼ بغض النظر عف نتيجة المناقصة.
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بٔ -ثاٟل املٍاقصٛ
 -5ستتٕٔ ٝثاٟل املٍاقص:ٛ
 1-5تحدد كثائؽ المناقصة االعماؿ المطمكب تنفيذىا كاجراءات المناقصة كشركط العقد كتتضمف الكثائؽ
باإلضافة إلى اإلعبلف أك الدعكة لتقديـ العطاءات ما يمي:
أ -التعميمات إلى مقدمي العطاءات.
ب -قائمة بيانات العطاءات.
ج -الشركط العامة لمعقد
د -الشركط الخاصة لمعقد.
ق -الرسكمات كالمخططات.
ك -جدكؿ الكميات.
ز -المكاصفات الفنية.
ح -بيانات التأىيؿ
ط-نمكذج رسالة تقديـ العطاء.
م -نمكذج ضماف العطاء.
ؾ-نمكذج ضماف األداء.
ؿ -نمكذج اخطار قبكؿ العطاء.
ـ -نمكذج ضماف الدفعة المقدمة.
ف-نمكذج العقد.
س-

نمكذج ضماف الجكدة.

 2-5عمى مقدـ العطاء أف يدرس جميع التعميمات كالشركط كالرسكمات الفنية كجدكؿ الكميات كالنماذج
الكاردة في كثائؽ المناقصة كأم تقصير في تقديـ جميع الكثائؽ كالمعمكمات المطمكبة أك التقديـ
بعطاء غير مستجيب ف ي جكىره لكثائؽ المناقصة مف جميع النكاحي سيتحمؿ مسؤكلية ذلؾ مقدـ
العطاء كقد يؤدم إلى استبعاد عطائو.
 3-5إف عدـ إبداء مقدـ العطاء ألية مبلحظات عمى الرسكمات أك المكاصفات الفنية أك كثائؽ المناقصة
األخرل يعتبر إق ار ار منو بصحتيا كسبلمتيا كال يحؽ لو المطالبة بأم تعديبلت أك المطالبة بفكارؽ
أسعار.

 -6شٖاز ٚاملٕقع:
 1-6عمى مقدـ العطاء زيارة مكا قع المشركع كاألماكف المحيطة بو كاف يحصؿ بنفسو كعمى مسئكليتو
الخاصة عمى كؿ المعمكمات الضركرية إلعداد عطائو كعمى نفقتو الخاصة
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 -7تٕضٗح ٔثاٟل املٍاقص:ٛ
 1-7يحؽ لكؿ مف تقدـ لشراء كثائؽ المناقصة بطمب أم إيضاحات أك استفسارات بشأف كثائؽ المناقصة
عمى أف تقدـ خطيان إلى عنكاف صاحب العمؿ المبيف في قائمة بيانات العطاء كعمى الجية الرد خطيان

عمى أم طمب تتسممو إليضاح كثائؽ المناقصة خبلؿ الفترة المسمكح بيا قانكنيان قبؿ التاريخ المحدد

لتقديـ العطاءات كترسؿ صكرة مف رد الجية متضمنان شرحان لمتكضيحات كاالستفسارات المطمكبة إلى
جميع المتقدميف لشراء كثائؽ المناقصة بدكف تحديد مصدر طمب اإليضاحات أك االستفسارات.

 2-7الفترة المسمكح بيا لبلستفسار عف كثائؽ المناقصة كما ىك مكضح في قائمة بيانات العطاء.

 -8تعدٖن ٔثاٟل املٍاقص:ٛ
 1-8لصاح ب العمؿ أف يعدؿ كثائؽ المناقصة في أم كقت قبؿ التاريخ المحدد لتقديـ العطاءات ألم سبب
كاف سكاء بمبادرة مف جانبو أك استجابة لطمب مف احد راغبي االشتراؾ.
 2-8سيتـ إببلغ جميع مف تقدمكا كاشتركا كثائؽ المناقصة بالتعديؿ خطيان كيككف التعديؿ ممزمان ليـ
باعتباره جزءان ال يتج أز مف كثائؽ المناقصة.

 3-8يككف لصاحب العمؿ الحؽ في تمديد فترة تقديـ العطاءات حسب ما يراه مناسبان ،لتكفير ميمة معقكلة
لممتقدميف لكي يأخذكا التعديؿ بعيف االعتبار عند إعداد عطاءاتيـ.

ز -إعداد العطاٞات
 -9لػ ٛالعطا:ٞ
 1-9يتـ إعداد العطاء كجميع المراسبلت كالكثائؽ المتعمقة بو كالمتبادلة بيف مقدـ العطاء كصاحب العمؿ
خطيان بالمغة العربية.

 -17الٕثاٟل اليت جيب أُ ٖتضىٍّا العطا:ٞ
 1-17يجب أف يتضمف العطاء المعد مف قبؿ مقدمو المككنات اآلتية-:
أ -رسالة تقديـ العطاء كفؽ النمكذج المرفؽ بكثيقة المناقصة
ب -جداكؿ الكميات مسعرة كمختكمة بختـ مقدـ العطاء.
ج -بيانات التأىيؿ معبأة مع الكثائؽ المؤيدة ليا بحسب النماذج المبينة في قائمة بيانات العطاء،
كالمرفقة بكثيقة المناقصة.
د -ضماف العطاء كالذم يقدـ طبقان لمبند ( )15مف ىذه التعميمات كبنفس الصيغة المحددة في كثيقة
المناقصة.

ق -الرسكمات كالمخططات كالمكاصفات الفنية بعد الختـ عمييا مف قبؿ مقدـ العطاء.
ك -الشيادات كالبطائؽ المطمكب تقديميا ضمف كثائؽ العطاء:
ك :1/صكرة مف شيادة التسجيؿ كالتصنيؼ سارية المفعكؿ (مع احضار األصؿ عف فتح
المظاريؼ).
ك :2/صكرة البطاقة التأمينية سارية المفعكؿ (مع احضار األصؿ عف فتح المظاريؼ) .
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ك :3/صكرة شيادة التسجيؿ لغرض ضريبة المبيعات كالبطاقة الضريبية ساريتي المفعكؿ (مع
احضار األصؿ عف فتح المظاريؼ).
ك : 4/أم كثائؽ أخرل مطمكبة يحددىا صاحب العمؿ في قائمة بيانات العطاء.

 -11منٕذز العطأ ٞددٔه الهىٗات:
 1-11يستكمؿ مقدـ العطاء تعبئة نمكذج رسالة تقديـ العطاء كتسعير بنكد األعماؿ كالمتطمبات األخرل كفقان
ليذه التعميمات.

 2-11ال يحؽ ألم مشارؾ التقدـ بأكثر مف عطاء كاحد في نفس المناقصة سكاء منفردان أك ضمف شركة أك

ضمف شركاء (إ تبلؼ) كأم مخالفة لذلؾ سيتـ استبعاد كافة العطاءات المقدمة منو كمصادرة
ضماناتيا أك إلغاء العقد كمصادرة ضماف ا ألداء إذا تبيف ذلؾ لمجية بعد التعاقد معو كيستثني مف
ذلؾ أف يككف صاحب العطاء مقدـ مف الباطف مع عطاء آخر.

 -12أضعاز العطا:ٞ
 1-12يجب أف يبيف مقدـ العطاء في جدكؿ الكميات سعر الكحدة كاجمالي سعر الكحدات كصكالن إلى جممة
العطاء لبنكد األعماؿ المطمكب تنفيذىا ،بحيث تكضع األسعار عمى أساس إنياء العمؿ شامبلن ثمف

المصنعية كأجكر العماؿ البلزمة كثمف المكاد كالنقؿ كجميع ما يمزـ العمؿ بحسب الشركط
كالمكاصفات الفنية كعمى مقدـ العطاء تضميف الضرائب كالجمارؾ كأم رسكـ أك عكائد أخرل لؤلعماؿ
التي يتقدـ لتنفيذىا في أسعار الكحدات.
 2-12يجب عند كتابة العطاء المقدـ مف المتناقص مراعاة األتي:
أ -كتابة أسعار الكحدات كاجمالي أسعار الكحدات كأم بيانات أخرل مطمكبة مف مقدـ العطاء بحبر
ال يمحي عمى أف يكضح سعر الكحدة كعدد الكحدات بالعدد اك الكزف أك المقاس أك أم بيانات
تفصيمية أخرل كالثمف اإلجمالي كعمى أف يكتب األسعار باألرقاـ كالحركؼ.
ب -أف يكقع مقدـ العطاء عمى قائمة األسعار بعد ممئيا كال يجكز الكشط أك المحك في قائمة
األسعار ككؿ تصحيح في األسعار أك غيرىا يجب إعادة كتابتو بحبر ال يمحي رقمان كحركفا
كالتكقيع بجانب ىذه التصحيح.

 3-12تظؿ األسعار التي حددىا مقدـ العطاء ثابتة خبلؿ قيامو بتنفيذ العقد كغير خاضعة لمتعديؿ ،كعمى
لجنة التحميؿ التعامؿ مع أم عطاء يتضمف أسعا ار قابمة لمتعديؿ معاممة العطاء غير المستجيب.

 -13عىات العطأ ٞالدفع:
 1-13تقدـ أسعار العطاء بالريػاؿ اليمني ما لـ تنص في قائمة بيانات العطاء عمى خبلؼ ذلؾ.
 2-13سيتـ الدفع بالريػاؿ اليمني.
 3-13في حالة أف لدل صاحب العمؿ إمكانية صرؼ دفعة مقدمة فسيتـ تحديد ذلؾ ؼ قائمة بيانات
العطاء.
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 -14الٕثاٟل املجبت ٛألِمٗ ٛوكدً العطأ ٞوؤِاتْ:
 1-14يجب عمى مقدـ العطاء اف يقدـ كجزء مف عطائو الكثائؽ التي تثبت أىمية لبلشتراؾ في المناقصة.
 2-14يجب تقديـ كثائؽ االثبات ع مى أىمية مقدـ العطاء بما يقنع صاحب العمؿ بأف مقدـ العطاء ينتمي
إلى دكلة مؤىمة.
 3-14يجب تقديـ كثائؽ االثبات الدالة عمى كفاءة مقدـ العطاء لتنفيذ العقد كانو أصبح مقنعان لصاحب العمؿ
بقبكؿ عطائو كاف يفي بمعايير التأىيؿ المطمكبة بمكجب ىذه التعميمات.

 -15ضىاُ العطا:ٞ
 1-15تطبيقان لمبند ( )17مف ىذه التعميمات يقدـ صاحب العطاء كجزء مف عطائو ضماف عطاء بالمبمغ
المحدد في قائمة بيانات العطاء.

 2-15يقدـ ضماف العطاء بنفس عممة العطاء أك أم عممة أخرل قابمة لمتحكيؿ بإحدل الطرؽ التالية:
أ -شيؾ مقبكؿ الدفع مف البنؾ المسحكب عميو باسـ الجية صاحبة المناقصة كضماف لمعطاء
شريطة أف يككف ىذه البنؾ معتمدان لدل البنؾ المركزم كما تقبؿ الشيكات المسحكبة عمى بنكؾ
بالخارج بشرط اعتمادىا مف احد البنكؾ المحمية المعتمدة مف قبؿ البنؾ المركزم كأف يككف

صالحاَ لمدة ال تقؿ عف مائة كعشريف يكماَ مف تاريخ انتياء فترة صبلحية العطاء.

ب -ضمانة بنكية مف احد البنكؾ المصرح ليا مف قبؿ البنؾ المركزم اليمني بإصدار مقؿ ىذه
الضمانات كتككف الضمانة خالية مف أم قيد أك شرط كبحسب نمكذج صيغة الضماف المحددة
في كثيقة المناقصة كسارية المفعكؿ لمدة ال تقؿ عف مائة كعشريف يكمان مف تاريخ انتياء فترة

صبلحية العطاء باسـ صاحب العمؿ.

كاذا كاف الضماف البنكي مقدماَ مف بنؾ خارجي فيجب أف يككف معز ازن مف قبؿ بنؾ داخؿ الجيكرية
اليمنية مصرح لو مف قبؿ البنؾ المركزم اليمني.

 3-15سيتـ رفض أم عطاء غير مرفؽ بيا أصؿ الضماف المنصكص عميو في ىذه التعميمات.
 4-15تعاد ضمانات العطاءات ألصحابيا بعد تقديـ ضماف األداء كالتكقيع عمى العقد مف قبؿ صاحب العطاء
الفائز.
 5-15يحؽ لصاحب العمؿ مصادرة ضماف العطاء في أم مف الحاالت اآلتية:
أ -إذا طمب مف مقدمي العطاءات سحب عطائو بعد فتح المظاريؼ خبلؿ مدة صبلحية العطاءات.
ب -إذا لـ يقبؿ صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية.
ج -إذا لـ يقدـ صاحب العطاء الفائز ضماف األداء في المدة المحددة بإخطار قبكؿ عطائو كالتكقيع
عمى العقد.
د -إذا ثبت لمجية أف صاحب العطاء قد اخؿ بقكاعد السمكؾ كالمبادئ األخبلقية المحددة في
القانكف كالئحتو التنفيذية خبلؿ فترة دراسة كتقديـ العطاء كاجراءات التحميؿ كالتقييـ كالبث.
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 -16فرت ٚضسٖاُ العطا:ٞ
 1-16يستمر سرياف العطاء خبلؿ الفترة المبينة في قائمة بيانات العطاء بعد التاريخ الذم يحدده صاحب
العمؿ لفتح المظاريؼ ،كأم عطاء سارم المفعكؿ لمدة أقؿ مف ذلؾ سيتـ التعامؿ معو
عمى أساس إنو عطاء غير مستجيب.
 2-16يجكز لصاحب العمؿ ا لحصكؿ عمى مكافقة صاحب العطاء عمى تمديد مدة سرياف العطاء لمدة
إضافية بمكجب خطاب كتابي يكجو إلى صاحب العطاء ،كيجب أف يككف رد صاحب العطاء خطيان
بالمكافقة دكف تعديؿ في عطائو المقدـ كيجكز لمقدـ العطاء أف يرفض الطمب دكف أف يؤدم ذلؾ

إلى مصادرة ضماف العطاء ،كيتـ تمديد مدة سرياف ضماف العطاء المنصكص عمييا في البند ()15
مف ىذه التعميمات

 -17صٗػ ٛالعطأ ٞالتٕقٗع عمْٗ:
 1-17يجب عمى مقدـ العطاء القياـ بإعداد النسخة األصمية كالنسخ األخرل لمعطاء المحددة في قائمة
بيانات العطاء كالتكقيع عمييا عمى أف يتـ تمييز النسخة األصمية عف النسخ األخرل بحيث يكتب
عمى النسخة األصؿ عبارة (أصؿ العطاء) كعمى النسخ االخرل عبارة (صكرة مف العطاء) كفي حالة
أم اختبلؼ بينيا فإنو يعتد بالنسخة األصمية.
 2-17يحرر أصؿ العطاء كالنسخ األخرل طباعة أك كتابة بحبر ال يمحى كيكقع عميو مقدـ العطاء أك
الشخص المخكؿ أك المفكض عمى أف يتـ ذلؾ التكقيع كالختـ عمى جميع صفحات العطاء فيما عدان

المطبكعات (الكتالكجات) التي لـ تدخؿ عمييا تعديبلت.

 3-17إذا كقع خطاء مف مقدـ العطاء فمف يعتد بأية كتابة فيما بيف السطك أك كشط أك إضافة فكؽ السطكر
إال إذا كقع عمييا الشخص أك األشخاص المكقعكف عمى العطاء مف قبؿ فتح المظاريؼ.
 4-17ع مى صاحب العطاء الفائز أف يقدـ المعمكمات المنصكص عمييا في نمكذج العطاء بشأف المبالغ
المدفكعة أك التي يتعيف دفعيا لمككبلء ذكم الصمة بيذا العطاء كتنفيذ العقد.
 5-17يجب عمى مقدـ العطاء التكقيع كالختـ عمى جميع كثائؽ العطاء (الرسكمات ،المكاصفات الفنية،
جدكؿ الكميات ،الشركط العامة ،الشركط الخاصة ،نمكذج العقد) كإقرار منو بااللتزاـ الكامؿ بما كرد
فييا ،ما لـ سيعتبر العطاء غير مكتمؿ.
 6-17لف يمتفت إلى أم ادعاء مف قبؿ مقدـ العطاء بحصكؿ خطاء في عطائو إذا قدـ بعد انتياء آخر
مكعد لتقديـ العطاءات.

د . -تكدٖي العطاٞات
ٔ -18ضع العطاٞات يف وعازٖف وػمكٔ ٛالهتاب( ٛالتأغري) عمّٗا:
 1-18يضع مقدـ العطاء أصؿ العطاء ككؿ نسخة منو في مظاريؼ منفصمة كمغمفة كمختكمة بالشمع
األحمر يكتب عمييا اسـ صاحب العمؿ كاسـ المشركع كرقـ المناقصة كعنكاف التسميـ طبقا لعنكاف
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صاحب العمؿ المكضح في قائمة بيانات العطاء ،كيتـ التكقيع عمى المظاريؼ ككتابة كممة (األصؿ)
أك (صكرة) خارج المظركؼ لمتمييز بينيا ثـ تكضع المظاريؼ جميعيا في مظركؼ خارجي كيغمؽ
كيختـ بالشمع األحمر طبقا لمبيانات المحددة في كثائؽ المناقصة.

 2-18يتـ في المظاريؼ الداخمية كالخارجية ما يمي:
أ .تعنكف باسـ صاحب العمؿ المبيف في قائمة بيانات العطاء
ب .تحمؿ اسـ المشركع المبيف في قائمة بيانات العطاء ،كعنكاف تقديـ العطاء ،كما ىك مبيف في
اإلعبلف /الدعكة /قائمة بيانات العطاء كتكتب عمييا عبارة "ال يجكز الفتح قبؿ" ،كتستكمؿ ىذه
العبارة بالكقت كالتاريخ المحدديف في قائمة بيانات العطاء.
 3-18يحرر أيضا عمى المظاريؼ الداخمية اسـ كعنكاف مقدـ العطاء حتى يمكف إعادة العطاء دكف فتحو
في حالة كصكلو "متأخ ارن".

 4-18ال يتحمؿ صاحب العمؿ أية مسؤكلية عف الخطاء في تكجيو العطاء أك فتحو قبؿ المكعد المحدد في
حالة عدـ إغبلؽ المظركؼ الخارجي أك التكقيع عميو حسب المطمكب في البند  2-18مف ىذه
التعميمات .

 -19آخس وٕعد لتكدٖي العطاٞات
 1-19ينبغي أف يتسمـ صاحب العمؿ جميع العطاءات عمى العنكاف المحدد في البند ( 2-18أ) في مكعد ال
يتجاكز الكقت كالتاريخ المحدديف في قائمة بيانات العطاء كاإلعبلف .
 2-19يجكز لصاحب ال عمؿ  ،أف يمدد المكعد المحدد كآخر مكعد لتقديـ العطاءات لغرض تعديؿ كثائؽ
المناقصة  ،أك ألم غرض آخر  ،كفي ىذه الحالة تمدد جميع الحقكؽ كالكاجبات المترتبة عمى
صاحب العمؿ كعمى صاحب العطاءات كفؽ آخر مكعد سابؽ ذكره  ،بحيث تخضع لممكعد الجديد.

 -27العطاٞات املتأخسٚ
 1-02سيتـ رفض أم عطاء كاعادتو إلى مقدمة دكف فتحو في حالة كركده لصاحب العمؿ بعد آخر مكعد
لتقديـ العطاءات بمكجب البند ( )1/19مف ىذه التعميمات

 -21تعدٖن العطاٞات ٔضشبّا
 1-21يجكز لمقدـ العطاء أف يعدؿ العطاء أك يسحبو بعد التقدـ بو عمى أف يتسمـ صاحب العمؿ أخطار
كتابيا بالتعديؿ يشمؿ تعديؿ أك سحب العطاء قبؿ آخر مكعد محدد لتقديـ العطاء .
 2-21يعد التعديؿ أك اإلخطار بسحب العطاء ،كيكضع في مظركؼ مغمؽ مكقع عميو كيتـ إرسالو طبقا
ألحكاـ البند ( ) 18مف ىذه التعميمات ،كيجب أف يكتب عمى المظركؼ بكضكح "انسحاب" "تعديؿ" أك
"استبداؿ".
 3-21ال يحؽ لم قدـ العطاء إدخاؿ أم تغيير في عطائو بعد المكعد المحدد لفتح المظاريؼ.
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 4-01ال يجكز سحب العطاء خبلؿ الفترة ما بيف آخر مكعد لتقديـ العطاءات كانتياء فترة سرياف العطاء
التي يحددىا مقدـ العطاء في نمكذج العطاء .كأم سحب لمعطاء خبلؿ تمؾ الفترة سيترتب عميو
مصادرة ضماف العطاء المقدـ طبقان لمبند ( )5-15مف ىذه التعميمات.

ٓ -فتح املعازٖف العطاٞات ٔتكٗٗىّا:
 -22فتح املعازٖف وَ قبن صاسب العىن
 1-22يقكـ صاحب العمؿ بفتح جميع مظاريؼ العطاءات في جمسة عمنية بحضكر مف يرغب أصحاب
العطاءات أك مف يمثميـ رسميان في المكعد ( الكقت كالتاريخ ) كالمكاف المحدديف في قائمة بيانات
العطاءات ،كيتـ إثبات حضكر مقدمي العطاءات بالتكقيع عمى نمكذج حضكر فتح المظاريؼ.

 2-22عند فتح المظاريؼ يجرم اإلعبلف عف أسماء مقدمي العطاءات كالتعديبلت أك اإلخطارات بسحب
العطاءات ،كأسعار العطاءات كأنكاع الخصـ ،ككجكد أك عدـ كجكد ضماف العطاء المطمكب،
كصبلحيتو كالبنؾ الصادر عنو كأية تفاصيؿ أخرل يرل صاحب العمؿ إعبلنيا عند فتح المظاريؼ كال
يجكز رفض أم عطاء ما عدا العطاءات المتأخرة عف المكعد المحدد كسيتـ ردىا طبقان لمبند ()27

مف ىذه التعميمات.

 3-22العطاءات المسحكبة المرسمة كفقان لمبند ( )2-21مف ىذه التعميمات ال تفتح مظاريفيا كتعمف فتح
المظاريؼ كعطاءات منسحبة كال ينظر بعد ذلؾ في تقييميا ،أما التعديبلت التي تدخؿ عمى العطاءات

األصمية قبؿ المكعد المحدد لفتح المظاريؼ يجب عمى لجنة التحميؿ كالتقييـ إخضاعيا لمتحميؿ.
 4-22يحرر صاحب العمؿ محض ارن باجتماع لجنة فتح المظاريؼ بحسب النمكذج المحدد كالتكقيع عميو مف
قبؿ رئيس كأعضاء المجنة.

 5-22يعتبر كؿ ما يتـ قراءتو كتسجيمو مف بيانات كمبالغ في محضر فتح المظاريؼ عبارة عف كقائع كما
كردت كال تعد مؤش ارن عمى المركز التنافسي لممتقدميف.

 6-22عند التحميؿ كالتقييـ ال يعتد بأم تخفيض مقدـ ضمف مظركؼ العطاء لـ يتـ قراءتو بصكرة عمنية
كاثباتو في محضر فتح المظاريؼ في نفس جمسة الفتح ،كلمجية الحؽ األخذ بالتخفيض عند
اإلرساء إذا أصبح صاحب العمؿ ىذا التخفيض أقؿ عطاء مقيـ.

 -23ضسٖ ٛاإلدساٞات
 1-23المعمكمات الخاصة بفحص كتكضيح كتقييـ كمقارنة العطاءات كالتكصيات بالترسية ،يجب أف تظؿ
سرية ،ال يفصح عنيا إلى مقدمي العطاءات أك أم أشخاص آخريف غير المنكط بيـ ىذه العممية
رسميان حتى كقت اإلعبلف عف الترسية عمى المتناقص الفائز.

 2-23أم محاكلة مف أم متناقص لمتأثير عمى صاحب العمؿ أثناء عممية تقييـ العطاءات كمقارنتيا أك
عممية ترسية العقد ستؤدم إلى استبعاد عطائو.
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 -24تٕضٗح العطاٞات
 1-24يجكز لصاحب العمؿ بحسب تقديره أثناء تقييـ العطاءات أف يطمب إيضاحات مف مقدـ العطاء عف
عطائو كيككف طمب اإليضاح كاإلجابة عميو خطيان بكسيمة مضمكنة التسميـ ،كلف يطمب أك يعرض أك
يسمح بأم تغيير في أسعار العطاء أك في مضمكف العطاء.

 2-24عدـ الرد عمى استفسارات صاحب العمؿ خبلؿ فترة ال تتجاكز أسبكع مف تاريخ تسميـ اإلخطار
سيككف مدعاة الستبعاد العطاء كمصادرة ضماف العطاء طبقان لمبند ( )5-15مف ىذه التعميمات.

 -25حتمٗن ٔتكٗٗي العطاٞات
 1-25سيتـ رفض جميع العطاءات المقدمة مف مقاكليف تتعارض مصالح صاحب العمؿ معيـ.
 0-05تعتبر مصالح صاحب العمؿ متعارضة مع مصالح مقدمي العطاءات في عممية تقديـ العطاءات إذا
تبيف أم مف األمكر التالية:
أ .كقكعيـ تحت مظمة الممكية أك اإلدارة المشتركة.
ب .أف مقدـ العطاء استمـ أك يستمـ دعمان مباش ارن أك غير مباشر مف صاحب العمؿ.
ج .أف يككف ىناؾ تمثيؿ قانكني مشترؾ ألغراض ىذا العطاء.
د .كجكد عبلقة مباشرة أك غير مباشرة أك عبر طرؼ ثالث يمكف مف الكصكؿ إلى المعمكمات أك
التأثير عمى ق اررات صاحب العمؿ فيما يخص المناقصة.
ىػ .أف مقدـ العطاء ساىـ أك يعمؿ كمستشار إلعداد التصاميـ الفنية أك المكاصفات الخاصة
بمكضكع العطاء.

أ.

الفشص األٔل٘.

 3-25سيقكـ صاحب العمؿ بفحص العطاءات لمتحقؽ مف استجابتيا كاستكماليا لمكثائؽ كالبيانات المطمكبة
كذلؾ لتحديد العطاءات المستكفية لمكثائؽ األساسية كالعطاءات غير المستكفية لمكثائؽ األساسية
كذلؾ مف خبلؿ التأكد مف :
أ .أف العطاءات تـ تسميميا بطريقة صحيحة كمكقعة كمختكمة بطريقة سميمة كفقان لما ىك محدد في
كثائؽ المناقصة.
ب .أصؿ ضماف العطاء مكجكد كمستكفي لمشركط القانكنية مف حيث المبمغ كالفترة الزمنية المحددة
كمطابؽ لصيغة الضماف في النمكذج المرفؽ كأنو غير مشركط كغير قابؿ لئللغاء.
ج .أرفاؽ صكر الشيادات كالبطائؽ اآلتية:
 صكرة مف البطاقة الضريبية سارية المفعكؿ.-

صكرة مف البطاقة التأمينية سارية المفعكؿ.

 -صكرة مف البطاقة الزككية سارية المفعكؿ.

كيحؽ لصاحب العمؿ أثناء التحميؿ كالتقييـ طمب استيفاء أك التأكد مف صحة كسبلمة أم مف
الكثائؽ المشار إلييا في ىذا البند ،ماعدا طمب التعديؿ في صيغة ضماف العطاء المقدـ.
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ب .التشمٗن الفين:

 4-25سيتـ استكماؿ إجراءات التحميؿ الفني كيمحؽ بيا مباشرة التحميؿ المالي في مرحمة كاحدة كفقا
لممتطمبات المحددة في ىذه التعميمات.
 5-25سيقكـ صاحب العمؿ بالتأكد مرة أخرل مف أم بيانات أك معمكمات سبؽ فحصيا عند إجراء التأىيؿ
المسبؽ كذلؾ أثناء عممية التحميؿ كالتقييـ الفني كالمالي.
 6-25سيتـ استبعاد أم عطاء غير مستجيب لممكاصفات كالشركط الفنية األساسية المحددة في كثائؽ
المناقصة.
 7-25سيقكـ صاحب العمؿ بدراسة كتقييـ بيانات التأىيؿ المقدمة مف مقدمي العطاءات مف حيث :
أ .حجـ أعماؿ تشييد سنكية تساكم عمى األقؿ حجـ األعماؿ المنصكص عمييا في قائمة بيانات
العطاء.
ب .خبرة المقاكؿ الرئيسي في تنفيذ مشركعيف – عمى األقؿ – في حجـ كدرجة تعقيد األعماؿ في
العطاء خبلؿ الثبلثة األعكاـ األخيرة.
ج .االقتراحات بشأف الحصكؿ عمى المعدات الضركرية كالمكجكدة في قائمة بيانات العطاء في
الكقت المناسب (إما بالشراء أك التأجير .....إلخ).
د .خبرة مدير المشركع بحيث ال تقؿ عف ثبلث سنكات في أعماؿ مشابية مف حيث الحجـ
كالطبيعة.
ق .الخبرة كالمؤىبلت لؤلفراد الرئيسييف إلدارة المشركع كالفنييف المقدميف لتنفيذ العقد.
ك .األصكؿ النقدية سائمة ك /أك التسييبلت اال ئتمانية الصافية – بخبلؼ أم التزامات تعاقدية
أخرل كغير متضمنة أم دفعات مقدمة كاجب دفعيا حسب ىذا العقد – كتككف مساكية أكثر
لمتدفقات النقدية الشيرية لممشركع.
ز .معدات اإلنشاء الرئيسية المقترحة لتنفيذ العقد.
ح .المنازعات القضائية المتكررة ككذا ق اررات التحكيـ ضد أم مف مقدمي العطاءات – أك أم مف
الشركاء في اتحاد الشركات في الماضي سببان في استبعاد عطائو.
ط .أم كثائؽ أك بيانات تـ تحديدىا في قائمة بيانات العطاء.
 8-25يحؽ لصاحب العمؿ الرجكع لبنؾ مقدمي العطاءات لمحصكؿ عمى أية بيانات يراىا ضركرية كالتأكد
مف كافة البيانات المقدمة مف مصادرىا المختمفة.
 9-25يجب عمى مقدـ العطاء أف يرفؽ بعطائو برنامجان زمنيان لتنفيذ مختمؼ األعماؿ كتحديد الفترة الزمنية
المطمكبة كطريقة تصكره لتنفيذ العمؿ مف حيث نكع كجميع العمالة /المكاد كالمعدات
كاآلليات البلزمة التي سكؼ تخصص لتنفيذ العمؿ.
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 17-25عمى مق دـ العطاء تقديـ مقترحات عف أجزاء األعماؿ التي سيقكـ بيا المقاكلكف مف الباطف كبما ال
يتجاكز  %37مف إجمالي قيمة األعماؿ.

ز.التشمٗن املال٘:

 11-25سيتـ استبعاد أية عطاءات مبنية عمى تخفيض نسبة مئكية أك مبمغ مقطكع مف أدنى عطاء مقدـ
مف العطاءات األخرل باعتباره عرضان غر مستجيبان كعمى نحك مشابو ،سيتـ استبعاد أم عطاء ينص
عمى تعديؿ لمسعر في الكقت الذم طمب تقديـ عطاءات بأسعار ثابتة ،عمى أساس أنو عطاء غير

مستجيب.
 12-25سيتـ األخذ بأم تعديبلت ترد عمى العطاءات األصمية قبؿ المكعد المحدد لفتح المظاريؼ أثناء
عممية الفحص كالتقييـ لمعطاءات في مرحمة التقييـ المالي.
 13-25سيتـ إجراء التصحيحات الحسابية لمعطاءات كفقان لمقكاعد التالية:

أ .عند كجكد تبايف بيف المبمغ المكتكب بالحركؼ كالمبمغ المكتكب باألرقاـ ،فيعتد بالمبمغ
المكتكب بالحركؼ.
ب .عند كجكد اختبلؼ بيف سعر الكحدة كاجمالي سعر الكحدات فيعتد بسعر الكحدة كما ىك مدكف
في العطاء  ،إال إذا رأل صاحب العمؿ أف ىناؾ خطأ كاضح في كضع الفاصمة العشرية في
سعر الكحدة ففي تمؾ الحالة يسكد اإلجمالي لكؿ الكحدات في البند كما ىك مقدـ في العطاء
كيتـ تصحيح سعر الكحدة.
ج .سيتـ استبعاد العطاء الذم تجاكز إجمالي مبمغ التصحيح الحسابي لو ما نسبتو  %3فأكثر مف قيمة
العطاء المعمف كالمثبت في محضر فتح المظاريؼ كيطبؽ التصحيح الحسابي في الحاالت التالية:

 .1الخطأ في ضرب سعر الكحدة في الكمية.
 .0الخطأ في جمع بنكد األسعار سكاء بالزيادة أك النقص.
 .3الخطأ في ترحيؿ اإلجماليات مف صفحة إلى أخرل.
كفي جميع األحكاؿ ال يعتبر عدـ تسعير بند مف بنكد األسعار مف األخطاء الحسابية التي يتـ
احتسابيا أثناء تطبيؽ النسبة المشار إلييا.
د .إذا بم غ إجمالي قيمة البنكد غير المسعرة بعد ستعيرىا بأعمى األسعار ما نسبتو ( )%12فاكثر
مف قيمة المقدـ فسيتـ استبعاد العطاء أثناء التحميؿ كالتقييـ.
ىػ .عند كجكد بند غير مسعرة في عطاء ما يتـ كضع أعمى سعر مقدـ ليذه األصناؼ أك البنكد في
العطاءات األخرل المستجيبة لغرض التقييـ كاذا أرسيت المناقصة عمى صاحب ىذا العطاء فيحاسب
عمى أساس أقؿ سعر مقدـ ليذه البنكد في العطاءات المستجيبة.
14-05

أم شركط أك تحفظات ليا قيـ مالية سيتـ تقييميا ماليان بغرض المقارنة كالتقييـ فقط.
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في حالة كجكد بنكد غير مسعرة لعطاء كحيد أك لعطاء أصبح كحيد بعد استبعاد بقية

15-05

العطاءات فيتـ اعتماد أسعار التكمفة التقديرية ليذه البنكد لغرض اإلرساء شريطة عدـ تجاكز قيمة
ىذه البنكد نسبة ( )%12مف إجمالي قيمة العطاء المعمف كالمثبت في محضر فتح المظاريؼ.
إذا تبيف عند التحميؿ كالتقييـ أف العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتـ اتخاذ اآلتي:

16-05
أ.

استبعاد العطاءات المقػترنة بتحفظات عمى المكاصفات كالشركط كالمتطمبات الرئيسية المحددة في
كثائؽ المناقصة أك تمؾ المتضمنة قيكدان أك شركطان رئيسية غير مذككرة في كثائؽ المناقصة.

ب .إجراء مراجعة مالية لمتحفظات الثانكية ،غير تمؾ المذككرة في الفقرة السابقة كاضافتيا إلى القيمة
اإلجمالية لمعطاء كفقان لآلتي:
 .1التحفظات الثانكية التي ليا قيمة مالية محددة ضمف كثائؽ المناقصة تقيـ كفقان لذلؾ.
 .0إذا لـ يكف لمتحفظ الثانكم قيمة مالية كاضحة ضمف كثائؽ المناقصة فيتـ تقدير تكمفتيا كفؽ
مرجعية كاضحة كعادلة يتـ إثباتيا في تقرير التقييـ كأرفاؽ الكثائؽ المؤيدة لذلؾ.
 .3إذا تبيف أف التحفظات الثانكية أقؿ مف ( )%12مف قيمة العطاء تضاؼ إلى القيمة اإلجمالية
لمعطاء لمتقييـ فقط كيعاد ترتيب العطاءات كفقان لذلؾ.
 .4أذا تبيف أف التحفظات الثانكية أكثر مف ( )%12مف قيمة العطاء فتقكـ لجنة التحميؿ
كالتقييـ باستبعاد العطاء.
ج .ال يحؽ لمقدمي العطاءات االعتراض عمى إعادة الترتيب أك االستبعاد كيككف قرار صاحب العمؿ
المبني عمى أساس تحميؿ التحفظات نيائيان.

17-05

لصاحب العمؿ أف يتجاكز عف أخطاء طفيفة سكاء في الشكؿ أك في المطابقة أك في القكاعد

طالما أنيا ال تشكؿ انحرافان ماديان كبشرط أال يضر ىذا التجاكز أك يؤثر عمى الترتيب النسبي لمقدمي

العطاءات.
18-05

يرفض صاحب العمؿ أم عطاء يتقرر عدـ استجابتو جكىريان كال يجكز لمقدـ العطاء أف

19-05

يتـ ترتيب العطاءات المستكفية لمشركط كالمكاصفات الفنية المحددة في كثائؽ المناقصة

يغيره ليككف مستجيبان كذلؾ بتقكيـ أكجو عدـ المطابقة.
كفقان ألقؿ األسعار المقيمة.

 -26التشٕٖن إىل عىمٔ ٛاسدٚ
 1-06إذا سمح في كثائؽ المناقصة بتقديـ عطاءات بعمبلت مختمفة قابمة لمتحكيؿ يتـ تحكيؿ أسعار
العطاءات إلى الريػاؿ اليمني مع مراعاة ما يمي :
 .1أف يككف تاريخ كمصدر تحديد السعر ىك سعر البيع الكارد في نشرة البنؾ المركزم التي
يجب الحصكؿ عمييا مف قبؿ البنؾ أك أحد فركعو.
 .0يتـ تحديد تاريخ سعر الصرؼ بػ 08يكمان قبؿ مكعد فتح المظاريؼ المحدد في كثائؽ
المناقصة لغرض التقييـ.
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 -27االتصاه بصاسب العىن
 1-07مع مراعاة البند ( ) 03مف ىذه التعميمات يحضر عمى مقدـ العطاء االتصاؿ بصاحب العمؿ بشأف
أية مكاضيع تتعمؽ بعطائو في الفترة بيف تاريخ فتح المظاريؼ كتاريخ إرساء العقد.
ارتو بشأف تقييـ العطاءات أك
 0-07أم محاكلة مف جانب مقدـ العطاء لمتأثير عمى صاحب العمؿ في قر ا
المقارنة فيما بينيا اك إرساء العقد فأف ذلؾ قد يؤدم إلى رفض العطاء المقدـ منو.

ٔ -إزضا ٞالعكد
 -28التأِٗن الاسل
 1-08في حالة عدـ إجراء تأىيؿ مسبؽ ،فإف لصاحب العمؿ أف يحدد ما أذا كاف مقدـ العطاء الذم تـ
اختياره باعتباره مقدـ اقؿ العطاءات المقيمة يعتبر مؤىبل لتنفيذ العقد بشكؿ مرض كفقا لممعايير
الكاردة في البند  7_05مف ىذه التعميمات.
 0-08يعتبر التحديد اإليجابي إلمكانيات مقدما العطاء عمى تنفيذ العقد بشكؿ مرض شرطا مسبقا إلرساء
العقد عمية  ،بينما يؤدم التحديد السمبي الى رفػػػض العطاء كفي ىذه الحالة يحؽ لصاحب العمؿ
االنتقاؿ الى العطاء المقيـ التالي في الترتيب إلجراء تحديد مماثؿ.
 3-08يجكز لمجية االستيضاح أك طمب أم بيانات أك كثائؽ فنية أضافة إلثبات أىمية أصحاب العطاءات
أثناء التأىيؿ المسبؽ أك التأىيؿ البلحؽ لمعطاء المرشح بالفكز.
 4-08مع مراعاة أحكاـ البند ( )7_05مف ىذه التعميمات سيتـ إرساء المناقصة عمى مقدـ العطاء الذم
ثبت أف عطائو مستجيب جكىريا لكافة الشركط كالمكاصفات الفنية كانو أقؿ العطاءات المقيمة سع ارن.

 -29سل صاسب العىن يف شٖاد ٚأٔ ختفٗض الهىٗات عٍد اإلزضاٞ
 1-09يحتفظ صاحب العمؿ بحقو في زيادة أك تخفيض كمية األعماؿ كالخدمات المنصكص عمييا في جدكؿ
الكميات  ،كذلؾ في حدكد  %02مف قيمة العقد بعد اإلرساء دكف أم تغيير في سعر الكحدة أك في
شركط العقد كأف تككف مف نفس بنكد األعماؿ المتعاقد عمييا دكف أف يككف لمقدـ العطاء الحؽ في
االعتراض أك تعديؿ األسعار كبشرط أف ال تزيد األعماؿ اإلضافية لمبند الكاحد عف %15مف كمية
البند كاذا ما زادت عف ذلؾ يتـ محاسبة المقاكؿ باألسعار السائدة في السكؽ في ظركؼ مشابية
لطبيعة المشركع كمنطقتو الجغرافية.

 -37سل صاسب العىن يف قبٕه أ ٙعطأ ٞزفض أ ٙأٔ مجٗع العطاٞات
 1-32يحتفظ صاحب العمؿ بحقو في إلغاء المناقصة في أم كقت قبؿ ترسية العطاء دكف تحمؿ أية
مسئكلية أك التزاـ تجاه أصحاب العطاءات اك عف األسباب التي حممت صاحب العمؿ عمى اتخاذ ىذا
اإلجراء.
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 -31إخطاز قبٕه العطاٞ
 1-31قبؿ انتياء فترة صبلحية العطاء سيقكـ صاحب العمؿ بإخطار صاحب العطاء الفائز خطيا أما بالبريد
المسجؿ أك بالفاكس بقبكؿ العرض المقدـ منو ،إلى العنكاف المحدد في نمكذج بيانات العطاء إخطار
بقية المتقدميف في المناقصة خطيا إلشعارىـ بقرار اإلرساء مع تكضيح اسـ صاحب العطاء الفائز
كمبمغ اإلرساء عميو.
 0-31يمنح مقدمك العطاءات فترة عشرة أياـ لمتظمـ لدل الجيات المختصة قانكنان بحسب اإلجراءات
القانكنية المنظمة لذلؾ تبدأ مف تاريخ إخطارىـ رسميا باسـ العطاء الفائز بالمناقصة.

 3-31عند تقديـ مقدـ العطاء الفائز لضماف األداء تطبيقا لمبند  33مف ىذه التعميمات يقكـ صاحب العمؿ
فك ار بإخطار جميع مقدمي العطاءات بالعطاء الفائز ك إعادة ضمانات العطاء المقدمة عف عطاءاتيـ
تطبيؽ البند  15مف ىذه التعميمات .

 -32ضىاُ األداٞ
 1-30يقدـ مقدـ العطاء الفائز خبلؿ ( )15يكما مف استبلمو أخطار صاحب العمؿ بإرساء العقد عمية
ضمانا لؤلداء بمكجب شركط العقد كذلؾ بالصيغة المحددة في نمكذج ضماف األداء الكارد في كثائؽ
المناقصة.
 0-30إذا عجز صاحب العطاء الفائز عف تقديـ ضماف األداء كالحضكر لتكقيع العقد فإنو يعتبر مبر ارن كافيا
إللغاء عممية اإلرساء عمية كمصادرة ضماف العطاء كاالنتقاؿ إلى العطاء التالي في الترتيب مف حيث

أقؿ األسعار المقيمة كالمستكفي لمشركط كالمكاصفات الفنية كبحسب اإلجراءات القانكنية المحددة أك
أف يدعكا إلى تقديـ عطاءات جديدة طبقا ألحكاـ القانكف كالئحتو التنفيذية.

 -33تٕقٗع العكد
 1-33يقكـ صاحب العمؿ بإخطار مقدـ العطاء الفائز بقبكؿ العطاء المقدـ منو كيرفؽ بو نمكذج العقد
المنصكص عمية في الكثائؽ العطاء.
 0-33عمى مقدـ العطاء الفائز خبلؿ ( )15يكما مف استبلـ نمكذج العقد ،أف يكقع العقد كيثبت عمية تاريخ
التكقيع كيعيده إلى صاحب العمؿ.

 -34املبادئ األخاقٗٔ ٛقٕاعد الطمٕك
 3-33يجب عمى جميع المقاكليف المتقدميف بعطاءاتيـ مراعاة أرفع معايير األخبلؽ خبلؿ حصكليـ عمى
عقد كتنفيذىا _ كيحضر عمييـ إتياف أم ممارسات أك سمككيات غير أخبلقية مثؿ:
أ( .ممارسة أعماؿ الرشكة) كتعني عرض /منح /تمقي /أك السعي لمحصكؿ عمى شيء ذم قيمة لمتأثير
عمى تصرفات مكظؼ رسمي بغرض الحصكؿ عمى العقد أك تنفيذه.
ب( .ممارسة التدليس) كت عني تحريؼ الحقائؽ لمتأثير عمى عممية الحصكؿ عمى العقد أك تنفيذه
لئلضرار بصاحب العمؿ /كما تعني التكاطؤ بيف مقدمي العطاءات (قبؿ أك بعد تقديـ العطاءات)

16

لتحديد مستكيات مصطنعة كغير تنافسية لؤلسعار كلحرماف صاحب العمؿ مف مزايا المنافسة الحرة
المفتكحة .

 1-34يرفض اقت ارح إرساء العطاء إذا ثبت أف مقدـ العطاء المكصى بإرساء العطاء كعمية انخرط في
ممارسات تنطكم عمى الرشكة كالتدليس خبلؿ المنافسة لمفكز بالعقد المعنى.
 0-34إذا ثبت لصاحب العمؿ في أم كقت إف المقاكؿ قد مارس الرشكة أك التدليس في المناقصة سيتـ
اإلعبلف بأنو غير مؤىؿ لبل شتراؾ في أم مناقصة بصكرة نيائية أك لفترة محدكدة كاتخاذ اإلجراءات
طبقا ليذه التعميمات كشركط المناقصة كسيتـ الرفع بو إلى الجية المختصة إلدراجو ضمف القائمة
السكداء كمما تطمب األمر ذلؾ.
 3-34ينبغي عمى مقدمي العطاءات مراعاة قكاعد السمكؾ كالمبادئ األخبلقية المحددة في قانكف كالبلئحة
أثناء دراسة كتقديـ العطاءات كاتخاذ قرار اإلرساء مف قبؿ صاحب العمؿ .

17

القسـ الثالث :قائمة بيانات العطاء

الكثائؽ النمطية ألعماؿ األشغاؿ البسيطة

الكطي الجالح :قاٟى ٛبٗاٌات العطاٞ
رقـ المناقصة  :عامة رقـ ( )1لعاـ 0202ـ
اسـ المناقصة ( المشركع )  :تنفيذ مقصؼ كظمة بكمية التمريض.
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-1مصدر التمكيؿ ( :محمي حككمي)
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-0مقدمك العطاءات المؤىمكف :كؿ المقاكليف المؤىميف
كصؼ العمؿ المطمكب تنفيذه :اشغاؿ
البند ( )0-0نظاـ تنفيذ األعماؿ ( مقطكعة /كميات ) :كميات
تتككف المناقصة مف عدد ( مجمكعة  /عقد ) عقد كاحد
البند (  ) 0-3فترة تنفيذ المشركع :شيريف
مف التعميمات لمقدمي العطاءات

تكضيح كثائؽ المناقصة:

البند (  )1-7عنكاف صاحب العمؿ :فكه – المكبل – محافظة حضرمكت – الجميكرية اليمنية
ص.ب .رقـ 52511
تمفكف  - 229675362863 :فاكس229675362864 :
اسـ الجية :جامعة حضرمكت
اسـ اإلدارة المعنية باستبلـ طمبات التكضيح :اإلدارة العامة لممشتريات
اسـ الشخص :عمي محمد بافرج
التمفكف25360038 :
الفاكس25360038. :
البريد اإللكتركنيHadhramout_univ@y.net.y :
صندكؽ البريد  . . :رقـ 52511
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البند ( )0-7الفترة المسمكح بيا لطمب االستيضاح أك االستفسار  :بحسب قانكف المناقصات كالئحتو
التنفيذية.
مف التعميمات لمقدمي العطاءات لغة العطاء كالمراسبلت :العربية
البند ()1-9
مف التعميمات لمقدمي العطاءات الكثائؽ التي يجب أف يتضمنيا العطاء:
البند (1-12ج) كثائؽ كبيانات التأىيؿ..............................................................:
......................................................................................
.....................................................................................
( /1-12ك )5أم كثائؽ أخرل مطمكبة...........................................................:
......................................................................................
......................................................................................
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )3-11اإلتبلؼ............................................................................. :
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-13عممة العطاء :لاير يمني.
البند ( )0-13عممة الدفع . :لاير يمني.
البند ( )3-13صرؼ الدفعة المقدمة %02 :مف قيمة العطاء (باللاير اليمني)
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-15ضماف العطاء مبمغ مقطكع قدرة 037222( :ريػاؿ يمني) مف قيمة العطاء المقدـ
سارم المفعكؿ لمدة مائة كعشركف يكما مف تاريخ فتح المظاريؼ
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-16مدة سرياف العطاء :تسعكف يكما مف تاريخ فتح المظاريؼ
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-17عدد النسخ المطمكبة :مف نسخة كاحدة باإلضافة إلى النسخة األصمية
مف التعميمات لمقدمي العطاءات تقديـ العطاءات :
البند ( )1-18عنكاف تسميـ العطاءات  :فكه – المكبل – محافظة حضرمكت – الجميكرية اليمنية
ص .ب .رقـ 52511
تمفكف 229675362863 :
فاكس 229675362864 :
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البند ( )0-18اسـ صاحب العمؿ جامعة حضرمكت
اسـ المشركع :تنفيذ مقصؼ كظمة بكمية التمريض.
رقـ المناقصة  :المناقصة العامة رقـ ( )1لعاـ 0202ـ
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-19آخر مكعد لتقديـ العطاء:
يكـ :االثنيف
ساعة :الحادية عشرة صباحا
تاريخ 0202/26/28 :ـ
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-00مكعد كمكاف فتح المظاريؼ :
يكـ  :االثنيف
ساعة  11:15:الحادية عشرة كخمس عشرة دقيقة
تاريخ 0202/26/28:ـ
المكاف  :مكتب اميف عاـ الجامعة
فكه – المكبل – حضرمكت
مف التعميمات لمقدمي العطاءات تحديد الحد األدنى لمتطمبات التأىيؿ :
البند ( )7-05أ .حجـ أعماؿ التشييد السنكية :مطمكب
ب .خبرة المقاكؿ بتنفيذ عدد مف المشاريع خبلؿ الخمس السنكات السابقة بشرط أف
يككف قد نقذ  %72مف ىذه األعماؿ عمى األقؿ.
ج .الحد األدنى المعدات كاآلليات .
نكع المعدة

الحالة الراىنة

العدد

د .الكادر الفني كاإلدارم :
التخصص
مطمكب

سنكات الخبرة المطمكبة

المؤىؿ
مطمكب

مطمكب
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ىػ .أف يككف مقدـ العطاء لدية سيكلة نقدية /أك تسييبلت ائتمانية بمبمغ ال يقؿ عف
 ...............ريػاؿ كشؼ حساب مف البنؾ أك صكرة مف الحسابات السنكية .
ك .أم كثائؽ أك بيانات إضافية خاضو بالتأىيؿ :
......................................................................................
......................................................................................
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-07ىامش التفضيؿ المحمي – ينطبؽ
مف التعميمات لمقدمي العطاءات
البند ( )1-09أسس كمعايير التأىيؿ البلحؽ كبحسب طبيعة المشركع  :بحسب ما جاء البند 7-05
نمكذج البيانات ( عنكاف المشارؾ) المطمكب تعبئتيا مف قبؿ المشارؾ في المناقصة
.....................................................

 (االسـ التجارم لممتقدـ)أك اسـ المقاكؿ
عنكاف المتقدـ (المقاكؿ)

.....................................................

مقر الشركة /المقاكؿ

.....................................................

تمفكف

.....................................................

فاكس

.....................................................

بريد االلكتركني

.....................................................

ص .ب

.....................................................

تمفكف سيار

.....................................................

اسـ المخكؿ بالتكقيع كامبلَ عمى اإلخطارات كالعقد

.....................................................

صفة المخكؿ بالتكقيع

.....................................................

أم بيانات أخرل يرل صاحب العمؿ طمبيا مف قبؿ المقاكؿ

.....................................................

مبلحظة  :يتـ التكقيع مف قبؿ المتقدـ الشخص المخكؿ بالتكقيع
كالختـ عمييا بالختـ الرسمي لممتقدـ (لتأكيد صحة البيانات الكاردة أعبله )
االسـ :
الصفة :
التكقيع :
الختـ :
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 .1التعازٖف :

العكد
قٗى ٛالعكد
الػسٔط العاو ٛلمعكد
الػسٔط ارتاص ٛبالعكد
صاسب العىن
املكأه

الكطي السابع :الػسٔط العاو ٛلمعكد
يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردة في ىذه الشركط المعاني المبينة إزاء كؿ
منيا ما لـ تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ
االتفاؽ المبرـ كالمكقع بيـ صاحب العمؿ كالمقاكؿ كفؽ لنمكذج العقد شامبل جميع
المرفقات كالمبلحؽ الكارد ذكرىا في العقد.
القيمة اإلجمالية لمعقد بعد المراجعة كالتصحيح كفقا ألحكاـ القانكف كالئحتو التنفيذية
كالمكضحة في إخطار قبكؿ العطاء كاتفاقية العقد
الشركط الكاردة في ىذا القسـ كالكاجب االلتزاـ بيا مف قبؿ صاحب العمؿ كالمقاكؿ.
مجمكعة القكاعد التي تتكافؽ مع طبيعة كنكعية عممية الشراء كتمثؿ خصكصية عممية
الشراء كبما ال يتعارض مع إحكاـ القانكف كالئحتو التنفيذية.
الطرؼ المشار إليو في العقد بالطرؼ األكؿ كالذم يتعاقد مع المقاكؿ لتنفيذ األعماؿ
التي يشمميا العقد كالمذككر أسمة في الشركط الخاصة لمعقد كنمكذج العقد
الشخص الطبيعي أك االعتبارم الذم قبؿ صاحب العمؿ عطاءه لتنفيذ األعماؿ كالمشار
إليو في العقد بالطرؼ الثاني أك أم مف ممثمي المقاكؿ الشخصييف ككرثتو الشرعييف

بمد صاسب العىن
األعىاه
املٍّدع

كالمذككر اسمو في الشركط الخاصة لمعقد كاتفاقية العقد.
الجميكرية اليمنية.
جميع األعماؿ الكاجب تنفيذىا كانجازىا بمكجب العقد كتشمؿ األعماؿ الدائمة كاألعماؿ
المؤقتة
الشخص المختص المكضح أسمة في كثائؽ العقد أك أم جية استشارية أخرل يعينيا
صاحب العمؿ لمقياـ بميمة اإلشراؼ عمى التنفيذ كانجاز كصيانة األعماؿ كالتصديؽ

ممجن املٍّدع
وعدات التػٗٗد
األعىاه املؤقتٛ
األعىاه الداٟىٛ
املٕاصفات
املدططات
املٕقع

عمى مبالغ المستحقة لممقاكؿ كفقا ألحكاـ العقد.
أم شخص مختص (ميندس  ،مساعد ميندس) يقترحو الميندس مف حيف ألخرل
لتكلي بعض سمطاتو ككاجباتو المنصكص عمييا في ىذه الشركط.
آالت كمعدات المقاكؿ التي جمبيا مؤقتا الى المكقع بغرض تنفيذ األعماؿ
جميع األعماؿ ذات الصفة المؤقتة التي ينفذىا كيزيميا المقاكؿ.
جميع األعماؿ التي ينبغي تنفيذىا كصيانتيا بمكجب أحكاـ العقد.
المكاصفات الفنية لمكاد كأساليب البناء المستخدمة لتنفيذ األعماؿ كالمشار إلييا في
العطاء كأم تعديبلت أك إضافات يدخميا عمييا الميندس أثناء تنفيذ األعماؿ.
الرسكمات كالمخططات البلزمة لتنفيذ األعماؿ المشار إلييا في العقد اك أم تعديبلت
عمييا تقدـ كيكافؽ عمييا الميندس.
األرض التي ستنفذ عمييا األعماؿ الدائمة كاألعماؿ المؤقتة طبقا لمعقد كالمحددة في
الشركط الخاصة لمعقد.
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التعدٖن
املكأه وَ الباطَ

تكميؼ مكجو مف الميندس إلى المقاكؿ يؤدم إلى تعديؿ آك تغيير األعماؿ كفقا لشركط
العقد كأحكاـ القانكف.
ىك الشخص الطبيعي أك االعتبارم المتعاقد مع المقاكؿ األساسي الذم تستكفي فيو
الشركط المطمكبة.

تازٖذ إٌّا ٞاألعىاه
املٕافكٛ
الًٕٗ

 .2التفطري

كالذم سيتكلى تنفيذ جزء مف العقد بعد مكافقة صاحب العمؿ.
التاريخ المستيدؼ فيو إنياء المقاكؿ لؤلعماؿ كالمحدد في الشركط الخاصة لمعقد
المكافقة الخطية المعتمدة.
يعني الفترة مف منتصؼ الميؿ إلى منتصفو الثاني ( 04ساعة).
 1-2في تفسير شركط العقد يعني المفرد الجمع كالمذكر المؤنث كالعكس صحيح.
 2-2ليس لمعناكيف ك اإلحاالت المرجعية بيف البنكد أم مغزل كتتحمؿ الكممات
معناىا العادم في لغة العقد ما لـ ينص عمى شيء محدد.

ٔ .3ادبات ٔصاسٗات

 1-3يزاكؿ الميندس المبيف اسمو في الشركط الخاصة لمعقد جميع الصبلحيات
كالكاجبات المحددة لو في كثائؽ العقد كالمككمة لو مف صاحب العمؿ كعمى
المقاكؿ االلتزاـ بذلؾ كاف يحترـ كينفذ جميع التعميمات الصادرة لو مف قبؿ
الميندس المتعمقة بتنفيذ أم بند مف بنكد العقد كتطبيؽ نصكصو.
 2-3يعتبر ممثؿ الميندس مسؤكالن أماـ الميندس الذم قاـ بتعيينو بعد مكافقة
صاحب العمؿ كتحدد كاجباتو في مراقبة األعماؿ كاإلشراؼ عمى تنفيذ ىا

كاجراء االختبارات البلزمة عمى المكاد كالمصنعات المرتبطة باألعماؿ كيجكز
لمميندس مف كقت آلخر أف يفكض ممثؿ بأم مف الكاجبات كالصبلحيات
المنكطة بو كتككف جميع التعميمات كالمكافقات التي يصدرىا ممثؿ الميندس
ممزمة لمؿ مف المقاكؿ كصاحب العمؿ كتعتبر كأنيا صادرة مف الميندس مع
األخذ باالعتبار ما يمي:
أ .أف أم تقصير مف ممثؿ الميندس في اتخاذ األجراء البلزـ لرفض أم عمؿ أك

مكاد أك مصنعيو مخالفة لشركط العقد أك المكاصفات ال تؤثر عمى صبلحية

الميندس في أم كقت مف األكقات التخاذ أم إجراء برفض المكاد أك
مصنعييا أك إصدار األمر بيدميا كازالتيا أك تكسيرىا.
ب .يحؽ لممقاكؿ في حالة عدـ اقتناعو بأم مف ق اررات ممثؿ الميندس أف يرجع

األمر إلى الميندس كالذم ينبغي عمية أما تأييد القرار أك نقضو أك تغييره
بقرار آخر.

 3-3يجب عمى الميندس الحصكؿ عمى مكافقة صاحب العمؿ الكتابية المسبقة كبما
ال يخؿ بأحكاـ القانكف كالئحتو التنفيذية عند اتخاذه ألم مف اإلجراءات

03

التالية:
أ -المكافقة عمى تنازؿ المقاكؿ عف تنفيذ أم جزء مف األعماؿ أك إسناد تنفيذ ىذا
الجزء لمقاكؿ مف الباطف.
ب -المكافقة عمى مبالغ إضافية عمى قيمة العقد.
ج -تعديؿ أم سعر مف أسعار البنكد في العقد.
د -المكافقة عمى تمديد فترة تنفيذ العقد.
ق -إصدار أمر تغييرم باألعماؿ سكاء بالزيادة أك النقص.
 4-3يعقد الميندس أك ممثؿ الميندس اجتماعات أسبكعية في مكقع مع المقاكؿ
يتـ فيو مراجعة المبلحظات المدكنة بدفتر المكقع ككذلؾ البرنامج الزمني لسير
تنفيذ األعماؿ كفقا لكثائؽ العقد كما يتـ تدكيف محاضر ليذه االجتماعات
كالتكقيع عمييا مف الميندس كالمقاكؿ.

 .4التٍاشه عَ العكد
ٔالتعاقد وَ الباطَ

 1-4ال يحؽ لممقاكؿ اف يتنازؿ كميا عف العقد اك تحكيمو الى أم مقاكؿ اخر اك
التعاقد مف الباطف مع الغير لتنفيذ كؿ االعماؿ المسندة اليو بمكجب العقد.
 2-4يحؽ لممقاكؿ التعاقد مف الباطف مع مقاكؿ اخر لتنفيذ جزء مف االعماؿ
شريطة الحصكؿ عمى المكافقة الكتابية مف صاحب العمؿ كاف ال يزيد حجـ
االعماؿ المتنازؿ عنيا مف الباطف عف  %32مف قيمة العقد اذا سمحت
الشركط الخاصة لمعقد كىذا ال يعفى المقاكؿ مف أم مسؤكلية قانكنية اك التزاـ
نحك العقد بؿ يبقى المقاكؿ مسؤكالن مسؤكلية كاممة عف جميع االعماؿ كعف
أم افعاؿ اك اخطاء اك اىماؿ يتسبب بو المقاكؿ مف الباطف اك مستخدميو اك

عمالو ،كما لك كانت تمؾ االعماؿ اك االخطاء قد تسبب بيا المقاكؿ نفسو اك
مستخدميو اك عمالو.
 3-4ال يشترط اخذ مكافقة صاحب العمؿ المسبقة بالنسبة لبلتفاقات التي قد يرتبط
بيا المقاكؿ مع الغير ألجؿ الحصكؿ عمى بعض المعكنات المالية اك العينية
لتسييؿ تنفيذ العقد اك االتفاؽ عمى تجييز بعض المكاد اك المعدات التي
يحتاجيا العقد اذا كانت مطابقة لممكاصفات كمف منشأ اك شركات غير
محضكر التعامؿ معيا اك االتفاؽ عمى تكفير عماؿ بالمقطكعية اك اليكمية اك
في حالت شراء المكاد المطابقة لممكاصفات الكاردة في العقد اك تسميـ أم جزء
مف االعماؿ لمقاكؿ مف الباطف كرد اسمو نصا في العقد .

ٔ .5ثاٟل العكد
ٔأٔلٕٖ ٛالرتدٗح
بٍّٗا

 1-5تعتبر مجمكعة الكثائؽ التي يتككف منيا العقد كحده كاحده يفسر أم نص فييا
مع ما يتفؽ مع النصكص االخرل لكف اذا ظير أم غمكض فيما بينيا فينبغي
عمى الميندس تكضيح ذلؾ كعميو اف يصدر الى المقاكؿ التعميمات البل زمة
بيذا الخصكص اما في حالة كجد تعارض صريح بيف نصكص كثيقة كاحده
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فيجب االخذ بالنص االكثر انطباقا عمى الحالة ثـ بالنص المتأخر في الترتيب
مف نصكص الكثيقة المذككرة كاف كجد التعارض بيف نصكص اكثر مف كثيقة
كجب تفضيؿ النص الكارد كفقا ألكلكية الترجيح التالي:
أ -اتفاقية العقد.
ب -اخطار قبكؿ العطاء.
ج -العطاء اك أم مراسبلت اك كثائؽ تـ قبكليا قبؿ تكقيع العقد.
د -الشركط الخاصة.
ق-الشركط العامة.
ك -المكاصفات.
ز -الرسكمات كالمخططات.
ح -جداكؿ كميات.
ط -برنامج العمؿ التفصيمي كمحاضر االعماؿ كالمراسبلت التي تتضمف
االتفاقات كاية كثائؽ اك مبلحؽ اخرل.

 .6المػ ٛاملعتىدٚ

 1-6المغة العربية ىي المغة المعتمدة في كثائؽ العقد كتنظـ جميع المراسبلت
كشيادات الدفع كتسميـ االعماؿ بيذا المغة ما لـ تنص الشركط الخاصة بالعقد
عمى خبلؼ ذلؾ.

 .7الكإٌُ

 1-7قانكف المناقصات كالمزايدات كالئحتو التنفيذية كالقكانيف األخرل النافذة ذات
العبلقة التي يرجع إلييا في تطبيؽ شركط العقد.

 .8االستفاظ
بالسضٕوات
ٔاملدططات

 1-8يحتفظ الميندس بالرسكمات كالمخططات كيقكـ بتزكيد المقاكؿ بنسخة طبؽ
األصؿ منيا مجانا كعمى المقاكؿ تكفير أم نسخ إضافية عمى حسابو الخاص
– كما يجب عمى المقاكؿ أف يسمـ الميندس عند انتياء التنفيذ نسخة كاممة
مف الرسكمات كالمخططات النيائية حسب التنفيذ.

 .9االستفاظ بٍطد ٛوَ
املدططات يف املٕقع

 1-9عمى المقاكؿ اف يحتفظ بنسخة كاممو مف المخططات في مكقع العمؿ كاف
تككف ىذه النسخة معركضة في كؿ كقت لبلطبلع عمييا مف قبؿ الميندس اك
ممثؿ الميندس اك أم جية اخرل يفكضيا الميندس خطيا لبلطبلع عمى
المخططات كاستعماليا.

 .11تأخري العىن
بطبب املدططات

 1-12عمى المقاكؿ اف يقدـ الى الميندس طمبا خطيا ألم مخطط تفصيمي اك
تعميمات اك مكافقة اذا ما رأل اف ذلؾ مطمكبا لتفادم تأخير خطة اك برنامج
سير العمؿ.

 .11التأخري ٔتهمفٛ
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املدططات

 1-11إذا لـ يتمكف الميندس مف اصدار مخطط اك تعميمات لتقديـ العمؿ بحسب
البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ االعماؿ كفقا لمبند أعبله كأدل ذلؾ الى تعطيؿ
المقاكؿ فينبغي عمى الميندس في ىذه ألحالو اف يأخذ ىذا التعطيؿ بعيف
االعتبار عند تحديد أم تمديد في مدة العقد يستحقو المقاكؿ بما يساكم فترة
تأخير فقط.

 .12املدططات
ٔالتعمٗىات
التهىٗمٗٛ

 1-10يحؽ لمميندس مف كقت ألخر اثناء سير العمؿ أم مخططات تكميمية اك
تعميمات الحقو تككف ضركرية مف اجؿ تنفيذ االعماؿ كصيانتيا عمى الكجو
المناسب كعمى المقاكؿ تنفيذ ىذه المخططات كالتعميمات كالتقيد بيا.
 0-10عمى المقاكؿ  -متى ما كاف مطمكبا منو بمكجب العقد اعداد أم مف
المخططات اك الكثائؽ _ تسميـ الميندس نسختيف منيا قبؿ  15يكما مف بداية
العمؿ المحدد بالبرنامج اك مف كقت الحاجو الييا كذلؾ لمراجعتيا كالمكافقة
عمييا كعمى المقاكؿ اجراء أم تغييرات اك اضافات يطمبيا الميندس ليذه
المخططات اك الكثائؽ كتقديميا لمميندس قبؿ بدء العمؿ العتمادىا كتزكيده
بثبلث نسخ اضافية مف المخططات اك الكثائؽ التي تمت المكافقة عمييا.
 3-10اعتمادا لميندس اك مراجعتو ألم مف المخططات اك الكثائؽ ال يغير مف
مسئكليات المقاكؿ نحك شركط العقد.

 .13األعىاه الداٟىٛ
اليت ٖصىىّا املكأه  1-13يجب عمى المقاكؿ –حيثما ينص العقد عمى قيامو بتصميـ أم جزء مف
االعماؿ الدائمة _ اف يعرضيا عمى الميندس ألخذ المكافقة عمى المخططات
كالمكاصفات كالمذكرات الحسابية كغيرىا مف المعمكمات التي يعتبرىا الميندس

 .14تبمٗؼ االغعازات

ضركرية مف اجؿ اقتناعو بكفاية كصبلحية التصميـ.
1-14
 0-14ال تسرم اإلخطارات اك اإلشعارات بيف االطراؼ المشار الييا في ىذه الشركط
اال عندما تككف مكتكبة كال تسرم اال مف بعد استبلميا استبلما صحيحا.
 3-14تبمغ االشعارات كاألكامر الخطية كالشيادات التي يصدرىا صاحب العمؿ اك
الميندس الى المقاكؿ كفقا لشركط العقد اما بالبريد اك بإيداعيا لدل المكتب
الرئيسي لممقاكؿ اك بتسميميا الى ككيمو في مكقع العمؿ اك بإرساليا الى أم
عنكاف اخر يعينو المقاكؿ ليذه الغاية.
 4-14عمى المقاكؿ (االجنبي) اف يتخذ لو مكتب في مكقع المشركع اك أم مكاف اخر
داخؿ الجميكرية خبلؿ فترة تنفيذ العقد كيبدا بفتح المكتب بمكعد اقصاه خمسة
عشر يكما مف تاريخ نفاذ العقد كيعتبر جميع اإلخطارات مسممة تسميما صحيحا
لممقاكؿ اك ككيمو اذا سممت لو في ىذا المكتب اك ارسمت لو بالبريد المسجؿ اك
الفاكس عمى ىذا العنكاف.
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 5-14تعتبر اإلخطارات اك اإلشعارات مسممة تسميما صحيحا لصاحب العمؿ اك
الميندس اذا سممت الى عناكينيما كالمكضحة في الشركط الخاصة لمعقد خبلؿ
اكقات الدكاـ الرسمي بمكجب استبلـ رسمي اك ارسمت الييما بالبريد المسجؿ اك
الفاكس عمى ىذا العنكاف.

 .15تػٗري العٍأَٖ

 1-15يجكز ألم مف الطرفيف تغيير عنكانو كتعييف عنكاف بديؿ لو بمكجب اخطار
خطى مسبؽ لمطرؼ االخر يبيف فيو العنكاف البديؿ.

 .16وطٕ٠لٗات
املكأه

 1-16يمتزـ المقاكؿ كفقا لما ىك محدد في كثائؽ العقد بتنفيذ كصيانة االعماؿ بكؿ
عناية كاتقاف كاصبلح العيكب طبقا لنصكص العقد كاف يكفر االيدم العاممة
كالمكاد كمعدات التشييد بما في ذلؾ االشراؼ عمييا كام متطمبات الزمة لتنفيذ
كصيانة االعماؿ كاصبلحيا.
 0-16يتحمؿ المقاكؿ المسؤكلية الكاممة عف استمرار كسبلمة كافة عمميات التنفيذ
في المكقع ككذلؾ اساليب طرؽ التشييد.
 3-16ال يجكز لممقاكؿ اف يقيـ اك يشارؾ في اقامة مباف اك منشات معيبة كلك كاف
العيب ناشئا عف االرض اك بإذف صاحب العمؿ مما يحدث بيا خمبل مض ار اك
تيدما كميا اك جزئيا فاف فعؿ كاف مسؤكالن اماـ الغير عما يترتب عمى ذلؾ مف
اضرار كيشاركو الميندس كصاحب العمؿ اذا اعمما بالعيب كاجازاه.

 .17التعمٗىات,
التفتٗػات,
ٔالتدقٗكات

 1-17يمتزـ المقاكؿ بتنفيذ جميع التعميمات الميندس اك ممثؿ الميندس كالتي تمتثؿ
لنصكص ككثائؽ العقد كلمقكانيف كلمكائح كالق اررات النافذة .
 0-17يمتزـ المقاكؿ بالسماح لصاحب العمؿ ك  /اك االشخاص المعينيف مف قبمو
بتفتيش المكقع ك /اك حسابات كسجبلت المقاكؿ كمقاكليو مف الباطف كالمتعمقة
بأداء العقد ،كاف يخضع مثؿ ىذه الحسابات كالسجبلت لمتدقيؽ بكاسطة مدققيف
يعي نيـ صاحب العمؿ اف طمب ذلؾ كيتـ لفت انتباه المقاكؿ باف أم اعاقة
لصاحب العمؿ في التفتيش كالتدقيؽ تشكؿ ممارسة محظكرة كخاضعة إلنياء
العقد.

 .18اتفاقٗ ٛالعكد

 1-18عمى المقاكؿ عندما يطمب منو تكقيع اتفاقية العقد اف يككف جاى از كمستعدا
لمتكقيع كالبدء بتنفيذ اعماؿ العقد حسب النمكذج المعد مف قبؿ صاحب العمؿ
مع استيعاب التعديبلت المذككرة في اخطار قبكؿ العطاء كمبلحقتو.

 .19ضىاُ االداٞ
(سطَ التٍفٗر )

 1-19يقدـ مقدـ العطاء الفائز خبلؿ  15يكما مف استبلمو اخطار صاحب العمؿ
بإرساء العقد عميو ضمانا لؤلداء بمكجب شركط العقد كذلؾ عمى نمكذج ضماف
االداء الكارد في كثائؽ المناقصة كبنسبة  %12مف قيمة العقد .
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 0-19تحدد مدة ضماف مف تاريخ تكقيع العقد كحتى ما بعد ( )08يكـ مف تاريخ
االستبلـ االبتدائي كصدكر محضر االستبلـ االبتدائي خاليا مف أم تحفظات اك
مبلحظات .

 .21الهػف عمٜ
املٕقع

 1-02عمى صاحب العمؿ اف يضع تحت تصرؼ المقاكؿ قبؿ تقديـ العطاءات ما
يتكفر لدية مف معمكمات اك تقارير بطبيعة االرض كالخاصة باألحكاؿ
الييدركلكجية كطبقات االرض تحت السطحية ،كما حصؿ عمييا صاحب العمؿ
مف االستقصاءات ذات العبلقة باألشغاؿ .كيككف المقاكؿ مسؤكال عف تفسيره
الذاتي ليذه المعمكمات كما تضمنتو التقارير كالكثائؽ مف بيانات.
 0-02يعتبر المقاكؿ انو قد قاـ بمعاينة المكقع كتفحصو كتفحص المكاقع المحيطة
بو كجميع المعمكمات المتكفرة عنو،كانو قد اقتنع شخصيا قبؿ تقديـ عطائو-الى
المدل الممكف عمميا -بالنسبة لؤلمكر التالية:
أ .شكؿ كطبيعة المكقع بما في ذلؾ اكضاع التربة تحت السطحية
ب. .االكضاع الييدركلكجية كالمناخية
ج .مدل كطبيعة العمؿ كالمكاد االزمة لتنفيذ كانجاز االشغاؿ كصيانتيا
د .كسائؿ الكصكؿ الى المكقع كتسييبلت التي قد يحتاج الييا كفى جميع
االحكاؿ يفترض اف المقاكؿ قد حصؿ عمى جميع المعمكمات االزمة التي
قد سبؽ ذكرىا كالمتعمقة بالمخاطر المرتقبة كغيرىا مف االحتياجات
كالظركؼ االخرل التي قد تؤثر عمى عرضو بأم شكؿ مف االشكاؿ

ٔ .21دٕب وطابكٛ
األعىاه لمعكد

 1-01عمى المقاكؿ تنفيذ االعماؿ كانجازىا كصيانتيا طبقا لممكاصفات كالمخططات
كالشركط المحددة ليا في كثائؽ العقد  ،كبشكؿ يحكز عمى مكافقة الميندس
كعمية اف يتقيد بدقة بتعميمات كتكجييات الميندس حكؿ أم امر متعمؽ
باألعماؿ سكل كرد ذكره في العقد اـ لـ يرد كعمى المقاكؿ اف يأخذ بتعميمات مف
الميندس اك ممثؿ الميندس ضمف حدكد الصبلحيات المحددة لو.

 .22الربٌاور الصوين
 1-00عمى المقاكؿ اعداد برنامج زمني لتنفيذ االعماؿ يكضح فيو االجراءات
لمتٍفٗر
كالخطكات التي ستتبع في تنفيذ االعماؿ كمكاعيد انجاز مراحمو المختمفة ككذالؾ

التفصيبلت الخاصة بترتيباتو االليات كالمعدات كاالعماؿ المؤقتة التي ينكم
المقاكؿ انشائيا.
 0-00يجب عمى المقاكؿ االلتزاـ بتنفيذ المشركع خبلؿ الفترة المحددة في الشركط
الخاصة لمعؽ .
 3-00يجب عمى المقاكؿ اخذ المصادقة عمى البرنامج الزمني مف قبؿ الميندس
كلبس لو الحؽ في تعديؿ البرنامج بدكف اخذ مكافقة الميندس عمى ذالؾ كاذا ما
راء الميندس في أم كقت اف مستكل تقدـ العمؿ ال يتفؽ مع البرنامج المكافؽ
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عميو حينيا سيقكـ المقاكؿ كنزكال عند طمب الميندس بإعداد برنامج زمني
معدؿ يظير فيو فترة استكماؿ المشركع التي كافؽ عمييا الميندس.
 4-00مكافقة الميندس عمى البرنامج الزمني لمعمؿ ال تعفي المقاكؿ مف أم مف
التزاماتو كمسؤكلياتو المنصكص عمييا في شركط العقد.
 5-00عمى المقاكؿ اخطار الجيات الحككمية كالخاصة كالتي قد تؤثر اعماؿ
الحفريات اك االعماؿ االنشائية عمى مرافقيا كممتمكاتيا العامة بتفاصيؿ برنامج
العمؿ كالتنسيؽ معيا كمع الجيات المختصة االخرل لضماف سبلمة تمؾ المرافؽ
كالممتمكات.
 6-00عمى المقاكؿ خبلؿ اسبكعيف بعد تكقيع العقد اف يقدـ لمميندس برنامج
تفصيميا لخطتو في تنفيذ االعماؿ لمكافقة الميندس عميو كيجب اف يككف
برنامج العمؿ كاقعيا كيتمشى مع خطة شراء المكاد كتجييز المعدات كغيرىا
كيجب عمى الميندس اتخاذ القرار حكؿ البرنامج خبلؿ اسبكع بالمكافقة اك طمب
التعديؿ.
 7-00عمى المقاكؿ بعد اببلغو كتابيا بمكافقة الميندس عمى البرنامج المقدـ التقيد
التاـ كااللتزاـ بالترتيبات كالكسائؿ المحددة في ذلؾ البرنامج كال يحؽ لممقاكؿ
تعديؿ ىذا البرنامج إال بمكافقة الميندس الخطية (كيجب اف ال تحجب المكافقة
دكف عذر مقبكؿ) ماعدا في حالة الطارئة التي تنشئ كتيدد سبلمة االعماؿ اك
سبلمة االشخاص اك الممتمكات فيمكف لممقاكؿ تنفيذ العمؿ  -متى ما كاف ذلؾ
ضركريان دكف اخذ مكافقة مسبقة كما يحؽ لمميندس متى ما رأل ذلؾ ضركريا
طمب تعديؿ امر الترتيبات كالكسائؿ كعمى المقاكؿ التقيد بااللتزاـ ليذا الطمب.

 8-00يجب عمى المقاكؿ  -اضافة الى البرنامج المشار اليو _ كمف كقت الى اخر
اببلغ الميندس اك ممثؿ الميندس مسبقا بتفاصيؿ االعماؿ التي ينكم تنفيذىا
في المرحمة التالية متى ما طمب منو ذلؾ.

 .23ادتّاش
التٍفٗر ٙلمىكأه

 1-03عمى المقاكؿ تكفير الجياز الفني كاالدارم البلزـ لتنفيذ االعماؿ طكاؿ مدة
التنفيذ كعمى المقاكؿ اف يككف متكاجد في المكقع باستمرار ىك اك الككيؿ
المفكض مف قبمو لئلشراؼ عمى تنفيذ االعماؿ بتفرغ كامؿ ليا كيشترط في
الككيؿ المفكض اف يممؾ المؤىبلت المطمكبة ك الصبلحيات المناسبة كاذا رأل
الميندس تغيير الككيؿ لمصمحة العمؿ فعمى المقاكؿ االستجابة لطمب الميندس.
 0-03عمى المقاكؿ االلتزاـ بتكفير الجياز الفني كاإلدارم لتنفيذ االعماؿ حسب ما
تقدـ بو في عطاءه كتمت المكافقة عمية مف قبؿ صاحب العمؿ كتـ تحديد في
كثائؽ العقد.
 3-03عمى المقاكؿ مف اجؿ تنفيذ االعماؿ كانجازىا كصيانتيا كاصبلح عيكبيا القياـ
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بما يمي:
أ .اف يكفر كيستخدـ المراقبيف كالفنييف كالمشرفييف ممف تتكفر فييـ الكفاءة
كالخبرة التي تتطمبيا االعماؿ التي سيشرفكف عمى تنفيذىا.
ب .اف يكفر كيستخدـ العمالة الماىرة كشبو الماىرة كالعماؿ العادييف حسب
الحاجو كمتطمبات تنفيذ االعماؿ كبما ال يقؿ عف العدد المقدـ في عطائو.
 4-03يحؽ لمميندس اف يعترض عمى أم شخص يستخدمو المقاكؿ في االعماؿ كلو
اف يصدر االمر ال بعاده كاستبدالو بشخص اخر اذا رأل اف ذلؾ الشخص يسئ
التصرؼ اك غير كفك اك انو ميمؿ في كاجباتو كفى المكقع كال يجكز لممقاكؿ
اعادت استخدامو االبعد مكافقة الميندس عمى ذلؾ.

 .24تجبٗت االبعاد

 1-04يككف المقاكؿ مسؤكال عما يمي:
أ .تثبيت ابعاد االعماؿ تثبيتا صحيحا كدقيقا بالنسبة الى النقاط االصمية
كمناسيب المراجع التي يزكده بيا الميندس خطيا
ب .التأكد مف دقة مناسيب كمقاسات كاستقامات جميع اجزاء االعماؿ طبقا لما
ىك مذككر اعبله.
ج .تكفير جميع المعدات كالعمالة االزمة لتثبيت االعماؿ المطمكبة اعبله.
 0-04اذا تبيف خبلؿ سير العمؿ كجكد أم خطاء في مكقع أم جزء مف االعماؿ اك
مناسيبو اك استقامتو اك قياساتو فينبغي عمى المقاكؿ اف يقكـ بتصحيح ذلؾ
عمى حسابو كفقا لتعميمات الميندس اك ممثؿ الميندس اال اذا تبيف اف الخطاء
ناتج عف المعمكمات التي زكده بيا الميندس اك ممثؿ الميندس خطيا فعندىا
سيحدد الميندس تكاليؼ تصحيح الخطاء كاخذ مكافقة صاحب العمؿ قبؿ اف
يبمغ المقاكؿ بذلؾ.
 3-04اف تدقيؽ كمراجعة االبعاد كالمناسيب كالمقاسات مف قبؿ الميندس ال تعفى
المقاكؿ مف مسؤكلياتو نحك أم تصحيح كعمى المقاكؿ اف يحافظ كيحمى جميع
عبلمات القياس كنقاط التثبيت كاالكتاد كغيرىا كاف يحافظ عمى نقاط المرجع
األصمي كام احداثيات لممساحة كام عبلمات لمقياس كام عبلمات ثابتة لممساحة
االرضية كاف ال يتـ تحريكيا اك ازالتيا اال بمكافقة الميندس الخطية.

 4-04عندما تككف ىناؾ مناسيب تحت الماء اك فكقو مرتبطة بأم قياسات ألم جزء
مف االعماؿ فيتعيف عمى المقاكؿ تسجيؿ ىذه المناسيب قبؿ بدء العمؿ في ىذا
الجزء عمى اف يتـ تسجيؿ ىذه المناسيب حسب تكجييات الميندس اك ممثؿ
الميندس كبحضكره.
 5-04تقدـ نسختيف مف المناسيب المسجمة كالمراجعة كالمكقع عمييا مف قبؿ
الميندس اك ممثؿ الميندس كالمقاكؿ الى الميندس كتعتبر أساسان لمقياس.
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 .25ادتطات ٔاذتفس
 1-05يتعيف عمى المقاكؿ اف يقكـ بتنفيذ أم امر خطي مف الميندس اثناء تنفيذ
التذسٖبٗٛ
العمؿ متعمؽ بعمؿ جسات اك حفر تجريبية كيعتبر ىذا الطمب عمبل اضافيان اال
اذا كاف ىناؾ بندا اك مبالغ مضمنة في جدكؿ الكميات مقابؿ ىذا العمؿ .

 .26الطاؤ ٛاألوَ
ٔمحاٖ ٛالبٗٛ٠

 1-06يتعيف عمى المقاكؿ خبلؿ مدة تنفيذ كانجاز االعماؿ كصيانتيا التقيد باألمكر
التالية:
أ .العناية بسبلمة الجميع االشخاص المسمكح ليـ بالتكاجد في المكقع
كالمحافظة عمى المكقع (ماداـ تحت سيطرتو) كعمى االعماؿ (مادامت قيد
التنفيذ كغير مشغكلة مف قبؿ صاحب العمؿ) في حالة منضمة لحماية
أكلئؾ االشخاص مف االخطار.
ب .تجييز كتزكيد المكقع باستمرار كعمى نفقتو الخاصة بكسائؿ اإلنارة
كالحراسة كالكقاية كالتسييج كاالشارات التحذيرية مف الخطر حيثما كاينما
اقتضت الضركرة ذلؾ اك بناء عمى طمب الميندس اكام سمطة اخرل مف
اجؿ حماية االعماؿ كسبلمة كراحة افراد الجميكر كغيرىـ.
ج .اتخاذ جميع االحتياطات البلزمة لحماية البينة مف التمكث ضمف المكقع
كخارجة كتجنب احداث الضرر لؤلفراد اك االضرار بممتمكاتيـ اك بسائر
الناس نتيجة لمتمكث اك الضجيج اك غيرة مما قد ينتج عف تسمسؿ العمميات
التي يقكـ بيا.
 0-06عمى المقاكؿ التقيد بالتعميمات كالمنشكرات التي تصدرىا الجية المختصة
بخصكص البيئة كحمايتيا كاف يمتزـ بالقكانيف كالمعايير سارية المفعكؿ في
الجميكرية اليمنية.

 .27ارتدوات العاوٛ

 1-07لممقاكؿ االستفادة كعمى حسابو الخاص مف الخدمات العامة كالكيرباء كالمياه
كالياتؼ كاالنترنت حسب تكفرىا في المكقع اك بجكاره مف الشبكات العامة بعد
الحصكؿ عمى مكافقة الجيات المعنية كذلؾ لغرض االعماؿ كعمى المقاكؿ اف
يجيز عمى حسابو الخاص اية تكصيبلت كاجيزة ضركرية الستخداـ تمؾ
الخدمات كعميو اف يمتثؿ لجميع متطمبات كتعميمات السمطات العامة بيذا
الخصكص كفي حالة عدـ تمكف المقاكؿ مف االستفادة مف تمؾ الخدمات كما
تقدـ فعمى المقاكؿ اف يييئ عمى حسابو الخاص الترتيبات البديمة التي يكافؽ
عمييا الميندس لتجييز مثؿ تمؾ الخدمات المطمكبة.

 .28العٍاٖٛ
باألعىاه

 1-08يتحمؿ المقاكؿ كامؿ المسئكلية في المحافظة عمى االعماؿ اعتبا ار مف تاريخ
مباشرة العمؿ كحتى تاريخ التسميـ االبتدائي ليا كتؤكؿ مسئكلية العناية الى
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صاحب العمؿ.
 0-08عمى المقاكؿ االعتناء بكافة االعماؿ القائمة خبلؿ فترة استمرار مسئكليتو في
المحافظة عمى االعماؿ الدائمة حتى يتـ استكماؿ العمؿ كتسميمو.

 .29التأوني عمٜ
األعىاه ٔعمٜ
وعدات املكأه

 1-09مع مراعاة التزامات كمسؤكليات كؿ مف المقاكؿ كصاحب العمؿ يتعيف عمى
المقاكؿ اف يؤمف عمى ما يمى:
أ .االعماؿ بما فييا المعدات كالمكاد كالتجييزات بما يعادؿ قيمتيا االستبدالية
(الكمفة مضافا ليا ىامش الربح).
ب .مبمغا اضافيا يعادؿ  %15مف القيمة االستبدالية المذككرة سابقا كذلؾ
لشمكؿ أم نفقات اضافية اك طارئة في تغطية الخسارة اك الضرر بما في
ذلؾ االتعاب المينية ككمفة ىدـ كازالة أم جزء مف االعماؿ كازالة انقاضيا
أيان كانت طبيعتيا.

ج .مكاد كمعدات المقاكؿ كغيرىا مف االشياء التي قاـ بتكريدىا الى المكقع بما
يعادؿ قيمتيا االستبدالية.
 0-09في حالة حدكث أم ضرر في االعماؿ اك في أم جزء منيا اك في المكاد اك
المعدات بسبب اخطار مؤمف ضدىا فعؿ المقاكؿ كبأسرع ما يمكف اف يقكـ
بإصبلح االضرار الحاصمة كتدفع أم مبالغ مستحقة مف التاميف لصاحب العمؿ
الذل يقكـ بدكره بدفع أم مبمغ يستممو الى المقاكؿ عمى دفعات حسبما يكصى
بذلؾ الميندس كاذا زادت مبالغ التأمينات عف المبمغ الذم تكبده المقاكؿ في
االصبلح فتدفع لممقاكؿ اما اذا نقصت مبالغ التاميف عف تكاليؼ االصبلح فعؿ
المقاكؿ اف يتحمؿ العجز الناشئ عف ذلؾ.

 .31األضساز
الاسك ٛباألغدا

 1-32يككف المقاكؿ مسؤكال اماـ صاحب العمؿ عف جميع الخسائر كالمطالبات
الناشئة عف حدكث.
 0-32فقداف اك تمؼ لممتمكات مادية اك اصابات شخصية اك حالة كفاه مف ج ارء
تنفيذ االعماؿ اك صيانتيا اك بسبب تقصير كيعكض الطرؼ االخر عف ذلؾ بما
في ذلؾ التعكيض عف جميع المتطمبات كالنفقات كالرسكـ التي تترتب عمى
االمكر التي سبؽ ذكرىا كيستثنى مف ذلؾ أم تعكيض ينشا عف أم اضرار
تحدث بسبب:
أ .اشغاؿ صاحب العمؿ كاستعمالو الدائـ لؤل راضي االزمة لمعماؿ اك جزء منيا.
ب .قياـ صاحب العمؿ بتنفيذ االعماؿ اك أم جزء منيا في ارض المكقع.
ج .عمؿ اك اىماؿ صدر عف صاحب العمؿ اك مستخدميو اك عف المقاكليف
اآلخريف العامميف لحساب صاحب العمؿ.
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 .31التأوني ضد
الطسف الجالح

 1-31عمى المقاكؿ قبؿ مباشرتو العمؿ اف يقكـ بالتاميف ضد أم ضرر مادم اك
خسارة قد تمحؽ بام مف الممتمكات بما في ذلؾ ممتمكات صاحب العمؿ كعميو
ايضا اف يؤمف ضد أم ضرر اك أصابو تمحؽ بام شخص بما في ذلؾ
مستخدمي صاحب العمؿ لؤلضرار التي تنجـ نتيجة تنفيذ العقد .
 0-31ينبغي اف يككف عقد التاميف مع شركة تاميف كبشركط التي يكافؽ عمييا
صاحب العمؿ عمى اف ال تقؿ قيمة بكليصة التاميف عف المبمغ المحدد في
الشركط الخاصة لمعقد كعمى المقاكؿ تقديـ بكليصة التاميف اك ايصاالت دفع
األقساط المستحقة لمميندس اك ممثؿ الميندس متى ما طمب منو ذلؾ.

 .32اذتٕادخ
ٔاصابات العىن

 1-30يجب اف يككف التاميف شامبل عمى العماؿ كاالليات كالمعدات كام كسائؿ نقؿ
يتـ استخداميا مف قبؿ المقاكؿ اك مقاكليو مف الباطف ألغراض تنفيذ العقد
كساريا حتى نياية فترة ضماف الصيانة كاصبلح العيكب.
 0-30صاحب العمؿ غير مسؤكؿ عف اية اضرار اك تعكيضات تستحؽ قانكنيا بسبب
أم حادث اك أصابو

تمحؽ بام عامؿ اك مستخدـ يعمؿ لدل المقاكؿ اك

مقاكليو مف الباطف كيجب عمى المقاكؿ اف يعكض صاحب العمؿ في مثؿ ىذه
الحاالت عف جميع االضرار اك المطالبات اك الرسكـ كالنفقات الناشئة عنيا.
 3-30صاحب العمؿ غير مسؤكؿ عف اية اضرار اك تعكيضات كاجبة الدفع قانكنا
بشاف اك كنتيجة أم حادث اك اصابة تمحؽ بام عامؿ اك أم شخص اخر
مستخدـ لدل المقاكؿ اك لدل أم مقاكؿ مف الباطف كذلؾ باستثناء الحكادث
كاالصابات الناجمة عف أم عمؿ صادر مف صاحب العمؿ اك ككبلئو اك
مستخدميو كعمى المقاكؿ اف يمتزـ بتعكيض عف جميع ىذه االضرار كالتعكيضات
كعف جميع مطالبات التعكيض كنفقات التقاضي كالتكاليؼ كالغرامات كالمصاريؼ
المتعمقة بذلؾ ميما كاف نكعيا دكف االخبلؿ بام مف االلتزامات المنصكص
عمييا في القكانيف النافذة ذات العبلقة.
 4-30المقاكؿ ليس مسؤكالن اماـ صاحب العمؿ بالتعكيض في أم مف الحاالت
التالية:

أ .استعماؿ اك اشغاؿ األراضي بصكرة دائمة باألعماؿ اك بام جزء منيا اك
االضرار التي تصيب كجو االرض اك المحاصيؿ.
ب .قياـ صاحب العمؿ في تنفيذ االعماؿ اكام جزء منيا عمى اية ارض اك
فكقيا اك تحتيا اك فييا اك خبلليا.
ج .االذل اك الضرر الذل يمحؽ باألشخاص اك باألمكاؿ نتيجة أم عمؿ اك
اىماؿ يقع اك يقترؼ اثناء نفاذ المقاكلة مف صاحب العمؿ اك ككبلئو اك
مستخدميو اك مقاكليو االخرييف (غير الذيف يستخدميـ المقاكؿ) اك عف اية
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مطالبات تعكيض كنفقات التقاضي كمبالغ التعكيض عف االضرار كالتكميؼ
كالغرامات كالمصاريؼ كخصكص ذلؾ ،كعمى صاحب العمؿ اف يعكض
المقاكؿ عما يتحقؽ مف متطمبات التعكيض كنفقات التقاضي كمبالغ
التعكيض عف االضرار كالتكاليؼ كالغرامات كالمصاريؼ فيما يخص االمكر
المذككرة في ىذا البند.

 .33تأوني العىاه
ٔاملطتددوني ضد
اذتٕادخ

 1-33ينبغي عمى المقاكؿ اف يقكـ بتاميف شامؿ كمستمر لجميع العماؿ
كالمستخدميف الذيف يعممكف معو ضد الحكادث كاالصابات التي قد يتعرضكف
ليا خبلؿ عمميـ ككذلؾ التاميف لمطرؼ الثالث.
كيعتبر المقاكؿ مسؤكالن عف التاميف عمى عماؿ كمستخدمي أم مقاكؿ فرعى
يعمؿ معو اال اذا قاـ المقاكؿ مف الباطف بتاميف عمى عمالو كمستخدميو

كيشترط اف تتـ عقكد التاميف لدل شركة تاميف كبالشركط التي يكافؽ عمييا
صاحب العمؿ كعمى المقاكؿ تقديـ بكليصة التاميف كايصاؿ سداد االقساط متى
ما طمب منو ذلؾ.

 .34املعادتات يف
سال ٛعدً قٗاً
املكأه بالتاوني

 1-34اذا لـ يقـ المقاكؿ بالتاميف اك االستمرار فيو بمقتضى ىذه الشركط اك اذا لـ
يقـ بام تاميف اخر قد يطمب منو بمكجب احكاـ عقد المقاكلة فعندئذ عمى
صاحب العمؿ القياـ بيذا التاميف كاالستمرار فيو كدفع اقساط التاميف البلزمة
ليذا الغرض كاستقطاع المبمغ الذم دفعو مضاؼ الية المصاريؼ اإلدارية مف
اية مبالغ مستحقو اك قد تستحؽ لممقاكؿ اك ضماف االداء اك استحصاؿ مثؿ
ىذا المبمغ عمى أساس انو ديف بذمة المقاكؿ.
 0-34اف عدـ قياـ المقاكؿ بتنفيذ شركط التاميف اك عدـ شمكؿ التاميف لؤلخطار
كافة فاف ذلؾ ال يعفي المقاكؿ مف مسؤكلياتو كالتزاماتو بمكجب عقد المقاكلة.
 3-34عمى المقاكؿ اف يخطر صاحب العمؿ كشركة التاميف عف اية قضية اك حادثة
تتطمب شركط كثائؽ التاميف المطمكبة بمكجب المقاكلة القياـ باألخبار عنيا
كيتحمؿ المقاكؿ المسؤكلية عف اية خسائر كمطالبات كدعاكل قضائية كنفقات
كمصاريؼ كتكاليؼ ميما كانت ناجمة عف اك بسبب ام تقصير مف قبؿ المقاكؿ
في االستجابة لممتطمبات المذككرة اعبله.
 4-34اثناء استمرار نفاذ أم مف كثائؽ التاميف المطمكبة بمكجب المقاكلة فاف اية
مبالغ تسمـ بمكجب الكثائؽ المذككرة يجب اف تدفع الى صاحب العمؿ كمف ثـ
تدفع مف قبؿ صاحب العمؿ الى المقاكؿ بالمقادير كاالكقات التي يؤيد ممثؿ
الميندس بانيا عادلو كمعقكلو كذلؾ كفؽ التقدـ الذل يحرزه المقاكؿ في اصبلح
الضرر اك الخسارة طالما اف الخسارة اك الضرر حسب رأم الميندس البد مف
القياـ بإصبلحو كذلؾ مف اجؿ االداء المناسب لؤلعماؿ اك تنفيذ كصيانة االعماؿ

34

كاذا كانت المبالغ المستممة مف شركة التاميف غير كافية لؤلغراض المذككرة انفا
فاف المقاكؿ يتحمؿ الفرؽ.

 .35االوتجاه
لمكٕاٌني ٔاالٌعىٛ

 1-35عمى المقاكؿ االلتزاـ بجميع القكانيف كالنظـ كالتعميمات الصادرة عف أم ىيئة
رسمية ذات صمة قانكنيو اك ىيئة عامة اك سمطة محمية لكؿ ما يتعمؽ االعماؿ
كينبغي عمى المقاكؿ حماية صاحب العمؿ كتعكيضو عف أم اضرار اك غرامات
تمحؽ بو نتيجة عند مراعاة المقاكؿ ألم مف تمؾ القكانيف اك المكائح اك االنظمة
اك التعميمات اك اال كامر التي ال تتعارض مع شركط العقد.
 0-35اذا طمبت أم جية حككمية اك كحده ادارية مف المقاكؿ تسديد ابة رسكـ لـ
تكف مطمكبة منو بمكجب احكاـ العقد فيتـ اشعار الميندس بذلؾ ليتـ سدادىا
مف قبؿ صاحب العمؿ.

 .36األثسٖات

 1-36تعتبر جميع المكتشفات اك النقكد اك االدكات اك أم مكاد اك انشاءات اك
مخمفات ذات قيمة جيكلكجية اك اثرية يعثر عمييا في مكقع العمؿ ممكا لمدكلة
اليمنية كعمى المقاكؿ فكر اكتشافيا اك العثكر عمييا اتخاذ جميع االحتياطات
االزمة لممحافظة عمييا كعدـ تحريكيا اك اتبلفيا.

 .37سكٕم بساٚٞ
االخرتاع

 1-37عمى المقاكؿ اف يحمى كيعكض صاحب العمؿ عف جميع االدعاءات
كاالجراءات القضائية بخصكص اك بسبب أم اعتدل عمى أم مف حقكؽ براءة
االختراع اك النماذج اك االعبلمات اك االسماء التجارية اك أية حقكؽ اخرل
يحمييا القانكف كذلؾ فيما يتعمؽ بام مف معدات االنشاء اك المكائف اك العمؿ
اك المكاد المستعممة في اك بخصكص االعماؿ كعمى المقاكؿ اف يحمى كيعكض
صاحب العمؿ عف جميع مطالبات التعكيض كنفقات التقاضي كمبالغ عف
االضرار كالتكاليؼ كالغرامات كالمصاريؼ الناشئة عنيا كالمتعمقة بيا ميما كاف
نكعيا كالمقدـ مف الميندس.
 0-37يمتزـ كؿ مف المقاكؿ كصاحب العمؿ بالحفاظ عمى سرية جميع المعمكمات
المتعمقة بالمقاكؿ كباألعماؿ كعدـ افشائيا ألم طرؼ ثالث كعمى المقاكؿ
كالمقاكليف مف الباطف كمجيزم المكاد كالمعدات كأية جية أخرل قد تشارؾ في
تنفيذ االعماؿ عدـ نشر أك تكزيع أية مقاكالت أك أفبلـ أك صكر أك إلقاء
محاضرات أك تجييز أية معمكمات تخص األعماؿ أك المنشآت المجاكرة لممكقع.

 .38سسن ٛاملسٔز وَ
ٔإىل املٕقع

 1-38يجب اف يتـ تنفيذ العمميات المرتبطة باألعماؿ في حدكد المدل الذم يسمح بو
العقد ك بحيث ال تعرؽ حركة المركر في الطرؽ أك ممرات المنشاة ك ال تعيؽ
الكصكؿ إلى تنفيذان يمس الممتمكات العامة أك الخاصة سكاء كانت تمؾ
الممتمكات ضمف ممكية صاحب العمؿ أك غيره مف األشخاص كعمى المقاكؿ
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حماية صاحب العمؿ مف أم ضرر يمحؽ بو مف جراء عدـ تقيد المقاكؿ بذلؾ
كأف يعكض عف جميعا المطالبات ك النفقات ك الرسكـ التي تنشأ عف ذلؾ .
 0-38ينبغي عمى المقاكؿ اتخاذ الحيطة البلزمة لتجنب األضرار بالطرؽ كالجسكر
المؤدية لممكقع بسبب حمكالت المركبات الخاصة بو أك بأم مف مقاكليو مف
الباطف كعميو اختيار الطرؽ كتنظيـ\حركة المركبات كاختيار انكاعيا بحيث
تنحصر حركة المركر غير العادية الناشئة عف نقؿ المعدات كالمكاد مف كالى
المكقع في أضيؽ حدكد اإلعاقة كبحيث ال تمحؽ ضر ار بأم مف الطرؽ كالجسكر
كال تحدث مخالفة لمقكانيف كأنظمة السير المرعية.
 3-38عمى المقاكؿ إذا اقتضت الضركرة نقؿ أحماؿ ثقيمة مف المكاد كالمعدات
كاآلليات عمى طريؽ عاـ أك عبر جسر ،ككاف ىنالؾ احتماؿ تسببيا في اإلضرار
بالطرؽ أك الجسر ،أف يأخذ مكافقة الجية المختصة طبقا نًألحكاـ التشريعات
المنظمة لذلؾ كأف يقكـ باتخاذ كافة االحتياطات الكقائية البلزمة لمنع األضرار
كعميو أف يشعر الميندس أك ممثؿ الميندس بأكزاف كأبعاد ك تفاصيؿ تمؾ
األحماؿ.
 4-38يتحمؿ المقاكؿ كافة النفقات كالرسكـ المتعمقة بالتصاريح الخاصة كالمؤقتة
لممركر كالتي يحتاجيا لمكصكؿ إلى المكقع كعميو أف يييئ عمى نفقتو الخاصة
أم تجييزات إضافية خارج حدكد المكقع يحتاج إلييا مف أجؿ العمؿ.
 5-38يجب اف تتـ جميع العمميات البلزمة لتنفيذ األعماؿ بالقدر الذم تقتضيو
متطمبات تنفيذ المقاكلة كال يتعرض بصكرة غير ضركرية أك غير سميمة لراحة
الجميكر أك يعرقؿ الكصكؿ إلى أمبلؾ سكاء كانت في حيازة صاحب العمؿ أك
في حيازة أم شخص آخر كعمى المقاكؿ أف يعكض صاحب العمؿ بجميع
مطالبات التعكيض ك نفقات التقاضي كمبالغ التعكيض عف األضرار كالتكاليؼ
كالغرامات كالمصاريؼ الناشئة عف كالمتعمقة بمثؿ أم مف ىذه األمكر كبالقدر

 .39املكألُٕ
اآلخسُٔ

الذم فيو المقاكؿ مسؤكالن عف ذلؾ.
 1-39عمى المقاكؿ ،امتثاال لتعميمات الميندس ،إتاحة جميع الفرص الممكنة لديو
ألداء أعماؿ :
أ .أم مقاكليف آخريف يستخدميـ صاحب العمؿ أك أعماؿ صاحب العمؿ
نفسو.
ب .أم سمطة قانكنية جرل تكميفيا لتنفيذ أم عمؿ داخؿ المكقع أك بجكاره
سكاء كاف ىذا العمؿ غير مشمكؿ في العقد،أك كاف مشمكؿ بأم عقد آخر
كقعو صاحب العمؿ بخصكص األعماؿ أك مبلحقيا.
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 .41احملافع ٛعمٜ
ٌعاف ٛاملٕقع

 1-42ينبغي عمى المقاكؿ اثناء تنفيذ األعماؿ الحفاظ عمى المكقع خاليان مف أم
عكائؽ كأف يقكـ بتخزيف كابعاد أم معدات كأم مكاد فائضة عف العمؿ كأف

يتخمص مف أم مخمفات أك نفايات أك إنشاءات مؤقتة ال يحتاج ليا العمؿ.
 0-42ينبغي عمى المقاكؿ عند انتياء انجاز األعماؿ تنظيؼ المكقع كازالة كؿ معدات
التشييد كالمكاد الفائضة كالمخمفات ككمما ليس بحاجة لبقائو كترؾ المكقع كما
بو مف أعماؿ في كضع نضيؼ مرتب كمقبكؿ لدل الميندس.

 .41دٕد ٚاملٕاد
ٔاملصٍعٗٛ
ٔاالختبازات

 1-41يجب أف تككف جميع المكاد ك المصنعية-:
أ .مف أأل نكاع الجيدة كالمنصكص عمييا في العقد طبقان لتعميمات الميندس.

ب .أف تخضع مف كقت آلخر (حسب طمب الميندس) لبلختبارات في مكاف
التصنيع أك التجييز أك في المكقع أك أم مكاف آخر كما ىك منصكص
عميو في العقد.

 0-41عمى المقاكؿ تقديـ جميع التسييبلت كالمكازـ كالمعدات كالعماؿ كالمكاد ك غيرىا
مما يمزـ عادة الختبار كقياس أم عمؤل ك نكعية أك كمية أك مادة استعممت كما
يمزـ المقاكؿ بتقديـ عينات المكاد لبلختبار قبؿ استعماليا عمى النحك الذم
يطمبيا الميندس.

 .42تهمف ٛالعٍٗات
أٔ االختبازات
 .43نمف ٛالٍىاذز
 .44الٕصٕه إىل
املٕقع

 1-40يتحمؿ المقاكؿ تكمفة إعداد العينات التي يتطمبيا العمؿ كما يتحمؿ تكمفة إجراء
أم اختبار لممكاد.
 1-43عمى المقاكؿ أف يجيز جميع النماذج عمى نفقتو الخاصة.
 1-44يحؽ لمميندس أك أم شخص آخر يفكضو الميندس الدخكؿ في أم كقت
لمكقع العمؿ أك الكرش أك األماكف التي يجرل فييا التحضير لؤلعماؿ أك تكرد
منيا المكاد كاألدكات المصنعة أك األدكات لغرض تنفيذ األعماؿ كعمى المقاكؿ
تقديـ التسييبلت البلزمة كالمساعدة ألم منيـ.

 .45اختباز األعىاه
قبن تػطٗتّا

 1-45ال يجكز تغطية أم عمؿ أك حجبو عف النظر إال بعد مكافقة الميندس كعمى
المقاكؿ إتاحة الفرصة الكافية لمميندس لفحص كقياس أم عمؿ ستتـ تغطيتو
ك أف يفحص األساسات قبؿ أف تقاـ عمييا اإلنشاءات الدائمة كعمى المقاكؿ
إخطا ار لميندس عند ما يككف مثؿ ىذا العمؿ أك أم أساس جاىز لمفحص،
كعمى الميندس المبادرة بالحضكر إلجراء الفحص كالقياس لمثؿ ىذا العمؿ أك
األساسات كاخطار المقاكؿ بذلؾ.
 0-45يحؽ لمميندس مطالبة المقاكؿ بإعادة الكشؼ عمى أم جزء مف األعماؿ يككف
قد قاـ بتغطيتو دكف عمـ الميندس كيتحمؿ المقاكؿ كافة النفقات المترتبة عمى
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ذلؾ.

 .46إشال ٛاألعىاه
ٔاملٕاد غري املطابكٛ

 1-46لمميندس الصبلحية بأف يأمر كتابيان – مف كقت آلخر – أثناء سير العمؿ
باآلتي:

أ .إبعاد أم مكاد مف المكقع يرل أنيا غير مطابقة لممكاصفات كذلؾ خبلؿ
الفترة التي يحددىا.
ب .استبداؿ المكاد بمكاد مناسبة كصالحة.
ج .إزالة أم عمؿ يعتبره الميندس غير مطابؽ لمتطمبات العقد مف حيث المكاد
أك المصنعية كاعادة تنفيذه بشكؿ سميـ كذلؾ عمى الرغـ مف أم اختبار
سابؽ لو أك دفعات عمى الحساب تمت بشأنو.

 .47إخاه املكأه
بالتعمٗىات

 1-47يحؽ لصاحب العمؿ – إذا أخؿ المقاكؿ بتنفيذ تعميمات الميندس أك ممثؿ
الميندس خبلؿ الميمة المحددة أك خبلؿ مدة يحددىا صاحب العمؿ _ فإنو يحؽ
لصاحب العمؿ أف يستخدـ أشخاصا آخريف ك يدفع اجكرىـ مف أجؿ تنفيذ تمؾ
األعماؿ كفي مثؿ ىذه الحالة يتحمؿ المقاكؿ جميع التكاليؼ المترتبة عمى ذلؾ،
حسب تقديرات الميندس التي يعدىا بعد إجراء التشاكر المناسب مع صاحب
العمؿ  .كما يتعيف عمى الميندس إشعار المقاكؿ بإقرار كارساؿ نسخة مف
اإلشعار إلى صاحب العمؿ.

 .48تٕقٗف العىن

 1-48ينبغي عمى المقاكؿ – بناء عمى أمر خطي صادر إليو مف الميندس أف يكقؼ
العمؿ الجارم أك أم جزء منو لممدة كبالكيفية التي يحددىا الميندس كعمى
المقاكؿ أف يحافظ عمى األعماؿ كيؤمف حمايتيا خبلؿ فترة التكقؼ إلى الفترة
التي يراىا الميندس ضركرية كيككف التكقؼ في أم مف الحاالت اآلتية:
أ.

قد كرد بو نص في العقد.

ب.

بسبب تقصير أك خطأ ارتكبو المقاكؿ.

ج.

بسبب األحكاؿ الجكية بالمكقع.

د.

مف أجؿ تحسيف تنفيذ األعماؿ أك المحافظة عمى سبلمتيا كميان أك

جزئيان كفي الحاالت التي يطمب فييا الميندس التكقيؼ دكف أف يككف
لممقاكؿ يد فييا فعمى صاحب العمؿ إعطاء مدة إضافية لذلؾ.

 0-48إذا تكقؼ سير العمؿ كميان أك جزئيان بأمر خطي مف الميندس كلـ يصدر عف
الميندس أمر باستئنافو خبلؿ  92يكمان مف تاريخ األمر بتكقيفو فيما عدا أف

يككف اإليقاؼ في حدكد "أ،ب،ج،د" المشار إلييا في البند السابؽ – فيحؽ
لممقاكؿ أف يخطر الميندس كتابيان بطمب اإلذف باستئناؼ العمؿ خبلؿ  08يكمان
مف تاريخ إخطاره لمميندس كاذا لـ يمنح المقاكؿ اإلذف خبلؿ الفترة المذككرة

يحؽ لو اعتبار التكقيؼ بذلؾ الجزء مف األعماؿ بمثابة إلغاء لو ،كاعتبار ذلؾ
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تخميان عف العقد مف جانب صاحب العمؿ إذا كاف التكقيؼ يمس األعماؿ في
مجمميا.

 .49تطمٗي املٕقع:

 1-49سيقكـ صاحب العمؿ بتسميـ المقاكؿ مكقع العمؿ أك أم أجزاء يمكف تسميميا
منو ليتمف المقاكؿ مف مباشرة العمؿ ،كفقان لمبرنامج المعد ليذا العمؿ ،أك كفقان
ألم مقترحات معقكلة يتقدـ بيا المقاكؿ كتابيان لمميندس لتمكينو مف تنفيذ

األعماؿ.

 0-49إذا تضرر المقاكؿ مف تأخير تسميـ المكقع أك تسبب ذلؾ في تحممو لنفقات
نتجت مف جراء تأخر صاحب العمؿ كفقان لما ىك محدد في فقرات ىذا البند فعمى

الميندس تقدير المدة اإلضافية إلنجاز األعماؿ كالتكصية لصاحب العمؿ بمنح

ىذه الفقرة.
 3-49تحدد فترة تسميـ المكقع بفترة ال تتجاكز أسبكعيف مف تاريخ تكقيع العقد ما لـ
تتطمب عممية التسميـ لممكقع فترة أطكؿ كما ىك محدد في الشركط الخاصة
لمعقد.

 .51ودٚ
اإلجناش(التازٖذ
املتٕقع إلجناش
ٔتطمٗي األعىاه):

 1-52مع مراعاة أم نصكص ترد في العقد أم نصكص ترد في العقد بشأف إنجاز
أم جزء مف األعماؿ قبؿ اإلنجاز الكمي فإنو ينبغي عمى المقاكؿ أف يقكـ
بإنجاز األعماؿ بكامميا ،خبلؿ الفترة الزمنية المحددة في الشركط الخاصة
لمعقد كالتي تحسب مف تاريخ تسميـ المكقع إلى المقاكؿ خاليان مف أم مكانع

أك إشكاالت.

 .51متدٖد ودٚ
اإلجناش (وَ التازٖذ
املتٕقع الٌتّاٞ
إجناش األعىاه):

 1-51إذا كانت كمية األعماؿ اإلضافية أك الزائدة مف ذلؾ النكع أك بالقدر الذم
يفرض تمديدان في مدة اإلنجاز المحددة لتنفيذ األعماؿ  ،أك كانت ىنالؾ أسباب

لمتأخير بمقتضى ىذه الشركط كاذا اقتضت ظركؼ مناخية استثنائية معطمة
لمعمؿ أك أم ظركؼ خاصة ميما كاف نكعيا باستثناء ما ىك ناشئ عف

تقصير المقاكؿ ،كترتب عمى تمؾ األسباب أك الظركؼ ما يعتبر تبري ارن يعطي

المقاكؿ الحؽ لممطالبة بتمديد مدة اإلنجاز ففي مثؿ ىذه الحاالت يجب عمى

المقاكؿ أف يخطر الميندس كتابة باألسباب المكجبة لطمبة خبلؿ فترة ال
تتعدل  08يكمان مف تاريخ كقكع تمؾ الظركؼ أك األسباب  ،كما أف عميو أف

يقدـ تفاصيؿ أم تمديد يرل استحقاقو لو كعمى الميندس تحرم األمر في

حينو كتحديد مدة التمديد ،كرفعيا لصاحب العمؿ إلقرارىا.

 .52الكٕٗد عمٜ
ضاعات العىن:

 0-51ال يجكز تنفيذ األعما ؿ خبلؿ الميؿ أك أياـ العطبلت الرسمية المقررة بدكف
تصريح خطي مف الميندس ما عدا الحاالت التي يككف فييا االستمرار في
العمؿ أم ارن حتميان ال يمكف تأجيمو ،أك كاف ضركريان إلنقاذ حياة األشخاص أك
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لممحافظة عمى سبلمة الممتمكات كسبلمة األعماؿ ذاتيا.
كينبغي عمى المقاكؿ في مثؿ ىذه الحالة إببلغ الميندس فك ارن باألمر،

باستثناء األعماؿ التي يجرم تنفيذ العمؿ فييا عادة بنظاـ الكرديات أك

التناكب.

 .53تكدً ضري
العىن:

 1-53إذا رأل الميندس في أم كقت بأف معدؿ تقدـ األعماؿ بكامميا أك في أم جزء
منيا قد أصبح بطيئان نتيجة ألسباب ال تبرر تمديد مدة اإلنجاز ،كقدر
الميندس أف إنجاز األعماؿ لف يتـ خبلؿ مدة اإلنجاز المتفؽ عمييا ،فعمى

الميندس إببلغ المقاكؿ خطيان بذلؾ كعمى المقاكؿ اتخاذ اإلجراءات كالخطكات

البلزمة بمكافقة الميندس لئلسراع في العمؿ كانجاز األعماؿ خبلؿ الفترة

المحددة أك الممددة ،فإنو يجكز لممقاكؿ طمب المكافقة مف قبؿ الميندس
بالتصريح لو بالعمؿ ليبلن أك خبلؿ أياـ العطؿ األسبكعية كبالمقابؿ ال يجكز
لمميندس رفض ىذا الطمب بدكف سبب مقبكؿ.

كاذا انطكت اإلجراءات التي اتخذىا المقاكؿ لمقياـ بمسؤكلياتو خبلؿ تمؾ
األكقات عمى أم نفقات إضافية يتكبدىا صاحب العمؿ بسبب األجكر المترتبة
عمى دكاـ الكقت اإلضافي لمجياز المشرؼ التابع لو ،فعمى الميندس أف يقكـ
بتحديدىا (بعد إجراء التشاكر المناسب مع صاحب العمؿ المقاكؿ) لكي
يستردىا صاحب العمؿ مف أم دفعات مستحقة أك قد تستحؽ لممقاكؿ ،كيتعيف
عمى الميندس أف يشعر المقاكؿ بق ارره مع إرساؿ نسخة منو إلى صاحب
العمؿ.

 .54غساو ٛالتأخري
ٔالطداد:

 1-54أ .احتساب غرامة التأخير:
 .1إذا تأخر المقاكؿ في تنفيذ األعماؿ المتعاقد عمييا في المكاعيد المحددة
بحسب البرنامج الزمني كالفترة المحددة في العقد  ،تحسب غرامة تأخير
في الشير األكؿ بنسبة  %7.5مف قيمة البنكد التي لـ يتـ تنفيذىا عمى
النحك التالي:
 % 1 مف قيمة البنكد الخاضعة لمغرامة عف األسبكع األكؿ أك أم
جزء منو.
 % 1.5 مف قيمة البنكد الخاضعة لمغرامة عف األسبكع الثاني أك
أم جزء منو.
 %0 مف قيمة البنكد الخاضعة لمغرامة عف األسبكع الثالث أك أم
جزء منو.
 %3 مف قيمة البنكد الخاضعة لمغرامة عف األسبكع الرابع أك أم
جزء منو.
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 إذا تأخر بعد ذلؾ يتـ احتساب غرامة تأخير بنسبة ( )%4لكؿ
شير أـ جزء منو كذلؾ لكؿ فترة مما تقدـ عمى حده بحيث ال
يتجاكز مجمكع الغرامة نسبة ( )%12مف إجمالي قيمة العقد كال
تتجاكز مدة التأخير كحد أقصى ثبلثة أشير إذا تجاكزت الغرامة
أك المدة المحددة في ىذه الفقرة يكتفي بالغرامة المحددة كمصادرة
ضماف األداء كاتخاذ اإلجراءات المنصكص عمييا في القانكف
كالبلئحة كشركط العقد.
 .0ال تحتسب غرامة التأخير ألسباب تعكد لصاحب العمؿ أك لقكة قاىرة.
ب .احتساب غرامة السداد:
 .1تحتسب غرامة السداد لصالح المقاكؿ كفقان لمشركط التالية:
 عدـ كجكد مبرر قانكني لمتأخير في السداد.

 عدـ كجكد أم نقص في الكثائؽ أك البيانات القانكنية المؤيدة
لمدفع.
 تجاكز فترة  92يكمان مف تاريخ رفع المستحقات مف قبؿ الجية

المخكلة بإدارة العقد كالتكقيع عميو دكف أم مبلحظات كتعميده

مف رئيس الجية.
 عندما ال يككف المقاكؿ متسببان في تأخير إجراءات الدفع.

 .0يتـ احتساب غرامة تأخير في الشير األكؿ بنسبة  %7.5مف قيمة البنكد
التي لـ يتـ تنفيذىا عمى النحك التالي:
 % 1 مف قيمة البنكد الخاضعة لمغرامة عف األسبكع األكؿ أك أم
جزء منو.
 %1.5 مف قيمة البنكد الخاضعة لمغرامة عف األسبكع الثاني أك
أم جزء منو.
 %0 مف قيمة البنكد الخاضعة لمغرامة عف األسبكع الثالث أك أم
جزء منو.
 %3 مف قيمة البنكد الخاضعة لمغرامة عف األسبكع الرابع أك أم
جزء منو.
 إذا تأخر بعد ذلؾ يتـ احتساب غرامة تأخير بنسبة ( )%4لكؿ
شير أـ جزء منو كذلؾ لكؿ فترة مما تقدـ عمى حده بحيث ال
يتجاكز مجمكع الغرامة نسبة ( )%12مف إجمالي قيمة العقد كال
تتجاكز مدة التأخير كحد أقصى ثبلثة أشير
ج .إذا كاف سبب التأخير يعكد إلى صاحب العمؿ يتـ تمديد فترة تنفيذ العقد
بنفس الفترة التي تسبب فييا بالتأخير كاذا كاف سبب التأخير يرجع إلى
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المقاكؿ فسكؼ تطبؽ عميو غرامة التأخير المحددة في الفقرة (أ) مف
ىذا البند.

 .55غّاد ٚالتطمٗي
االبتدا ٟ٘لألعىاه

 1-55عندما يتـ إنجاز األعماؿ كاممة كتككف قد اجتازت أم اختبار نيائي كفقان لمعقد

فيحؽ لممقاكؿ إخطار الميندس بذلؾ كتابيان كطمب إصدار شيادة التسميـ
االبتدائية كعمى الميندس خبلؿ  14يكمان مف استبلمو لطمب المقاكؿ القيامة

بما يمي:

أ .التأكد مف أف األعماؿ قد تـ إنجازىا كفقان لممكاصفات كالرسكمات

كالمخططات كأنيا مستكممة كخالية مف التحفظات ،كفي ىذه الحالة يخطر
الميندس صاحب العمؿ بتشكيؿ لجنة لمفحص كالمعاينة كاالستبلـ
(االبتدائي) قبؿ نياية المدة المحددة ليا.

ب .إذا تبيف األعماؿ غير مستكممة يقكـ الميندس بإصدار تعميماتو الخطية
إلى المقاكؿ مبينان فييا األعماؿ التي يجب عمى المقاكؿ استكماليا ،أك أم
اخطاء أك عيكب يجب اصبلحيا كيتـ تحديد مكعد إلنجازىا بحسب طبيعة

ىذه األعماؿ.
ج .بعد إنجاز المقاكؿ مف ليذه المبلحظات تأكد الميندس أف األعماؿ
أصبحت مطابقة لممكاصفات كالرسكمات كالمخططات كانيا مستكممة
كخالية مف العيكب فيتـ استكماؿ اجراءات االستبلـ.
د .يككف المقاكؿ مستحقان الستبلـ شيادة التسميـ االبتدائي خبلؿ  08يكمان
بعد انجاز األعماؿ بالصكرة المقبكلة مف قبؿ الميندس كلجنة الفحص
كاالستبلـ بدكف أم مبلحظات:

 .56غّاد ٚتطمٗي
االبتدا ٟ٘ادتص:ٟ٘

 0-55مع مراعاة ما كرد في البند السابؽ يجكز لممقاكؿ اف يطمب مف الميندس
إصدار شيادة التسميـ االبتدائي كعمى لجنة االستبلـ اف تصدر شيادة التسميـ
عمى النحك التالي:
أ .أم قسـ مف األعماؿ الدائمة نص العقد عمى مدة منفصمة إلنجازه.
ب .أم جزء مف األعماؿ الدائمة تـ إنجازه بشكؿ مطمكب لدل الميندس كقاـ
صاحب العمؿ بإشغالو أك استعمالو.
ج .يجكز لمجنة االستبلـ اف تصدر شيادة تسميـ ابتدائي ألم جزء مف
األعماؿ إذا كاف قد تـ انجازه كامبلن ك اجتازه ام اختبار كفؽ لمعقد كذلؾ
بل.
قبؿ إنجاز االعماؿ كام ن

د .إف إصدار ام شيادة تسميـ ابتدائي ألم قسـ أك جزء مف األعماؿ الدائمة
قبؿ إنجاز األعماؿ بكامميا ال يعني تسميـ أعماؿ المكقع أك الساحات التي
تـ اصبلحيا إال إذا نصت شيادة تسميـ ابتدائي عمى اف المقاكؿ قد قاـ
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بذلؾ.

 .57إجناش األعىاه
ٔوطؤٔلٗ ٛإصاح
العٕٗب

 1-57يقصد بعبارة "فترة المسئكلية عف العيكب (الصيانة)" اينما ترد في ىذا العقد:
فترة سنة ميبلدية محسكبة مف تاريخ االستبلـ االبتدائي لؤلعماؿ المعتمدة مف
لجنة االستبلـ خالية مف ام تحفظات ،ما لـ تحدد مدة أطكؿ في الشركط
الخاصة لمعقد ،كاذا اصدر لجنة االستبلـ أكثر مف شيادة كاحدة ،فتحسب فترة
الصيانة لكؿ جزء مف تاريخ صدكر ىذا التسميـ االبتدائي ليا.
 0-57إلى حيف تسميـ االعماؿ نيائيان إلى صاحب العمؿ عند انتياء فترة المسئكلية

عف اصبلح العيكب (الصيانة) حسب شركط العقد ،في حالة سميمة كمقبكلة
مف قبؿ صاحب العمؿ  -باستثناء ما ينجب عف االستعماؿ العادم كاالستيبلؾ

المتكقع –فإنو ينبغي عمى المقكؿ القياـ بجميع اعماؿ التعديؿ ،كاعادة
اإلنشاء ،كاصبلح العيكب ،كغيرىا ،مف األخطاء حسب ما يراىا الميندس الزمان
خبل فترة المسؤكلية عف إصبلح العيكب (الصيانة) أك خبلؿ  14يكـ مف تاريخ

انتيائيا ،كذلؾ نتيجة لمكشؼ الذم يجنيو صاحب العمؿ أك مف ينكب عنو،
كيتـ إصدار تعميمات بشأنيا إلى المقاكؿ كعمى لجنة المعاينة كاالستبلـ
النيائي إجراء أستبلـ نيائي خالي مف أم مبلحظات أك تحفظات.
 3-57يتحمؿ المقاكؿ تكمفة األعماؿ الكارد ذكرىا في البند السابؽ ،عمى نفقتو
الخاصة ،إذا كانت االسباب التي أدت إلى حصكليا – حسب رأم الميندس –
ناشئة عف:
أ .استعماؿ مكاد أك معدات أك مصنعية مخالفة لشركط العقد؛
ب .كجكد خطاء في تصميـ أم جزء مف األعماؿ يعتبر المقاكؿ مسؤكالن عنو؛

أك بسبب اىماؿ أك تقصير مف جانب المقاكؿ في التقيد بأم التزاماتو

المذككرة في العقد أك مفيكما منو ضمنيان.

 4-57إذا اخفؽ المقاكؿ عف القياـ بأعماؿ الصيانة كاالصبلحات حسب طمب الميندس

فيحؽ لصاحب العمؿ اف يقكـ بتنفيذ تمؾ االعماؿ باستخداـ أشخاص أخريف كيتحمؿ

المقاكؿ جميع التكاليؼ المترتبة عمى ذلؾ  ،كيتـ استرداد تمؾ المبالغ مف المقاكؿ أك

خصميا مف أم مبالغ مستحقة لو لدل صاحب العمؿ مع عدـ االخبلؼ بحؽ صاحب

العمؿ في مطالبة المقاكؿ في أم تعكيضات أك مبالغ أخرل في حالة عدـ كفاية ذلؾ.

 .58التصاوات أخسٝ
عم ٜاملكأه:

 1-58يجب عمى المقاكؿ باإلضافة إلى االلتزامات المحددة بمكجب ىذه الشركط
القياـ بما يمي:
أ .االشراؼ كالفحص كالمتابعة كالسيطرة عمى جميع مراحؿ االعماؿ بما في
ذلؾ االجزاء التي يقكـ بتنفيذىا مقاكليو مف الباطف.
ب .استخراج جميع الرخص كالمكافقات الضركرية بما يتعمؽ باألعماؿ.
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ج .التخمص مف جميع المكاد الفائضة كالمعدات كاألدكات عند إكماؿ العمؿ
الحقمي كبعد الحصكؿ عمى مكافقة صاحب العمؿ كالتراخيص البلزمة كما
شابو ذلؾ فيحاؿ تصريؼ ذلؾ المكاد كالمعدات أك األدكات داخؿ
الجميكرية.
د .االمتثاؿ ألنظمة كتعميمات حماية البيئة كالسيطرة عمى التمكث طيمة مدة
تنفيذ األعماؿ.
 0-58عمى المقاكؿ بناء عمى طمب خطي مف الميندس أف يبحث تحت إشراؼ
الميندس عف أسباب أم نقص أك خطأ في األعماؿ أثناء تقدـ العمؿ فييا أك
أثناء فترة المسؤكلية عف العيكب (الصيانة) كيتحمؿ المقاكؿ جميع نفقات
الكشؼ عنيا كيقكـ باإلصبلحات البلزمة كازالة أسبابيا عمى حسابو.

 .59األعىاه
اإلضافٗٔ ٛالتػريٖ 1-59 ٛيحؽ لصاح ب العمؿ أف يعد العقد بالزيادة أك النقص في أم مرحمة مف مراحؿ

تنفيذ العقد بما نسبتو  %02مف قيمة العقد كفقان لما يراه الميندس ضركريان
ألم سبب كاف  ،كيتطمب ذلؾ إجراء أم تغييرات في شكؿ أك نكعية أك حجـ

األعماؿ ،عندىا يحؽ لمميندس أف يأمر المقاكؿ بتنفيذ أم مف األعماؿ ،عمى
أف تككف مف نفس بنكد األعماؿ المتعاقد عمييا شريطة أف ال تتجاكز األعماؿ
اإلضافية عمى مستكل البند عف ما نسبتو  %15مف كمية البند ،كما زاد عف
كفؽ لؤلسعار السائدة في السكؽ في حينو
ذلؾ يتـ التفاكض عمى سعر التنفيذ ن
بحسب طبيعة كمكاف تنفيذ المشركع بعد أخذ مكافقة لجنة المناقصات
المختصة عمى ذلؾ كفقان ألحكاـ القانكف.

 0-59ال يجكز لممقاكؿ أف يقكـ بأم أعماؿ إضافية أك تغييرية إال إذا أصدر لو
الميندس أمر خطيان بذلؾ بعد أف يتـ اعتماد قيمتيا مف قبؿ صاحب العمؿ
بحسب اإلجراءات القانكنية.

 .61إجناش العىن
عم ٜأضاع العىن
الٕٗو٘:

 1-62يحؽ لمميندس إذا رأم ذلؾ مناسبان أك ضركريان أف يصدر أكامره الخطية لتنفيذ

أم عمؿ إضافي أك عمؿ معدؿ عمى أساس العمؿ باليكمية كفي مثؿ ىذه

الحالة يتـ محاسبة المقاكؿ عف استحقاقاتو نظير ىذه األعماؿ كفقان لمشركط
المحددة في جدكؿ األعماؿ باليكمية المضمف في العقد.

 0-62يجب عمى المقاكؿ أف يقدـ لمميندس اإليصاالت كالفكاتير التي تؤيد المبالغ
التي صرفت ككذلؾ تقديـ العطاءات التي تحصؿ عمييا لشراء المكاد قبؿ طمبيا
لمحصكؿ عمى مكافقة الميندس عمييا.
 3-62يجب عمى المقاكؿ خبلؿ سير العمؿ عمى أساس العمؿ اليكمي أف يقدـ
لمميندس كشكفات يكمية دقيقة بأسماء كميف كمدة عمؿ جميع المستخدميف
في ىذا العمؿ ككذلؾ بيانات بكصؼ ككميات المكاد كالمعدات المستعممة في
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تنفيذ األعماؿ عمى أف يقكـ الميندس بعد مراجعتيا كالمكافقة عمييا بالتكقيع
عمييا كتسميـ المقاكؿ نسخة منيا.
 4-62يجب عمى المقاكؿ في نياية كؿ شير أف يقدـ لمميندس كشكفات مسعرة
لمعمالة كالمكاد كالمعدات المستعممة في تنفيذ األعماؿ كال يككف المقاكؿ

 .61املعدات
ٔاألعىاه املؤقتٛ

مستحقان ألم دفعات إال إذا قدـ ىذه البيانات كالكشكفات مكتممة كبانتظاـ.
 1-61تعتبر جميع معدات التشييد التي يممكيا أك يستأجرىا المقاكؿ كيحضرىا إلى
مكقع ا لعمؿ ،ككذلؾ األعماؿ المؤقتة كالمكاد المقدمة منو في المكقع مخصصة
لتشييد كانجاز األعماؿ مكضع العقد دكف غيرىا ،كال يحؽ لو نقميا أك إخراجيا
مف المكقع كميان أك جزئيان بدكف مكافقة خطية مف الميندس – عمى أف ال
تحجب المكافقة دكف سبب مقبكؿ.

 0-61ال يعني اعتبار المكاد المكردة إلى المكقع أك أم أمكر أخرل أشير إلييا
مقبكلة أك مكافؽ عمييا مف قبؿ الميندس الستعماليا في األعماؿ الدائمة كأف
ذلؾ ال يمنع الميندس مف رفض أم مف تمؾ المكاد أك المعدات في أم كقت

 .62إخا ٞاملٕقع

كفقان لما يتطمبو العقد.
 1-60يجب عمى المقاكؿ بمجرد إتماـ األعماؿ أف يخمي المكقع مف جميع آليات
كمعدات التشييد كاألعماؿ المؤقتة كالمكاد كالمخمفات كأم مكاد أخرل فائضة
عف االستعماؿ كذلؾ بعد مكافقة الميندس.
 0-60ال يككف صاحب العمؿ مسؤكالن في أم كقت تجاه أم ضرر أك فقداف أك خسارة
تمحؽ بالمعدات أك األعماؿ المؤقتة أك المكاد.

 .63ددٔه الهىٗات:

 1-63تعتبر الكميات المذككرة في جدكؿ الكميات – كميات تقديرية كتقريبية لؤلعماؿ
كال تؤخذ عمى أنيا الكميات الفعمية كالصحيحة لؤلعماؿ التي يتعيف عمى
المقاكؿ أف ينفذىا أما في حالة العقد بالمقطكعية فإف الكميات تعتبر نيائية.

 .64قٗاع األعىاه:

 1-64عمى الميندس أف يحدد كيثبت بالقياس قيمة األعماؿ المنجزة كفقان ألحكاـ

العقد ،فإذا رغب قياس أم جزء مف األعماؿ عميو أف يخطر المقاكؿ باألمر
كعمى المقاكؿ أك ككيمو الحضكر عند إجراء ىذا القياس كأف يقدـ كافة

التفصيبلت التي تطمب منو.
 0-64إذا تخمؼ المقاكؿ أك ككيمو عف الحضكر عند إجراء القياس فيعتبر القياس
الذم يقكـ بو الميندس أك يكافؽ عميو ىك القياس المعتمد كالصحيح لؤلعماؿ
 3-64في الحاالت التي يحتاج قياسيا إلى سجبلت كمخططات خاصة فيقكـ الميندس
بتحضير تمؾ السجبلت كالمخططات كيدعكا المقاكؿ بمكجب إشعار خطي
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لمحضكر خبلؿ  14يكمان لتدقيقيا معو أك مع ممثؿ الميندس كالتكقيع عمييا
في حالة مكافقتو .كاذا تخمؼ المقاكؿ عمى الحضكر كاجراء عممية التدقيؽ

البلزمة تعتبر ىذه المخططات كالسجبلت التي أعدىا الميندس صحيحة
كمعتمدة كاذا لـ يكافؽ المقاكؿ عمى كؿ أك بعض السجبلت كالمخططات بعد
فحصيا كلـ يكقعيا تعتبر صحيحة مالـ يتقدـ المقاكؿ بإشعار خطي باعتراضو
لمميندس خبلؿ  14يكمان مف تاريخ التدقيؽ مبينان األمكر التي يدعي عدـ

صحتيا بتمؾ السجبلت كالمخططات كفي حالة االختبلؼ بيف ممثؿ الميندس

كالمقاكؿ عمى المقايسة المشار إلييا فيعرض األمر عمى الميندس كيككف
قراره نيائيان بيذا الشأف.

 4-64يجرم قياس األعماؿ قياسان صافيان دكف اعتبار ألم عرؼ عاـ أك محمي يتعمؽ
بالقياس.

 .65املكأه وَ
الباطَ:

 1-65يعتبر المقاكؿ مف الباطف مسؤكالن بالتضامف مع المقاكؿ األصمي عف جميع

المسؤكليات كااللتزامات المتعمقة بتنفيذ األعماؿ أك تكريد المكاد أك تقديـ

الخدمات كغيرىا مف االلتزامات المحددة في العقد.
 0-65المقاكؿ غير ممزـ باالمتثاؿ لطمب صاحب العمؿ أك الميندس باستخداـ أم
"مقاكؿ مف الباطف".

 .66حتدٖد وتطمبات
التصىٗي:

 1-66إذا كانت الخدمات المطمكبة تتضمف إعداد تصاميـ أك مكاصفات ألم جزء مف
األعماؿ الدائمة أك ألم معدات أك آليات تدخؿ في تمؾ األعماؿ فإف مثؿ ىذا
االلتزاـ يجب أف يذكر في العقد عمى أف يتـ تدكينو في "عقد المقاكلة مف
الباطف" بنص صريح ،يفيد أنيا مف مسئكلية المقاكؿ مف الباطف لضماف
حماية المقاكؿ كتعكيضو عف األضرار كالنفقات كالرسكـ ميما كاف نكعيا إذا
نشأت عف إخبلؿ "المقاكؿ مف الباطف".

 .67إدساٞات الدفع
ٔإصداز غّادات
اإلجناش
(املطتدمصات):

 1-67عندما يككف لدل صاحب العمؿ إمكانية لصرؼ دفعة مقدمة فإف قيمتيا يجب
أال تتجاكز  %02مف قيمة العقد مقابؿ ضماف بنكي غير مشركط كغير قابؿ
لئللغاء صادر مف بنؾ مصرح لو مف قبؿ البنؾ المركزم اليمني طبقان لنمكذج
صيغة الضماف ال مرفقة بكثيقة المناقصة أك مقابؿ شيؾ مقبكؿ الدفع سارم

المفعكؿ لمدة تنفيذ العقد في حالة تكفر إمكانية صرؼ دفعة مقدمة يتـ
تكضيح ذلؾ في الشرط الخاص لمعقد بأنو سيتـ استردادىا كاممة قبؿ صرؼ
 % 82مف قيمة العقد في حالة تأخر المقاكؿ عف التنفيذ بحسب البرنامج
الزمني.
 0-67سيتـ محاسبة المقاكؿ لؤلعماؿ التي تـ تنفيذىا كفقان لمرسكمات كالمكاصفات
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الفنية كالشركط كالكميات كالمتطمبات األخرل المحددة في كثائؽ العقد عمى النحك
التالي:

أ .نسبة ( )%92كحد أقصى مف قيمة األعماؿ المنجزة فعبلن المطابقة

لمشركط المكاصفات الفنية كفقان لمفئات الكاردة بالعقد كالبرنامج الزمني
بمكجب شيادات دفع (مستخمصات مكقعة مف قبؿ الجية الفنية المشرفة

عمى التنفيذ.
ب .المبمغ المحتجز بنسبة ( )%12ألعماؿ األشغاؿ يتـ صرفو عمى النحك
التالي:
 .1نسبة( )% 52مف المبمغ المحتجز بعد االستبلـ االبتدائي بدكف أم
مبلحظات أك تحفظات بمكجب محضر االستبلـ االبتدائي كالمكقع مف
المجنة المكمفة كالمقاكؿ كالمصادؽ عميو مف رئيس الجية.
 .0نسبة ( )%52مف المبمغ المحتجز بعد االستبلـ النيائي بدكف أم
مبلحظات أك تحفظات كبعد انتياء فترة الصيانة (إصبلح العيكب) بمكجب
محضر االستبلـ النيائي كالمكقع مف المجنة المكمفة كالمقاكؿ كالمصادؽ
عميو مف رئيس الجية.
ج .ال يجكز احتساب المكاد المشكنة بالمكقع ضمف المستخمصات عند
محاسبة المقاكؿ لؤلعماؿ المنجزة.
د .يتـ دفع شيادات اإلنجاز (المستخمصات) طبقان لمشركط المحددة في العقد

عمى أف ال يقؿ قيمة المستخمص الجارم عف نسبة  %5مف قيمة العقد

كالمحدد في الشركط الخاصة لمعقد.

 .68تصشٗح
غّادات اإلجناش
(املطتدمصات):

 1-68يجكز لمميندس إصدار شيادة إنجاز (مستخمص) لتصحيح أك تعديؿ أم
شيادة إنجاز سابقة قاـ بإصدارىا كما يحؽ لمميندس إيقاؼ أم شيادة إنجاز

ٍ
بشكؿ ُم ٍ
رض.
(مستخمص) ،إذا ما رأل أف األعماؿ أك أم جزء منيا لـ تنفذ

 0-68تعتبر شيادة االستبلـ النيائية ىي الشيادة الكحيدة المعتمدة بإتماـ األعماؿ
كفقان لمعقد.

 3-68ال يعتبر العقد منتييان إال بعد أف تُصدر لجنة االستبلـ ،شيادة المسؤكلية عف
العيكب (الصيانة) (االستبلـ النيائي) كتسمميا لصاحب العمؿ مبينان فييا أف

األعماؿ قد أنجزت كتمت صيانتيا بشكؿ مقبكؿ لدييا  ،كتقكـ المجنة بإصدار
الشيادة المشار إلييا خبلؿ  08يكمان مف انتياء فترة المسؤكلية عف العيكب

(الصيانة) أك انتياء آخر فترة مف مدد المسؤكلية عف العيكب (الصيانة) التي
ال تقؿ عف سنة إال إذا نص عمى مدة أطكؿ في الشركط الخاصة لمعقد ألقساـ
األعماؿ المختمفة إذا جرل تسميميا عمى مراحؿ أك تاريخ انتياء األعماؿ كذلؾ
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بصرؼ النظر عف أم تسميـ قد تـ لؤلعماؿ اك قياـ صاحب العمؿ باستعماليا
بصكرة كمية أك جزئية.
 4-68ال يعتبر صاحب العمؿ مسئكالن تجاه المقاكؿ عف أم التزاـ متعمؽ بتنفيذ
األعماؿ إال إذا قدـ المقاكؿ مطالبتو بخصكص ذلؾ خطيان قبؿ إصدار شيادة
االستبلـ النيائية [المسؤكلية عف إصبلح العيكب (الصيانة)].

 .69تكصري املكأه:

 1-69إذا أعمف المقاكؿ طبقان لمقانكف إفبلسو أك إذا صدر أمر بالحجز عمى أمكالو أك

ممتمكاتو مف المحكمة المختصة ،أك إذا أحاؿ العقد لصالح دائنيو ،أك كافؽ
عمى االستمرار في تنفيذ العقد تحت إشراؼ لجنة مف دائنيو أك إذا تعرض
المقاكؿ إذا كاف شركة إلى التصفية (ماعدا التصفية الطكعية ألغراض الدمج

كاعادة تككيف المنشأة) أك إذا تنازؿ عف العقد لصالح الغير دكف الحصكؿ
عمى مكافقة مسبقة مف صاحب العمؿ كاذا قدـ الميندس إلى صاحب العمؿ
تقري ارن خطيان يشيد فيو بأف المقاكؿ:

أ.

قد تخمى عف العقد.

ب .قد أخفؽ في مباشرة تنفيذ األعماؿ ،أك تكقؼ عف العمؿ (دكف عذر
مقبكؿ) لمدة تتجاكز  08يكمان مف تاريخ إببلغ الميندس لو باستئناؼ

العمؿ.

ج .قد أخفؽ كلمدة  08يكمان مف تاريخ تسميمو اإلنذار الخطي مف الميندس
مف إخبلء المكقع مف المكاد أك ىدـ كاعادة إنشاء األعماؿ التي رفضيا

الميندس.
د .رغـ إنذا ارت الميندس الخطية لو ،ال يقكـ بتنفيذ األعماؿ كفقان لمعقد أك
أنو ييمؿ كبإصرار تنفيذ التزاماتو التعاقدية.

ق .رغـ اعتراض الميندس قاـ إسناد أم جزء مف أعماؿ العقد إلى مقاكؿ مف
الباطف بالمخالفة.
يحؽ لصاحب العمؿ بعد إنذار المقاكؿ خطيان لمدة  14يكمان أف يدخؿ إلى

مكقع العمؿ كيقصي المقاكؿ عنو كذلؾ بدكف المجكء إلى القضاء ،أك أف يمغي

العقد كاتخاذ اإلجراءات كفقان ألحكاـ القانكف كالئحتو التنفيذية ،كما يحؽ

لصاحب العمؿ أف يكمؿ األعماؿ بتعييف مقاكؿ آخر مؤىؿ إلكماؿ تنفيذىا كما
يحؽ لو أك المقاكؿ المعيف حؽ استعماؿ أم مف معدات التشييد أك المكاد

المكجكدة في المكقع كالخاصة بالمقاكؿ ألغراض تنفيذ األعماؿ.

 .71تكدٖس الكٗىٛ
بعد ٔضع الٗد
عم ٜاألعىاه:

 1-72عمى الميندس بعد دخكؿ صاحب العمؿ لممكقع كاقصاء المقاكؿ عنو – إثبات
كتحديد األعماؿ المنجزة بأم طريقة يراىا الميندس مناسبة لممراجعة كالتدقيؽ
لتحديد قيمة ما يستحقو المقاكؿ مف األعماؿ التي تـ إنجازىا في العقد.
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 0-72ال يعتبر صاحب العمؿ ممزمان بدفع أم مبمغ لممقاكؿ عمى حساب العقد إال بعد

انتياء فترة المسؤكلية عف العيكب (الصيانة) كبعد تحديد الميندس لمتكميؼ
المترتبة عمى إكماؿ األعماؿ ،كصيانتيا كاألضرار المترتبة عمى التأخير في

اإلنجاز إذا كجدت – كأم نفقات أخرل تكبدىا صاحب العمؿ في ىذا األمر
يستحؽ المقاكؿ فقط المبالغ التي يعتمدىا الميندس كالمستحقة الدفع لو عند
إكماؿ األعماؿ بعد خصـ جميع المبالغ المذككرة أعبله ،إذا كاف مجمكع المبالغ
المنصرفة تفكؽ رصيد استحقاقات المقاكؿ عند إكماؿ األعماؿ يككف المقاكؿ
ممزمان بدفع مقدار تمؾ الزيادة كالتي تعتبر ديف عمى المقاكؿ كاجب سداده

لصاحب العمؿ .كيحؽ لصاحب العمؿ استيفائيا مف أية مبالغ مستحقة

لممقاكؿ لدل نفس الجية أك مصادرة المعدات كبيعيا بالمزاد العمني أك
المطالبة بالفكارؽ عبر القضاء.

 .71اإلصاسات
العادم: ٛ

 1-71إذا رأم الميندس اك ممثؿ الميندس اف ىناؾ حاجة ممحة كضركرية ألسباب
تتعمؽ بسبلمة األعماؿ إلجراء إصبلحات سريعة لتبلفي نتائج أم حادث اك
انييار أك أم أمر آخر كقع لؤلعماؿ ،خبلؿ تنفيذ األعماؿ أك خبلؿ فترة
المسؤكلية عف العيكب (الصيانة) كحدث اف رفض المقاكؿ القياـ بيذه
اإلصبلحات أك كاف عاج ازن عف القياـ بيا في الحاؿ ،عندىا يحث لصاحب
العمؿ أف يقكـ بيذه اإلصبلحات بكاسطة عماؿ يعينيـ أك بأم طريقة أخرل
يراىا مناسبة كبالشكؿ الذم يراه الميندس كممثؿ الميندس ضركريان  ،كفي
مثؿ ىذا الحالة يتحمؿ المقاكؿ كامؿ النفقات المترتبة عمى ىذه ألعماؿ إذا
رأل الميندس أنيا تشكؿ جزءان مف التزامات المقاكؿ كعميو دفعيا كيحؽ
لصاحب العمؿ استقطاعيا مف آية مبالغ مستحقة اك قد تستحؽ لممقاكؿ
شريطة اف يقكـ الميندس أك ممثمو بإخطار المقاكؿ خطيان بأسرع ما يمكف
عند حدكث مثؿ ىذه الحاالت الطارئة كالممحة.

 .72الكٕ ٚالعاِس: ٚ

 1-70ال يعتبر أم طرؼ مقص ارن أك مخالفان لمعقد إذا لـ يستطع تنفيذ التزاماتو
بمقتضى العقد بسبب قكة قاىرة كيعفى كؿ منيما مف مسئكلية عدـ الكفاء أك
التأخير في الكفاء ألم التزاـ بمكجب العقد إذا كاف الكفاء أك التأخير في
الكفاء ناشئان عف قكة قاىرة .
 0-70يقصد بعبارة القكة القاىرة في تطبيؽ ىذا البند أم حادث خارج عف إرادة
الطرفيف كغير مترتب عمى خطأ منو أك اىماؿ كال يمكف تكقعو كتشمؿ ىذه
األحداث عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر الحركب ،اك الثكرات ،أك األكبئة ،اك
قيكد الحجر الصحي أك الزالزؿ أك الفيضانات أك العصياف ،أك الحرائؽ اك أم
سبب آخر ليس ناتجان عف خطأ أك اىماؿ أك سكء تصرؼ مف جانب الطرؼ
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الذم يتمسؾ بالقكة القاىرة.
 3-70في حالة تحقؽ ظرؼ مف ظركؼ القكة القاىرة ،يقكـ المقاكؿ فك ارن بأخطار
صاحب العمؿ كتابة بفحكل ىذه الظركؼ كأسبابيا ،كيستمر المقاكؿ في تنفيذ
التزاماتو بمكجب العقد إلى أقصى حد عممي إال إذا أشار صاحب العمؿ كتابة
بغير ذلؾ  ،كما يسعى إلى إتباع كسائؿ معقكلو بديمو لمتنفيذ مما ال يحكؿ
دكف اعتبارىا ظرؼ القكه القاىرة.
 4-70إذا لحؽ باألعماؿ أك بالمكاد المكجكدة في المكقع أك بجكاره أك في الطريؽ
إليو ،أم دمار أك ضرر بسبب القكة القاىرة يككف المقاكؿ مستحقان لمدفعات
التالية:
أ .أم مف األعماؿ الدائمة كالمكاد التي دمرت أك تضررت حسب ما ىك
ضركرم إلكماؿ األعماؿ يدفع لممقاكؿ مقابميا عمى أساس التكمفة
الفعمية.
ب .استبداؿ أك إصبلح الضرر أك التمؼ الذم لحؽ باألعماؿ.
ج .المبالغ التي يقدرىا الميندس لتغطية أم نفقات فعمية تكبدىا المقاكؿ
لتنفيذ األعماؿ بكامميا شريطة اف ال تككف ىذه النفقات قد غطيت بدفعات
سابقة أك تـ تعكيض المقاكؿ عنيا مف أم مصدر آخر.
د .أم تعكيضات استحقت لممقاكؿ بمكجب الفقرات السابقة كيحؽ لصاحب العمؿ

في جميع االحكاؿ استرداد اية دفعات مستحقة لو مقابؿ أم سمفو دفعيا

المقاكؿ.

 .73الدفع ٛاملطتشكٛ
سال ٛإٌّا ٞالعكد:

 1-73إذا تـ إنياء العقد كفقان لـ ذكر أعبله ،فينبغي عمى صاحب العمؿ عندئذ أف يدفع
لممقاكؿ المبالغ المستحقة لو لقاء األشغاؿ التي أنجزت قبؿ تاريخ االنتياء
كبمكجب أسعار البنكد الكاردة في العقد  ،كما يدفع إضافة لذلؾ ما يمي:

أ .المبالغ المستحقة الدفع لممقاكؿ نظير أم بند مف بنكد األعماؿ التمييدية
المشار إلييا في جدكؿ الكميات  ،كالتي باشر المقاكؿ بإعدادىا اك
تقديميا اك تجييزىا بكاقع النسب التي انجزت منيا.
ب .أم مبمغ إضافي كاجب الدفع بمكجب أحكاـ البند السابؽ مف ىذه
الشركط.
ج .النفقات المعقكلة إلعادة مستخدمي كعماؿ المقاكؿ األجانب الذيف كاف قد
استخدميـ لغرؼ تنفيذ األشغاؿ كذلؾ حسب كاقع تكاجدىـ بتاريخ كضع
اليد.
 0-73عند إجراء التسكية بجي مراعاة ما يستحؽ لصاحب العمؿ بتاريخ إنياء العقد
مف أقساط الدفعة المقدمة التي تـ دفعيا إلى المقاكؿ مف اجؿ شراء المكاد أك
المعدات أك اآلالت  ،كآية مبالغ أخرل يككف لصاحب العمؿ استردادىا كفقان
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ألحكاـ العقد في تاريخ اإلنياء  ،كما يتعيف عمى الميندس (بعد إجراء التشاكر
المناسب مع صاحب العمؿ كالمقاكؿ) أف يقكـ بإجراء تقديرات التسكية كالمبالغ
المستحقة الدفع ،عمى أف يرسؿ إشعا ارن بذلؾ إلى المقاكؿ كنسخو منو إلى
صاحب العمؿ.

 .74تطٕٖ ٛالدفعات
يف سال ٛالتٕقف
الكّس: ٙ

 1-74إذا نشبت الحرب اك نشأت ظركؼ خارجة عف إرادة أم مف طرفي العقد _بعد
التكقيع عميو  -كاستحاؿ عمى أم منيما ليو األسباب أك بمكجب القانكف
الذم يخضع لو العقد أف يفي بالتزاماتو التعاقدية ففي مثؿ ىذه الحالة يعفى
الطرفاف مف أم التزاـ أك مسؤكلية تتعمؽ بتنفيذ ما تبقى مف األعماؿ المتعاقد
عمييا ،كعمى صاحب العمؿ أف يدفع لممقاكؿ ما يستحؽ لو مف مبالغ بالنسبة
لؤلعماؿ التي تـ تنفيذىا.

 .75تطٕٖ ٛارتافات :

 1-75يبذؿ صاحب العمؿ كالمقاكؿ أقصى جيد لتسكية أم خبلؼ أك نزاع ينشأ
بينيما يتعمؽ بالعقد كذلؾ بطريقة كدية مف خبلؿ التفاكض المباشر ،بغرض
حؿ اإلشكاؿ كبما ينسجـ مف احكاـ قانكف المناقصات كالمزايدات كالئحتو
التنفيذية.
 0-75إذا تعذر عمى صاحب العمؿ كالمقاكؿ بعد ثبلثيف ( )32يكمان مف بداية
المفاكضات غير الرسمية تسكية الخبلؼ حكؿ العقد كديان  ،يتـ المجكء إلى
التحكيـ بحسب ما تقضيو أحكاـ العقد كبعد أخذ المكافقة المسبقة مف قبؿ
المجنة العميا لممناقصات كالمزايدات.
 1-0-75أم خبلؼ تـ مف اجمو تقديـ إخطار ألم مف الطرفيف بإحالة القضية
لمتحكيـ طبقان ليذه الفقرة فأف ىذا الخبلؼ يحؿ بالتحكيـ يمكف البدء بإجراءات
التحكيـ قبؿ أك بعد تنفيذ كتسميـ االعماؿ في إطار ىذا العقد.
 0-0-75تتـ إجراءات التحكيـ طبقان لمقكاعد اإلجرائية المحددة في قانكف التحكيـ
اليمني.
 3-0-75إذا لـ يتكصؿ الطرفاف إلى اتفاؽ بشأف التحكيـ يحؽ لصاحب العمؿ إنياء
العقد كخصـ كافة الخسائر التي تكبدىا أثناء فترة الخبلؼ كذلؾ مف ضماف
االداء اك مف المبالغ المستحقة كيحؽ لممتضرر المجكء إلى القضاء.
 4-0-75عمى الرغـ مف اإلحالة لمتحكيـ:
أ .يستمر الطرفاف في أداء التزاماتيما في إطار العقد إال إذا اتفقا عمى غير
ذلؾ.
ب .يقكـ صاحب العمؿ بدفع مستحقات المقاكؿ إف كجدت بشرط أف تككف
األعماؿ المنفذة قد تـ تنفذىا كقبكليا دكف أم مبلحظات مف قبؿ صاحب
العمؿ.
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ج .افمس أك ككنو شركة كقعت تحت طائمة التصفية (ماعدا التصفية بيدؼ
إعادة اإلنشاء أك الدمج).

 .76اخاه صاسب
العىن بالعكد :

 1-76تحدد حاالت صاحب العمؿ بالعقد في التالي:
أ.

خفؽ في أف يدفع لممقاكؿ المبمغ المستحؽ لو كفقان ألم شيادة إنجاز
(مستخمص) تـ تصديقيا ـ قبؿ الميندس خبلؿ  92يكمان مف استحقاقيا
لمدفع بمكجب شركط العقد بعد إجراء أم خصكمات يستحقيا صاحب
العمؿ.

ب .تدخؿ في إعاقة أك رفض تصديؽ أم شيادة إنجاز (مستخمص) لممقاكؿ
تـ إعدادىا كفقان لمعقد  ،كصادؽ عمييا الميندس.
ج .قاـ بإخطار المقاكؿ أنو يستحيؿ عميو أف يستمر في تحمؿ التزاماتو
كفقان لمعقد ألسباب اقتصادية لـ يكف بكسعو تكقعيا.
عندئذ يحؽ لممقاكؿ إنياء العقد كذلؾ بعد إشعار صاحب العمؿ كاعطائو ميمو
قدرىا  92يكمان كأخطار الميندس بذلؾ عند انتياء مدة الػػ 92يكمان كعدـ
استجابة صاحب العمؿ لطمب المقاكؿ فأنو يحؽ لممقاكؿ سحب جميع المعدات

التي تخصو مف المكقع.

 0-76في حالة إنياء العقد كفقان ألحكاـ ىذا البند ،تستمر مسؤكلية صاحب العمؿ تجاه

المقاكؿ لمكفاء بالتزامو كدفع استحقاقات المقاكؿ كما لك كاف العقد قد تـ إنياؤه

بمكجب شركط العقد.

 .77تعدٖن األضعاز :

 1-77عندما تككف الحككمة في المسئكلة عند رفع األسعار لممكاد أك الخدمات ذات
العبلقة في مككنات العقد أك بعضيا يجكز لصاحب العمؿ في ضكء المعالجات
المقرة مف قبؿ مجمس الكزراء تعديؿ قيمة الجزء المتبقي مف العقد مف تاريخ
كقكع األثر كفقان لمضكابط المقرة مف قبؿ مجمس الكزراء.

 .78الضىاُ اإلٌػاٟ٘
لمىػسٔع :

 1-78يضمف المقاكؿ ما يحدث مف خمؿ مضر أك تيدـ كمي أك جزئي فيما شيده مف
مباف أك منشآت ثابتو اخرل ،كلك كاف ذلؾ ناشئان عف عيب في األرض،
كيعتبر الخمؿ مض ارن إذا كاف ييدد متانة البناء كسبلمتو ،كيمتد الضماف إلى ما
يعتبر عرفان مف سبلمة البناء ألكثر مف عشر سنكات ،فإف لـ يكجد عرؼ كال
اتفاؽ عمى مدة السبلمة فيككف عشر سنكات مف كقت تسميـ العمؿ لصاحبو
بمكجب محضر لجنة االستبلـ النيائي الخالي مف التحفظات.

 .79اضتعىاه املٕاد
املتفذس: ٚ

 1-79ينبغي عمى المقاكؿ اتخاذ جميع اإلجراءات كاالحتياطات كالتقيد بتعميمات
الميندس كاألنظمة كالقكانيف الصادرة عف السمطة المختصة في كؿ ما يتعمؽ
باستعماؿ المكاد المتفجرة كنقميا كتخزينيا كغير ذلؾ مما قد يحتاج إليو في
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تنفيذ التزاماتو التعاقدية  ،كينطبؽ ىذا عمى جميع المكاد القابمة لبلشتعاؿ أك
التي يكجد خطر في استعماليا كنقميا كتخزينيا.
كينبغي عمى المقاكؿ تأميف التصاريح البلزمة لذلؾ  ،كاجراء جميع االتصاالت
مع مختمؼ السمطات كالجيات ذات العبلقة قبؿ قيامو بأعماؿ التفجير كعميو
أف يتقيد بالتعميمات التي تعطى لو بيذا الشأف ،كما أف عميو أف يطمع
الميندس أك ممثؿ الميندس عمى الترتيبات كاإلجراءات التي يتخذىا بشأف
خزف كنقؿ المتفجرات كأعماؿ التفجير ،كلف تعفى ىذه الترتيبات كاإلجراءات
المقاكؿ مف أم مف مسؤكلياتو كالتزاماتو كفقان لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات
.82

الضساٟب
ٔالسضًٕ:

المتعمقة بالمتفجرات.
 1-82يخضع المقاكؿ كمقاكلكه مف الباطف لجميع القكانيف كاألنظمة الضريبية فيما
يخص الضرائب كالرسكـ المركزية أك المحمية المفركضة عمى أنشطتيـ
كمكظفييـ خبلؿ تنفيذ المشركع ،كتسديدىا لمجيات المختصة.

 .81السغٕٔ ٚالفطاد
الروي:

 1-81مع عدـ اإلخبلؿ بحؽ صاحب العمؿ في غرامة التأخير طبقان لكثائؽ العقد ،
أك أيو حقكؽ اخرل مقررة تجاه المقاكؿ يحؽ لصاحب العمؿ إنياء العقد
كمصادرة ضماف األداء (حسف التنفيذ) إذ ثبت اف المقاكؿ قد استعمؿ الغش
أك التبلعب أك شرع أك أقدـ بنفسو أك بكاسطة غيره بطريؽ مباشر أك غير
مباشر عمى رشكة أحد المكظفيف أك التكاطؤ كيقكـ صاحب العمؿ في مثؿ ىذه
الحالة باتخاذ اإلجراءات التالية:
أ .تكقيؼ المقاكؿ عف العمؿ.
ب .مراجعة كافة األعماؿ التي سبؽ تنفيذىا كرفع تقرير عف مستكل التنفيذ
كاألضرار التي نتجت عنو.
ج .تحديد كافة األعماؿ المنجزة أك المكردة كاألعماؿ المتبقية أك غير المنجزة
كتحديد تكمفة األضرار التي تسبب فييا كالتكاليؼ الناتجة عف تكفيؽ
العمؿ كالتكاليؼ المترتبة عمى تنفيذ األعماؿ المتبقية كاجراء المحاسبة
الكاممة لذلؾ.
د .حصر التكاليؼ كقيمة األضرار كخصميا مف مستحقات المقاكؿ المتبقية
لدل صاحب العمؿ أك لدل جيى حككمية أخرل.
ق .إخطار كزارة األشغاؿ العامة كالطرؽ ككزارة المالية بتقرير متكامؿ حكؿ
ذلؾ.
ك .إحالة المكضكع إلى الجية المعنية بالقائمة السكداء ال تخاذ اإلجراءات
القانكنية كفقان ألحكاـ الئحة القائمة السكداء كالقكانيف االخرل ذات
العبلقة.
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 .82وكاطع ٛالدٔه
غري املؤِم: ٛ

 1-80يمتزـ المقاكؿ كجميع مف يستخدميـ في تنفيذ األشغاؿ كصيانتيا ،باالمتناع
عف التعامؿ مع أم دكلة غير مؤىمة كيقصد بالدكؿ غير المؤىمة " الدكؿ التي
تـ اتخاذ قرار مف الحككمة اليمنية بعدـ التعامؿ معيا " بشكؿ مباشر أك غير
مباشر ألم مف لكازـ تنفيذ األعماؿ كاذا ما تيقف صاحب العمؿ في أم كقت
خبلؿ مدة نفاذ العقد بأف المقاكؿ خالؼ أحكاـ ىذا البند فمف حقو أف ينيي
العقد كأف يطالب المقاكؿ بالتعكيض عف األضرار الناجمة عف ىذا الفسخ أك
تمؾ المخالفة كفي ىذه الحالة /يحؽ لصاحب العمؿ مصادرة جميع استحقاقات
المقاكؿ كمكجكداتو في المكقع مف معدات كمكاد مؤقتة ،لغرض إتماـ تنفيذ
األعماؿ كصيانتيا ثـ عمؿ التسكية الحسابية بعد انتيائيا.

 .83ضسٖ ٛاملعمٕوات :

 1-83يجب عمى المتناقصيف عند شراء كثائؽ المناقصة كعمى المقاكليف عند تنفيذ
األشغاؿ المحافظة عمى سرية المعمكمات ،كيجب عمييـ عدـ اإلفشاء عف أم
مف الكثائؽ في أم نشرة إخبارية أك فنية ،أك في أم مكاف آخر ،دكف
الحصكؿ عمى المكافقة الخطية المسبقة مف صاحب العمؿ ،كال يجكز لو أف
يستخدـ أيان مف كثائؽ العقد ألم مشركع أك أم غرض آخر ،كال يحؽ لممقاكؿ
أف يكشؼ بدكف مكافقة صاحب العمؿ الخطية المسبقة عف أم نصكص مف
العقد أك أم مف الكثائؽ االخرل ،أك عف أم مكاصفات أك رسكمات أك
مخططات أك معمكمات مقدمة مف صاحب العمؿ أك مف ينكبو في ىذا الشأف
ألم شخص سكل مكظفي المقاكؿ خبلؿ تنفيذىـ لمعقد ،كما ال يحؽ لممقاكؿ
دكف مكافقة مف صاحب العمؿ المسبقة كتابيان أف يستخدـ أم كثيقة اك
معمكمات كرد ذكرىا في كثائؽ العقد إال ألغراض تنفيذ العقد أك نشر أك تكزيع
أيو مقاالت أك أفبلـ أك صكر أك إلقاء محاضرات أك تجييز أيو معمكمات
تخص األعماؿ أك المنشآت المجاكرة لممكقع.

 .84إٌّا ٞالعكد وَ
داٌب صاسب
العىن لدٔاع٘
املصمش ٛالعاو: ٛ

 1-84إذا رأل صاحب العمؿ قبؿ إنجاز تنفيذ األعماؿ مكضكع ىذا العقد ،بأنو ألسباب
خارجو عف إرادة الطرفيف  ،أك ألسباب يرل صاحب العمؿ معيا بأف االستمرار
في تنفيذ العقد كميان أك جزئيان في أم مرحمو مف مراحؿ العقد دكف أف يككف
لممقاكؿ حؽ االعتراض عمى ذلؾ كدكف إبداء األسباب لممقاكؿ عف اتخاذ قرار
إنياء العقد عمى أف يقكـ صاحب العمؿ بإشعار المقاكؿ بإنياء العقد خطيان .
 0-84إذا ما تمقى المقاكؿ إشعا ارن كيذا ،فأنو عميو أف يتكقؼ عف العمؿ حسب
تعميمات ص احب العمؿ كتتـ تسكية حقكؽ المقاكؿ لما تـ إنجازه مف أعماؿ
كما تكبده مف خسارة مباشرة بسبب إنياء العقد  ،كذلؾ بمكجب أحكاـ العقد.
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القسـ الخامس :الشركط الخاصة لمعقد

الكثائؽ النمطية ألعماؿ األشغاؿ البسيطة

الكطي ارتاوظ :الػسٔط ارتاص ٛلمعكد
مف الشركط العامة :البند ()1

أسـ صاحب العمؿ :جامعة حضرمكت
أسـ المشركع :تنفيذ مقصؼ كظمة بكمية التمريض.
رقـ المناقصة  :عامة ( )1لعاـ 2020ـ
مكقع تنفيذ المشركع :رئاسة جامعة حضرمكت
كاجبات كصبلحية الميندس:

مف الشركط العامة:

البند ( )3أسـ الميندس:
التعاقد مف الباطف:

مف الشركط العامة:
البند ()4
مف الشركط العامة :البند ()6

لغة العقد كالمراسبلت:

مف الشركط العامة :

تبميغ اإلشعارات لممقاكؿ عمى العنكاف التالي:
البند ( )14أسـ المقاكؿ......................................................... :
مقر المقاكؿ......................................................... :
تمفكف................................................................ :
تمفكف سيار......................................................... :
فاكس................................................................ :
صندكؽ بريد....................................................... :
تبميغ اإلشعارات لصاحب العمؿ أك الميندس عمى العنكاف التالي:
أسـ صاحب العمؿ :جامعة حضرمكت
أسـ الميندس........................................................ :
مقر اإلدارة الفنية  /الميندس:

تمفكف:

تمفكف...................................................................

تمفكف سيار:

تمفكف سيار........................................................... :

فاكس:

فاكس.................................................................. :

صندكؽ بريد:

صندكؽ بريد........................................................ :

بريد الكتركني:

Hadhramout_univ@y.net.ye
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إعداد البرنامج الزمني:

مف الشركط العامة:

البند (.............................................................. ............ )22
فترة تنفيذ المشركع :شيريف.
قيمة بكليصة التأميف:

مف الشركط العامة:

البند (.............................................................. ............ )31
مف الشركط العامة :البند ()44
مف الشركط العامة:
البند ()50
مف الشركط العامة:

فترة تسميـ المكقع:
 ..........................بعد تكقيع العقد مباشرة .......................
التاريخ المتكقع إلنجاز المشركع:
شيادة التسميـ االبتدائية لؤلعماؿ كاممة :تصدر عند االنتياء مف جميع

البند ( )56االعماؿ
التسميـ الجزئي أك المرحمي( :ينطبؽ  /ال ينطبؽ):
..........................................................................
تقديـ الرسكمات (لئلنشاء كما نفذت):
..........................................................................
مف الشركط العامة:البند ()57

فترة المسؤكلية عف العيكب (الصيانة) 12 :شي ار

مف الشركط العامة:

الدفعة المقدمة:
البند (.......................................................................... )67
دفع شيادات اإلنجاز (المستخمصات):
..........................................................................
النسبة المحددة:
..........................................................................
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تعبئة البيانات (العناكيف) المكضحة أدناه قبؿ تكقيع العقد مع صاحب العطاء الفائز:
عنكاف صاحب العمؿ
المحافظة

حضرمكت

المدينة

المكبل

المديرية

المكبل

الشارع

فكة

رقـ المبنى
التمفكف

229675362863

الفاكس

229675362864

البريد االلكتركني

Hadhramout_univ@y.net.ye

صندكؽ البريد

ص .ب .رقـ 52511
عنكاف المقكؿ

اسـ المقكؿ

.........................................................................

المحافظة

.........................................................................

المدينة

.........................................................................

المديرية

.........................................................................

الشارع

.........................................................................

رقـ المبنى

.........................................................................

التمفكف

.........................................................................

الفاكس

.........................................................................

البريد اإللكتركني

.........................................................................

صندكؽ البريد

.........................................................................

تكقيع صاحب العمؿ

تكقيع المقاكؿ

التاريخ

التاريخ

57

بٗاٌات التأِٗن
إوهاٌٗات ٔوكدز ٚوكدً العطا ٞلتٍفٗر األعىاه
يحدد المقاكؿ تفاصيؿ المشاريع التي قاـ بتنفيذىا خبلؿ الثبلثة األعكاـ األخيرة
اسـ المشركع

صاحب العمؿ

االستشارم

قيد العقد

مدة التنفيذ

تاريخ التسميـ

نحف المكقعكف أدناه ،نؤكد أنـ المعمكمات أعبله صحيحة كنتحمؿ مسؤكلية أم معمكمات خاطئة أك

مضممة كردت فييا كاذا ثبت عدـ صحتيا يحؽ لصاحب العمؿ رفض عطائنا( ،يرفؽ المقاكؿ التقارير

المالية مع التقرير المحاسب القانكني لمثبلث السنكات األخيرة).
اسـ المقاكؿ................................................ :
تكقيع المقاكؿ.............................................. :
التاريخ0202 /...../....... :

الختـ
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بٗاٌات التأِٗن
خرب ٚاملتٍاقص يف أعىاه وػابّٛ
خبرة المقاكؿ في أعماؿ مشابية مف حيث الطبيعة كالحجـ خبلؿ لمثبلث السنكات األخيرة مع تفاصيؿ باألعماؿ

الجارية كااللتزامات التعاقدية القائمة كأسماء األشخاص الذيف يمكف التكاصؿ معيـ لمتأكد مف المعمكمات مف

أصحاب عمؿ آخريف.
اسـ المشركع

تفاصيؿ عف

صاحب العمؿ

قيمة العقد

نكع العمؿ

مدة التنفيذ

تاريخ التسميـ

نحف المكقعيف أدناه ،نؤكد أف المعمكمات أعبله صحيحة كنتحمؿ مسؤكلية أم معمكمات خاطئة أك

مضممة فييا كاذا ثبت عـ صحتيا يحؽ لصاحب العمؿ رفض عطائنا( ،يرفؽ المقاكؿ التقارير المالية
مع تقرير المحاسب القانكني لمثبلث السنكات األخيرة).

اسـ المقاكؿ................................................ :
تكقيع المقاكؿ.............................................. :
التاريخ0202 /...../....... :
الختـ
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ادتّاش الفين ٔاإلداز ٙلمىكأه لتٍفٗر أعىاه املػسٔع
خربٔ ٚوؤِات الهادز السٟٗط٘ إلداز ٚاملٕقع ٔالفٍٗني املكرتسني (ودٖس املػسٔع) لتٍفٗر العكد
الجياز الفني كاإلدارم الذم يتعيد المقاكؿ بتكفيره لتكلي مياـ كمسؤكليات تنفيذ أعماؿ المشركع.
االسـ

الكظيفة /التخصص

سنكات الخبرة

المؤىؿ

نحف المكقعيف أدناه ،نتعيد باآلتي في حالة فز عطائنا كارساء المناقصة عمينا:
أ .أف نكفر الجياز اإلدارم كالفني كبالتخصصات كالمؤىبلت المبينة أعبله ألغراض تنفيذ المشركع.
ب .أف يتفرغ الجياز الفني كاإلدارم أعبله تمامان ألعماؿ ىذا المشركع كعدـ مباشرتو ألم أعماؿ أخرل،

ابتداء مف تاريخ المباشرة الفعمية.
كأف يككف جاى ازن كمستعدان لمعمؿ
ن
ج .أف نبعد كنستبدؿ أم منيـ إذا أىمؿ في العمؿ أك تـ إخطارنا مف قب الميندس المشرؼ عمى تنفيذ
بعدـ صبلحيتو أك عدـ تقيده بشركط العقد.
د .أف ال تقؿ خبرة الميندس عف ثبلث سنكات كخبرة المراقب عف خمس سنكات.
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املعدات ٔاآللٗات
المعدات كاآلليات التي يتعيد المقاكؿ بتكفيرىا لتنفيذ األعماؿ
المعدات كاآلليات

العبلمة التجارية

سنة الصنع

الحمكلة

العدد

الحالة ال ارىنة

نحف المكقعيف أدناه ،نتعيد باآلتي في حالة فكز عطائنا كارساء المناقصة عمينا:
أ .تكفير المعدات كاآلليات المذككرة أعبله لغرض تنفيذ أعماؿ ىذا المشركع ،كالحفاظ عمى المعدات
كاآلليات كصيانتيا لتعمؿ بكفاءة.
ب .االحتف اظ بالمعدات كاآلليات داخؿ المكقع كعدـ تحريكيا أك إخراجيا مف المكقع أك استعماليا ألم
عمؿ آخر خبلؼ عمؿ ىذا المشركع إال بمكافقة الميندس المشرؼ كتابيان عمى تنفيذ األعماؿ.

اسـ المقاكؿ................................................ :
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الدليؿ عمى تكافر المكاد المالية المطمكبة لتنفيذ األعماؿ.
أمكاؿ سائمة :تسييبلت مالية تبيف المصادر كترفؽ صكر المستندات المؤيدة لذلؾ أدناه.
أسماء كعناكيف كأرقاـ التميفكف كالفاكس لمبنكؾ التي يمكف لصاحب العمؿ الرجكع إلييا.
بيانات عف المنازعات القضائية كالتي يككف مقدـ العطاء طرفان فييا.
يرجى التحديد كتابة في حالة عدـ كجكد أم خبلفات.

ـ.

أطراؼ الخبلفات

صاحب العمؿ

سبب الخبلؼ

60

القيمة المختمؼ

مبلحظات تظير الكضع

عمييا

الحالي

الكطي الطادع :املٕاصفات الفٍٗٔ ٛالهىٗات

1

ؤعماى الحفش:
باإلاتر اإلانعب حفش اإلاىقع لضوم النشس ي الحجش بعمق  60ظم وعشض  40ظم ألي هىع مً
ؤهىاع التربت على ؤن ًنىن الحفش ًذوٍا وعلى اإلاقاوى الخإلذ مً ميعىب الخإظِغ قبل
الخىفُز ,والعمل ٌؽمل :وطع احخُاػاث العالمت الهافُت لظمان عذم الخإزير والاطشاس
بالعىس الخاسجي ,وصن و حعىٍت ؤسطُت النشس ي ,مع هقل حمُع اإلاخلفاث الىاججت عً
الحفش إلى خاسج اإلاىقع وفي اإلاهان اإلاحذد وإنهاء العمل وحعلُمه على ؤلمل وحه بحعب
اإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

م3

2

ؤعماى الشدم للنشس ي:
باإلاتر اإلانعب الشدم بتربت هظُفت مخذسحت مً الحفش هفعه ؤو جشبت مً خاسج اإلاىقع حعب
حعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف ورلو داخل النشس ي ,وفقا للمىاظِب اإلاحذدة
وَؽمل :الشدم على ػبقاث مع الشػ باإلااء والذك الجُذ للؼبقت بحُث ال جضٍذ ظمالت
الؼبقت عً  25ظم ,عذم ألاطشاس بالعىاصش التي قذ جم جىفُزها لما ٌؽمل الثمً
حمُع ما ًلضم إلنهاء العمل وحعلُمه على ؤلمل وحه بحعب اإلاىاصفاث والشظاماث
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

م3

3

5

ؤعماى اإلاباوي:
مالحظاث هامت:
 الاظمىذ اإلاعخخذم مً الىىع البىسجالهذي العادي.
 اإلااء اإلاعخخذم في الخلؽ ًنىن هقُا وعزبا.
 سػ حمُع اإلاباوي باإلاُاه وباإلاذة اإلاحذدة في اإلاىاصفاث الفىُت.
 مخابعت وحىد فخحاث ألابىاب والىىافز وغيرها.
والثمً ؼامال حمُع مخؼلباث ومىاد العمل.

3

ؤعماى مباوي حجش حعم:
باإلاتر اإلانعب بىاء حجش حعم ؤظفل الجذسان جحذ ميعىب ألاسض الؼبُعُت بعذ الحفش
و جحذًذ اإلاىاظِب اإلاؼلىبت بعشض ال ًقل عً  40ظم وعمق ال ًقل عً  60ظم ؤو
الىصىى إلى ألاسض الصلبت وٍنىن البىاء مً ألاحجاس الىظُفت الخالُت مً ألاجشبت
واإلاىاد العظىٍت مع الخشظاهت العادًت اإلاخلىػت بمادة الهلعً وبيعبت خلؽ
ً
ً
(اظمىذ  :سمل) ( ,) 3 : 1ؼامال مل ما ًلضم ومما حمُعه ػبقا للشظىماث واإلاىاصفاث
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف .

م3

4

ؤعماى مباوي حجش للنشس ي:
باإلاتر اإلانعب جىسٍذ وبىاء حجش باصلتي صلب مشبىع بعمو  40ظم واسجفاع  60ظم
حعب اإلاىاظِب اإلاحذدة في اإلاخؼؼاث اإلاعماسٍت وحعخمذ العُىت مً قبل اإلاهىذط
الاظدؽاسي اإلاؽشف قبل عملُت الخىسٍذ والبىاء ًنىن منحىى بمؤهت منىهت مً
ً
ً
 300لجم اظمىذ /م 3سمل وؼامال مل ما ًلضم ومما حمُعه ػبقا للشظىماث
واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

م3

63

3

3

5

6

ؤعماى مباوي بلو مجىف:
باإلاتر اإلاشبع جىسٍذ وجىفُز مباوي بلو إظمىتي مجىف (20×20×40ظم) ,في الجذسان
والذسوة مع مشاعاة وحىد فخحاث ألابىاب والىىافز ,وجخخبر مذي صالحُه البلو
ً
لالظخخذام ػبقا ألصىى الصىاعت والاؼتراػاث الفىُت وحعخمذ العُىت قبل الخىسٍذ
والبىذ ٌؽمل الشػ باإلااء العزب ألعماى البىاء مباؼشة وإلاذة زالزت ؤًام مخخالُت و مل ما
ًلضم إلنهاء العمل ػبقا للمىاصفاث واإلاخؼؼاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
ؤعماى العقف :وَؽمل آلاحي:
جىسٍذ وجىفُذ مشابُع خؽب حاوي ( )3*6بؼىى  3.4م وػىى  2.4م والىاح لىتر
ظمالت 9ملم وفُلذ عاصى للشػىبت وَؽمل العمل دهان الاعىاد طذ الاسطت و مل ما
ًلضم إلنهاء العمل ػبقا للمىاصفاث واإلاخؼؼاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

م2

م2
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23

مالحظت :جنىن اإلاعافت بين اإلاشابُع (25ظم).

7

ؤعماى الخشظاهاث:
ألاعخاب:
باإلاتر اإلانعب جىسٍذ وجىفُز خشظاهت معلحت ألعخاب الىىافز والابىاب والثمً ٌؽمل
الخخؽِبت وقص ووطع الحذًذ قؼش 12ملم وجشبُؼه والصب والشػ باإلااء وحمُع ما
ً
ًلضم لدعلُم العمل على ؤلمل وحه .ػبقا للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط
اإلاؽشف.

م3

8

صبت مُىى:
باإلاتر اإلانعب جىسٍذ وجىفُز خشظاهت عادًت ظمالت
(14ظم  8 -ظم) إلاُىى ظؼح اإلاقصف مع جشلُب مضساب جصشٍف مُاه الامؼاس والثمً
ً
ٌؽمل الصب والشػ باإلااء وحمُع ما ًلضم لدعلُم العمل على ؤلمل وحه .ػبقا
للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

م3

64

3.3

2.3

ؤعماى اللُاظت (الخلبِغ):
مالحظاث ومىاصفاث العمل:
ً ت ت تتخم عمت ت تتل الخمذًت ت تتذاث النهشبائُت ت تتت والات ت تتحُت قبت ت تتل اللُاظت ت تتت لظت ت تتمان عت ت تتذم
الخنعير.
 إظخخذام ؼبو ؼشائح حذًذ الًقل عً 15ظم عشض ورلو بؽهل ؼتشائح ًتخم
اظخخذامها في مىاػق اجصاى مبتاوي البلتو بالخشظتاهت بؽتهل معتخىي ؤو بؽتهل
ً
صاوٍت وٍثبذ الؽبو حُذا باظخخذام معامير الصلب والىاؼشاث.
 عمتتل ػشػؽتتت ؤولُتته باإلاؤهتتت الاظتتمىدُت متتع الشمتتل والشؼتتىه ووعتتبت خلتتؽ ()3:1
ً
وٍ تتخم سؼ تتها باإلا تتاء الوضٍ تتش ًىمُ تتا وإلا تتذة الجق تتل ع تتً زالز تته ؤً تتام ول تتزلو ًج تتب سػ
العؼح باإلااء قبل جىفُز الؼشػؽت.
ً جت تتب حعت تتلُم ألاوجت تتاس وهقت تتاغ الخثبُت تتذ للمهىت تتذط اإلاؽت تتشف قبت تتل ؤعمت تتاى الىحت تته
النهائي.
ً
 جىفُز ؤعمتاى اللُاظتت النهائُتت بيعتبت خلتؽ  2:1وفقتا لصصتىى ورلتو متً حُتث
ً
ً
وصن ألاعمت تتاى ساظت تتُا وؤفقُت تتا وعمت تتل معت تتاػش وهقت تتاغ جثبُت تتذ واوجت تتاس واظت تتخخذام
القذة الاإلاىهُىم والخخذًم الجُذ للعؼىح.
ً
 الشػ اإلاخىاصل ًىمُا ألعماى الخلبِغ وإلاذة ال جقل عً 3ؤًام.

9

ؤعماى اللُاظت هفعها:
بتتاإلاتر اإلاشبتتع جىسٍتتذ وجىفُتتز لُاظتتت إظتتمىدُت بيعتتبت ( 1اظتتمىذ  3 :سمتتل) بعتتمالت ال جقتتل
ً
عت تتً  2.5ظت تتم لهت تتل الجت تتذسان مت تتً الخت تتاسج مت تتامال ومت تتً الت تتذاخل باسجفت تتاع (1م) ,مت تتً ؤعلت تتى
معخىي العيرامُو الى العقف.

م2

10

ؤعماى بالغ ظيرامُو:
ب تتاإلاتر اإلاشب تتع جىسٍ تتذ وجشلُت تتب ب تتالغ ظ تتيرامُو لصسط تتُاث و حت تتذسان البىفُ تته باسجف تتاع 2مت تتر
وبتتاللىن اإلاؼلتتىب علتتى ان جنتتىن هىعُتتت التتبالغ راث ؤبعتتاد مىحتتذه وخالُتته متتً الىختتىءاث
ً
والدؽتققاث وراث صواًتا قائمتتت وظتؼح معتخىي جمامتتا .وٍتخم غمشهتا باإلاتتاء قبتل بتذء العمتتل
وال تتثمً ٌؽ تتمل :عم تتل ػبق تتت ػشػؽ تتت بالشم تتل والاظ تتمىذ والهلع تتً وسؼ تتها باإلا تتاء الوضٍ تتش
ً
ًىمُتتا وإلاتتذة ال جقتتل عتتً  3ؤًتتام ,ومتتل متتا ًلتتضم إلنهتتاء العمتتل ػبقتتا للشظتتىماث واإلاىاصتتفاث
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

م2

11

ؤعماى ألابىاب ( :) D1
بالعذد جىسٍذ وجشلُب باب حذًذ دسفت حلق بعشض الجذاس ومقاط 1م عشض ×  2.2م
اسجفاع ,والثمً ٌؽمل :جشلُب الحلق مع الخىصًٍ الجُذ قبل البذء في اللُاظت ,جىسٍذ
وجشلُب ألاقفاى ,الهىذساباث ,البراوٍض ,اإلاقابع ,اإلافصالث و البذ ؤن حعخمذ العُىاث
مً قبل حهاص ؤلاؼشاف قبل عملُت الخىسٍذ ,جثبُذ الوُاساث بالجذسان بثالر جثبُخاث
مً مل حاهب ,حعبئت الفىاصل باإلاعجىن مع الصىفشة ,وػالء الباب بذهان طذ
الصذاء ومً زم الذهان بؼبقخين سهق صٍتي وحهين ومل ما ًلضم إلنهاء العمل ػبقا
للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

عدد

65
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0

12

اعماى الىىافز:
جشلُتتب فقتتؽً ,ىحتتذ لتتذًىا هىافتتز اإلاىهُتتىم مقتتاط ( 1.1م × 1م) وؼتتبابُو حماًتتت والتتثمً
ٌؽمل :جشلُب وجثبُذ اػاس الىىافز في الجذس وعتذم جتشك ؤي فتشاا متا بتين الحلتق والجتذاس
ً
وحع ت تتلُم العم ت تتل عل ت تتى ؤلم ت تتل وح ت تته وفق ت تتا للشظ ت تتىماث واإلاىاص ت تتفاث وحعلُم ت تتاث اإلاهى ت تتذط
اإلاؽشف.

عدد

13

ؤعماى الذهان الخاسجي:
ب تتاإلاتر اإلاشب تتع جىسٍ تتذ وجىفُ تتز ده تتان م تتائي م تتً الىىعُ تتت اإلامخ تتاصة وٍ تتخم اعخم تتاد اإلا تتىاد قب تتل
الخىسٍذ ورلو لتذهان الجتذسان الخاسحُتت والتثمً ٌؽتمل :الصتىفشة بتالحجش متع الخىظُتف
م تتً الوبت تتاس  ,عمت تتل دهت تتان مت تتائي وحهت تتين ب تتاللىن اإلاؼلت تتىب لمت تتا ٌؽت تتمل العت تتعش الدؽت تتؼُب
والخىظُ تتف الجُ تتذ وم تتل م تتا ًل تتضم إلنه تتاء العم تتل ػبق تتا للشظ تتىماث واإلاىاص تتفاث وحعلُم تتاث
اإلاهىذط اإلاؽشف.

م2

14

15

ؤعماى الذهان الذاخلي:
ب تتاإلاتر اإلاشب تتع جىسٍ تتذ وجىفُ تتز ده تتان صٍت تتي هص تتف إلاع تتت ومعج تتىن م تتً الىىعُ تتت اإلامخ تتاصة وٍ تتخم
اعخمتتاد اإلاتتىاد قبتتل الخىسٍتتذ ورلتتو لتتذهان الجتتذسان الذاخلُتتت والعتتقف والتتثمً ٌؽتتمل :
الص تتىفشة ب تتالحجش م تتع الخىظُ تتف م تتً الوب تتاس  ,عم تتل ده تتان صٍت تتي وحه تتين ب تتاللىن اإلاؼل تتىب
ول تتزلو عم تتل وحه تتين معج تتىن م تتع الص تتىفشة لم تتا ٌؽ تتمل الع تتعش الدؽ تتؼُب والخىظُ تتف
الجُت تتذ لصعمت تتاى ومت تتل مت تتا ًلت تتضم إلنهت تتاء العمت تتل ػبقت تتا للشظت تتىماث واإلاىاصت تتفاث وحعلُمت تتاث
اإلاهىذط اإلاؽشف.

م2

ؤعماى النهشباء:
مالحظاث هامت:
جقذًم عُىاث مً اإلاىاد وألاظالك وألاحهضة النهشبائُت الالصمت لخىفُز اإلاؽشوع قبل
الخىسٍذ العخمادها مً قبل اإلاهىذط اإلاؽشف.
عل تتى اإلاق تتاوى سب تتؽ البىفُ ته و الاظ تتتراحت بؽ تتبنت لهشب تتاء الهلُ تتت بم تتا ًدىاظ تتب م تتع ألاحم تتاى مقطوعية
اإلاؼلىبت

2

03

43

-

سبؽ النهشباء باإلاقصف:
على اإلاقاوى سبؽ البىفُه و الاظتراحت بؽبنت لهشباء الهلُت بما ًدىاظب مع ألاحماى
اإلاؼلىبت.
16

اإلاشاوح:
بالعذد جىسٍذ وجشلُب مشاوح ظتقف والعتعش ٌؽتمل العلتب واإلافتاجُح ومىاظتير الخمذًتذاث
والاظالك ومل ما ًلضم إلنهاء ألاعماى حعب اإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط.

عدد

17

مشوحت ؼفؽ:
جىسٍ تتذ وجشلُ تتب مشوح تتت ؼ تتفؽ  30 × 30ظ تتم للمقص تتف والع تتعش ٌؽ تتمل العل تتب واإلاف تتاجُح
واإلاىاظير والخمذًذاث والاظالك ومل ما ًلضم إلنهاء ألاعماى حعب اإلاىاصفاث وحعلُمتاث
اإلاهىذط.

عدد

66

0

0

18

ؤلاه تتاسة :بالعت تتذد جىسٍت تتذ وجشلُت تتب ظت تتشاج فلىسظت تتيذ  40واث مفت تتشد والعت تتعش ؼت تتامال العلت تتب
واإلافاجُح واإلاىاظير والخمذًذاث وألاظالك ومل ما ًلضم إلنهاء العمل حعب اإلاىاصفاث.

عدد

3

ألاعماى الاحُت:
جىسٍذ وجشلُب مواظل ؤًذي حذاسٍت مع الحىفُاث والهشاباث والثمً ٌؽمل:
19

 حمُع ما ًلضم مً جمذًذاث الخوزًت باإلاُاه مع اإلاحابغ ووصالث وملحقاتها
وخالغ اجىماجُهي ؤصلي.

عدد

4

 ؤهابِب الخمذًذاث للخصشٍف حتى ؤقشب مؽً ؤسض ي.
ً
ؤعماى الخنعير والخثبُذ وحمُع ما ًلضم لدؽؼُب العمل وحعلُمه هظُفا على ؤلمل
وحه وفق اإلاىاصفاث والشظىماث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

20

حىض غعُل مؼبخ:
بالع تتذد جىسٍ تتذ وجشلُ تتب ح تتىض غع تتُل مؼ تتبخ ؤب تتى حى تتاحين م تتع الهشاب تتاث وال تتثمً ٌؽ تتمل:
حمُتع متا ًلتتضم متً جمذًتذاث الخوزًتتت باإلاُتاه متتً مىاظتير قؼتع ووصتتالث وملحقاجته حعتتب
ألاقؼاس اإلاحذدة ,ؤهابِب الخمذًتذاث الاتحُت للخصتشٍف حتتى اقتشب صتفاًت ؤسطتُت وفقتا
للمخؼؼاث و حعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

عدد

21

مصفاة ؤسطُت  4هيؾ:
جىسٍتتذ وجشلُتتب مصتتفاة ؤسض ت ي (مؽتتً) قؼتتش 4هت ت بالظتتدُو مقتتىي ومظتتوىغ متتع صتتفاًت
بالظتتدُو جشفتتع بحامتتل ًتتذوي متتً هىعُتتت معخمتتذة والتتثمً ٌؽتتمل :حمُتتع مىاظتتير الصتتشف
ً
والخقؼُب والخىصُل والخثبُذ وحمُتع متا ًلتضم إلتى ؤقتشب غشفتت جفختِؾ ػبقتا للشظتىماث
واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف .

عدد

غشف الخفخِؾ:
جىفُ تتز غ تتشف الخفخ تتِؾ بإبع تتاد (60ظ تتم×60ظ تتم ) والاسجف تتاع ًن تتىن عل تتى حع تتب معت تتخىي
الخبلتتُؽ والعتتعش ٌؽتتمل :ؤعمتتاى الحفتتش متتع عمتتل قاعتتذة متتً الخشظتتاهت العادًتتت وبعتتمالت
 10ظ تتم وب تتشوص  10ظ تتم م تتً م تتل اجج تتاه والخىع تتُم ال تتالصم للص تتبت م تتع عم تتل اإلاُ تتىى ال تتالصم,
الخلب تتِغ للجت تتذسان والاسطت تتُت بمؤه تتت الاظت تتمىذ والشمت تتل وظت تتمالت ال جق تتل عت تتً  2ظت تتم م تتع
الخىع تتُم اإلامخ تتاص  ,جشلُ تتب غؼ تتاء حذً تتذ بحُ تتث ًن تتىن مق تتاوم و م تتل م تتا ًل تتضم إلنه تتاء العم تتل
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

عدد

22

23

مىاظير جصشٍف  6هيؾ:
جىسٍت تتذ وجشلُت تتب ؼت تتبنت الخصت تتشٍف الخاسحُت تتت مت تتً مىاظت تتير بالظت تتدُو 6ه ت ت طت تتوؽ عت تتالي
بحعب ما جبِىه الشظىماث واإلاىاقع ورلو بين غتشف الخفختِؾ حتتى ختؽ اإلاجتاسي العامتت
والثمً ٌؽمل:
ً خم الشبؽ مع خؽ مجاسي الؽبنت العامت.
 ؤعمتاى الحفتتش والتشدم بشمتتل هتاعم حتتىى اإلاىاظتير بعتتذ الاهلهتاء متتً العمتل وبالتربتتت
الىاججت مً الحفش ارا جصلح ؤو بتربت مجلىبت مً خاسج اإلاىقع.
 الدعتتىٍت وإصالتتت اإلاخلفتتاث ومتتل متتا ًلتتضم متتً وصتتالث وؼتتذاث إلنهتتاء العمتتل وفتتق
الشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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خضان ماء بالظدُهي:
جىسٍتتذ وجشلُتتب ختتضان مُتتاه بالظتتدُهي زتتالر ػبقتتاث متتً متتادة البتتىلي اًلُلتتين بعتتعت 1500
لتتر و ٌؽتمل العتعش حمُتع الخمذًتذاث متً اإلاصتذس إلتى الختضان زتم إلتى اإلاقصتف و حمُتع متا
ً
ًل تتضم إلنه تتاء العم تتل وحع تتلُمه عل تتى ؤلم تتل وح تته وفق تتا للشظ تتىماث واإلاىاص تتفاث وحعلُم تتاث
اإلاهىذط اإلاؽشف

عدد

25

مشآة موعاى:
بالعت تتذد جىسٍت تتذ وجشلُت تتب مشاًت تتا فت تتى اإلاواظ ت تُل ال ًقت تتل العت تتشض ع تتً  70ظت تتم وم تتً ؤحت تتىد
ألاهىاع اإلاىحىدة حعب الاسجفاعاث اإلاحذدة مً قبل اإلاهىذط ومل ما ًلتضم إلنهتاء العمتل
ػبقا للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

عدد

26

اإلاأخز النهشبائُت:
ً
جىسٍت ت تتذ وجشلُت ت تتب مإخت ت تتز لهشبت ت تتاء  13ؤمبيت ت تتر والعت ت تتعش ؼت ت تتامال العلت ت تتب واإلافت ت تتاجُح واإلاىاظت ت تتير
والخمذً ت تتذاث والاظ ت تتالك وم ت تتل م ت تتا ًل ت تتضم إلنه ت تتاء العم ت تتل حع ت تتب اإلاىاص ت تتفاث واإلاخؼؼ ت تتاث
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

عدد

1

ظلت قماػ :
بتتاإلاتر اإلاشبتتع جىسٍتتذ وجىفُتتز ظلتتت متتً القمتتاػ (الؽتتبو) وجثبُلهتتا فتتي اعمتتذة الهىجتتش (بتتىفغ
حؽتتنُلت الظلتتت اإلاىحتتىدة فتتي الجهتتت الؽتتمالُت للهىجتتش) ولتتزلو مىاظتتير جثبتتذ علتتى الاسض
وجذعم بالعىس لوشض الثباث والثمً ٌؽمل :
جىسٍ تتذ وجشلُ تتب ع تتىاسض وم تتذاداث حذً تتذ مشب تتىع خ تتاوي 6×8ظ تتم .ظ تتمو ال ًق تتل ع تتً 6ملم.
 جىسٍتتذ وجشلُتتب مىاظتتير حذًتتذ مجلفتتً قؼتتش  3هتتيؾ ومتتل متتا ًلتتضم الظتتخنماى العمتتل متتًحفت تتش عمت تتق  50ظت تتم ومعت تتاحت 40ظت تتم×40ظت تتم .وصت تتب قىاعت تتذ اإلاىاظت تتير وجثبُلهت تتا ودفنهت تتا
و .........الخ.
 الدؽ تتؼُب والخىظُ تتف وإصال تتت بقاً تتا مخلف تتاث العم تتل ,وإنه تتاء العم تتل حع تتب اإلاىاص تتفاثوجىحيهاث اإلاهىذط اإلاؽشف.
مالحظ تتت  :هىعُ تتت القم تتاػ ًن تتىن هف تتغ اإلاىح تتىد ف تتي الظل تتت الؽ تتمالُت للهىج تتش م تتً حُ تتث
الخامت والصىاعت والعمالت .
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القسـ السابع :الرسكـ كالمخططات

الكثائؽ النمطية ألعماؿ األشغاؿ البسيطة

الكطي الطابع :السضٕوات ٔاملدططات

وسفك ٛزتىٕع ٛوَ السضٕوات التٕضٗشٗٛ
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القسـ الثامف :جداكؿ الكميات

الكثائؽ النمطية ألعماؿ األشغاؿ البسيطة

الكطي الجاوَ :ددأه الهىٗات
ً

بٗاُ األعىاه

الٕسدٚ

الهىٗٛ

ضعس الٕسدٚ
نتابٛ
زقىاً

اإلمجال٘

واسعات

إمجال٘ الكٗى ٛإمجال٘ ناف ٛادتدأه اليت ضٗتي إزفاقّا
منٕذز العطاٞ

(متت اإلغاز ٚإىل الهىٗات يف ددٔه املٕاصفات)

مبلحظة :يتـ إعداد جدكؿ الكميات بصكرة كاضحة كمرتبة كبما يسيؿ قراءتيا كفيميا كبما يمكف الراغبيف في المشاركة

مف تعبئة األسعار بصكرة صحيحة.
 يقكـ مقدـ العطاء بعمؿ جدكؿ مكاصفات ككميات بصكرة كاضحة كمرتبة كبحسب ما جاء في كثيقة المناقصةكيعبئ االسعار بصكر صحيحة.
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القسـ التاسع :النماذج

الكثائؽ النمطية ألعماؿ األشغاؿ البسيطة

الكطي التاضع :الٍىــــــــــــاذز
منٕذز تكدٖي العطاٞ
التاريخ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
رقـ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األخ  /األخكة[ ................................................................ :يكتب صاحب العمؿ]
بعد فحص كثائؽ المناقصة بما في ذلؾ النماذج كالتي نقر باستبلميا كفحصيا كاممة.
نحف المكقعكف[ .......................................... . :يكتب اسـ المقاكؿ] ،نؤكد التزامنا بتنفيذ أعماؿ
المشركع...........................................................................................................:
[ ...........................................................................................يكتب اسـ المشركع]
طبقػػػػػان لكثػػػائؽ المنػػػاقصة بإجمػػػػػػػالي مبمغ كقػػػدره [.....................................يكتب المبمغ باألرقاـ]،

[ ..............................يكتب المبمغ بالحركؼ][].................[،التخفيض إف كجد مبمغ  /نسبة التخفيض]

ليصبح إجمالي العطاء النيػػػػائي بعػػػػد التخفيػػػػض [ .........................................يكتب المبمغ باألرقاـ]
[ ....................................يكتب المبمغ بالحركؼ]،شامبلن جميع الرسكـ الجمركية كالضرائب كالنقؿ كالتأميف
كأم رسـ أخرل محددة في كثيقة المناقصة ،كشركط العقد.

كنتعيد في حالة قبكؿ عطائنا بالتنفيذ طبقان لممكاصفات الفنية كالرسكمات كالمخططات كجداكؿ الكميات كالشركط

المحددة في كثيقة المناقصة ،كعطائنا المقدـ كالذم عمى أساسو مف قبمكـ كبحسب البرنامج الزمني لمتنفيذ المحددة في

كثيقة المناقصة ،ما نؤكد التزامنا بأم قرار يتـ اتخاذه مف قبؿ الجيات المختصة قانكنان في أم شككل أك تظمـ بشأف

ىذه المناقصة قبؿ أك بعد إخطارنا بقبكؿ العطاء ،كالى أف يتـ إعداد كتكقيع العقد يعتبر ىذا العطاء عقدان ممزمان لنا.

تحري ارن في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يكـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 0202ـ

اسـ المخكؿ بالتكقيع كالصفة :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الختـ:
مبلحظة :إذا كاف ىناؾ رغبة في تقديـ تخفيض لقيمة العطاء فيجب أف يتـ تعبئتو في المكاف المشار إليو أعبله أك تقديـ مذكرة مستقمة

بالتخفيض شريطة تقديـ ذلؾ مع مظركؼ العطاء في المكعد المحدد كقبؿ فتح أك مظركؼ كاشعار لجنة فتح المظاريؼ أثناء
جمسة الفتح بكجكد التخفيض إلثباتو في محضر الفتح ما لـ فإنو لف يعتد بأم تخفيض غير مثبت في سجؿ فتح المظاريؼ.
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منٕذز ضىاُ العطاٞ
األخ /األخكة[ ........................................................... ..... :يذكر اسـ صاحب العمؿ]
[ ...........................................................................يكتب اسـ كرقـ المناقصة]
نحف [ ..............................يذكر اسـ البنؾ] نضمف [......................................يذكر اسـ
المقاكؿ] ضمانان مطمقان غير مشركط كغير قابؿ لئللغاء – عمى أف ندفع لػ ............................................
[ ..........................يذكر اسـ صاحب العمؿ] أك مف يخمفو في منصبو أك يقكـ بتعيينو لذلؾ مبمغ كقدره
[ .............. .........يكتب المبمغ باألرقاـ] [ ..................................يكتب المبمغ بالحركؼ] عند أكؿ
مطالبة خطية مف قبمكـ بدكف أم تحفظ أك اعتراض مف جانبنا أك مف جانب المضمكف كشركط ىذا االلتزاـ:
 .1أف يقكـ بسحب عطائو بعد فتح المظاريؼ خبلؿ فترة سرياف العطاء كالمذككر في شكؿ العطاء أك
 .0أم يقكـ [ ....................................صاحب العمؿ] بإببلغ مقدـ العطاء بقبكؿ عطائو خبلؿ فترة
سرياف العطاء ثـ:
أ) يخفؽ مقدـ العطاء أك يرفض تكقيع العقد إذا طمب منو ذلؾ أك
ب) يخفؽ مقدـ العطاء أك يرفض تقديـ ضماف األداء حسب التعميمات لمقدمي العطاءات أك
ج) ال يقبؿ التصحيحات الحسابية حسب التعميمات لمقدمي العطاءات.
يعتبر ىذا الضماف سارم المفعكؿ لمدة ( ).........................يكـ يبدأ مف تاريخ
كينتيي بتاريخ

/

/

ـ.

كأم طمب لتمديد ىذا الضماف يجب أف يتـ عبر صاحب العطاء المقدـ (المضمكف)

إمضاء كختـ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اسـ البنؾ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
العنكاف :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التاريخ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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/

/

ـ،

منٕذز إخطاز قبٕه العطاٞ
التاريخ

/

/

إلى [......................................................................................اسـ المقكؿ كعنكانو]
نخطركـ اف المناقصة رقـ (

) لعاـ

ـ بشأف تنفيذ ....................................................

[ .........................................................................................يكتب اسـ عممية الشراء]
قدر ارسيت عميكـ بمكجب عطائكـ المقدـ في ىذه المناقصة المؤرخ

/

/

 .بإجمالي مبمغ كقدره

[ .................................يكتب المبمغ باألرقاـ] [ ..............................................يكتب المبمغ
بالحركؼ] كعميكـ سرعة تقديـ ضماف األداء بنسبة

 %مف قيمة العطاء بمبمغ ()..............................

خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ استبلمكـ ليذا اإلخطار كفقان لصيغة الضماف المرفقة بكثائؽ المناقصة غير مشركطة
كغير قابؿ لئللغاء باسمنا سارية المفعكؿ حتى انتياء إجراءات الفحص كاالستبلـ االبتدائي مف قبؿ
[ ........................................يذكر اسـ صاحب العمؿ].
في حالة تأخركـ عف الحضكر لتكقيع العقد أك تقديـ ضماف األداء خبلؿ المدة المحددة أعبله سيؤدم إلى إلغاء إرساؿ
المناقصة عميكـ كمصادرة ضماف العطاء.

[تكقيع األشخاص المخكليف بإصدار قبكؿ العطاء مكع تكضيح اسـ الشخص كالكظيفة]

مبلحظة :ال يعتبر ىذا اإلخطار ممزـ مف الناحية القانكنية إذا ما تقدـ أحد المتقدميف بشككل إلى الجيات
المختصة قانكنان كذلؾ حتى يتـ النظر كالبت في الشككل كفقان لئلجراءات القانكنية المحددة في القانكف
كالبلئحة.
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منٕذز ضىاُ األداٞ
األخكة[............................ .............................................. :يذكر اسـ صاحب العمؿ]
اسـ الشركع.............................................................................. :
................................................ ..............................
نحف [ .....................................................................................يذكر اسـ البنؾ]
نضمف [ ......................................................يذكر اسـ المقاكؿ] ضمانان مطمقان غير مشركط كغير
قابؿ لئللغاء – عمى أف ندفع لػ [ ............ ...............................................يذكر اسـ صاحب العمؿ]
مبمغ كقدره [..............................يكتب المبمغ باألرقاـ]................................................
[ ..............................يكتب المبمغ بالحركؼ]عند أكؿ مطالبة خطية مف قبمكـ أم تحفظ أك اعتراض مف
جانبنا أك مف جانب المضمكف إذا تبيف لكـ بأف [.................................................يذكر اسـ المقاكؿ]
قد أخفؽ في تنفيذ التزاماتو بمكجب العقد دكف الحاجة إلى أف تبينكا األسس التي استند إلييا طمبكـ.
كما نكافؽ عمى أم تغيير أك إضافة أك تعديؿ في بنكد العقد أك في أم مف مستندات العقد كالتي
يمكف أف يككف [ ..........................................................................يذكر اسـ صاحب العمؿ]
قد أتفؽ عمييا كلف يعفينا مف أم مسئكلية تترتب عمى ىذا الضماف ،كنحف ىنا نتنازؿ عف إببلغنا
بأم مف ىذه التغييرات أك اإلضافات أك التعديبلت كما نتعيد باالستجابة ألم تمديد لفترة صبلحية الضماف دكف الرجكع
إلى عميمنا [ ..........................................يذكر اسـ المقاكؿ].
كيسرم ىذا الضماف مف تاريخ
بتاريخ /

/

/

ـ ،كحتى انتياء إجراءات الفحص كاالستبلـ االبتدائي

/

ـ ،بدكف أم مبلحظاف أك تحفظات.

إمضاء كختـ  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اسػػػـ البنػػػػؾ :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العنػػػػػػػػػػػػكاف :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التاريػػػػػػػػػػػخ :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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منٕذز ضىاُ الدفع ٛاملكدوٛ
األخكة[................................................................................... :يذكر اسـ صاحب العمؿ]
المشركع

اسـ
............................................... .............................................................

...........................................................................................................
بناء عمى تعميمات كشركط العقد التي أكجبت تقديـ ضماف مقابؿ صرؼ الدفعة المقدمة.
نحػػػػػػػػػػػػػػف [ ............................................................................يػػػػػػػػػػػػذكر اسػػػػػػػػػػػـ البنػػػػػػػػػػػػؾ]
نضمف [ .........................................يذكر اسـ المقاكؿ] ضمانان مطمقان غير مشركط كغير قابؿ لئللغاء -
مبمغ كقدره (باألرقاـ) ( ............ .................بالحركؼ)  ...........................عند أكؿ مطالبة خطية مف
قبمكـ بػػػػػػػػدكف أم تحفػػػػػػػػػػػػظ أك اعتراض مف جانبنػػػػػػػػػػػػػػا أك مف جانػػػػػػػػػػػػػب المضػػػػػػػػػػػػػػػمكف إذا تبػػػػػػػػػػػػيف لكـ
بأف [ ...............................................يذكر اسـ المقاكؿ] قد أخفؽ في تنفيذ التزاماتو بمكجب العقد أك
قد استعمؿ الدفعة المقدمة ألغراض أخرل خارج إطار المشركع مكضكع العقد ،كيعتبر ىذا الضماف سارم المفعكؿ مف
تاريخ استبلـ الدفعة المقدمة كحتى يتـ استردادىا كفقان لئلجراءات القانكنية.

إمضاء كختـ  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اسػػػـ البنػػػػؾ :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العنػػػػػػػػػػػػكاف :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التاريػػػػػػػػػػػخ :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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منٕذز ضىاُ ادتٕدٚ
نحف [....................................................... ..................................يذكر اسـ المقاكؿ]
نضمف

سبلمة

رقـ (

) لسنة

كجكدة

األعماؿ

المنفذة

بمكجب

كثائؽ

العقد

المكقع

بيننا

بشأف

تنفيذ

المناقصة

ـ  ،بشأف [ ........................................................يكتب اسـ المشركع]

كبحسب التعميمات المينية المتعارؼ عمييا.
مف تاريخ الفحص كاالستبلـ االبتدائي كما نؤكد لكـ التزامنا بتنفيذ أعماؿ الصيانة كاصبلح العيكب الناتجة عف سكء
تنفيذ األعماؿ كذلؾ بدكف أم مقابؿ.
أما األخطاء التي تجرم عمييا الضماف فيي سكء االستخداـ لممشركع عما ىك متعارؼ عميو.

(التكقيع كالختـ مف قبؿ المقاكؿ /أك مف يفكضو بذلؾ رسميان)
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منـــــٕذز عكد
(باإلضاف ٛاىل وا ٖػاز الْٗ يف ِرا الٍىٕذز قد تضاف تفاصٗن ٔغسٔط ٔبٍٕد أخس ٝهلرا
العكد)......................................
[ ........................................................................................تكتب اسـ عممية الشراء]
أنو في يكـ  .......................المكافؽ

/

ـ ،في [ ....................يذكر مكاف إبراـ العقد]تـ

/

إبراـ العقد بيف كؿ مف-:
 .1صاحب العمؿ  ............................................كيمثمو األخ................................... /
بصفتو  ........................................... :كيشار إليو في ىذا العقد [الطرؼ األكؿ].
 .0المقاكؿ  .............................. ....كيمثؿ األخ.................................................../
بصفتو ............................................... :كيشار إليو في ىذا العقد [الطرؼ الثاني]
كفقان لمتالي:
بند( )1يقكـ الطرؼ الثاني بتنفيذ ...............................................................................
[ .................................................................................يكتب اسـ عممية الشراء]
كفقان لمرسكمات كالمكاصفات الفنية كجداكؿ الكميات كالشركط العامة كالخاصة كالمتطمبات المحددة في كثائؽ
المناقصة كالمعمدة مف قبؿ طرفي العقد..
بند( )0قيمة عقد تنفيذ األعماؿ بمبمغ كقدره [..........................................يكتب المبمغ باألرقاـ]
[ ......................................... .....................يكتب المبمغ بالحركؼ].
بند ( )3يمتزـ ال طرؼ األكؿ بمكجب ىذا العقد بدفع مستحقات الطرؼ الثاني بحسب األعماؿ المنجزة كالمستممة
كبحسب شركط السداد المحددة في شركط العقد .
بند ( ) 4مدة تنفيذ العقد ( )................تبدأ مف تاريخ استبلـ الطرؼ الثاني لممكقع.
بند ( )5تعتبر الكثائؽ التالية جزء ال يتج أز مف ىذا العقد:
أ .إخطار قبكؿ العطاء.
ب .العطاء كأم مراسبلت أك كثائؽ تـ قبكليا قبؿ تكقيع العقد؛
ج .الشركط الخاصة؛
د .الشركط العامة.
ق .المكاصفات.
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ك .الرسكمات كالمخططات .
ز .جدكؿ الكميات.
ح .برنامج العمؿ التفصيمي كمحاضر األعماؿ كالمرسبلت التي تتضمف االتفاقات كأية كثائؽ أك مبلحؽ أخرل.
بند ( :) 6أ .يحؽ لمطرؼ األكؿ طمب زيادة كمية األعماؿ المتعاقد عمييا أك تخفيضيا في حدكد  %02مف قيمة
العقد كبنفس أسعار البنكد المحددة في جداكؿ الكميات دكف أف يككف لمطرؼ الثاني الحؽ في االعتراض
أك المطالبة بأم تعكيض بسبب ىذه الزيادة أك ىذا النقص.
ب .مدة ضماف الصيا نة (إصبلح العيكب) [ ]..........................................مف تاريخ استبلـ
األعماؿ االبتدائية بدكف أم مبلحظات أك تحفظات كيككف الطرؼ الثاني مسئكالن أثناء مدة الضماف
المكضحة بيذا العقد عف اصبلح العيكب خبلؿ تمؾ المدة كعمى حسابو الخاص كفي حالة التأخير يحؽ
لمطرؼ األكؿ القياـ بعممية اإلصبلح عمى حساب الطرؼ الثاني.
عمى

ج .يجب

الطرؼ

االلتزاـ

الثاني

الكامؿ

ضماف

بفترة

الجكدة

المحددة

بػ .........................
بند( :)7يعتبر ىذا العقد خاضعان ألحكاـ قانكف المناقصات كالزيادات كالمخازف الحككمية كالئحتو التنفيذية.
بند( :)8حرر ىذا العقد مف أصؿ كست صكر تسمـ نسخة طبؽ األصؿ لممقاكؿ .

الطـــــــسف الجاٌ٘:

الطـــــــسف األٔه:

االسـ......................................... :

االسـ......................................... :

الصفة........................................ :

الصفة........................................ :

التكقيع..........................................:

التكقيع..........................................:

التاريخ

/

التاريخ

/

ختـ المقاكؿ

/

/

ختـ الجية
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