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 العطاءتعليمات لمقدمي 
والذي يحمل رقم  بيدر(، (االدارة المستتتتتتتتتتتتتتتدامة والوصتتتتتتتتتتتتتتول الشتتتتتتتتتتتتتتامل لمصتتتتتتتتتتتتتتادر االر  والميا برنامج  إطارج هذا العطاء في ر يند

( من خالل وحتتدة ادارة (UAWCوالممول من الممثليتتة الهولنتتديتتة والتتذي يتتدار من قبتتل اتحتتاد لاتتان العمتتل ال راعي  4000000025
( والمرك  (LRC( ومرك  أبحاث األراضتتتتتتتتتتتتتتي PHGوينفذ بالشتتتتتتتتتتتتتتراكة مر ماموعة الهيدرولوجيين الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيين   PMU“البرنامج "

 .(MoAوبالتنسيق مر وزارة ال راعة الفلسطينية  ( ESDCالفلسطيني للتنمية أالقتصاديه واالجتماعية  
 .البلديةتصميم وطباعة دليل التوصيف الشكلي للمحاصيل  : عطاءب يتعلقهذا العطاء 

رفاق الوثائق إعلى المقاولين الراغبين بتقديم عروضتهم التاكد من اتتتكمال ملا العطاء بتعب ه كافة االج اء وبشتكل كامل كما وعليهم 
. اي نقص في العر  او في الوثائق يعني اتتتتتتتتتتتتتتتبعاد العطاء في مرحلة التقييم. كافة العرو  المقدمة تتتتتتتتتتتتتتيتم فتحها علنا ةالمطلوب

وبحضور الراغبين من المقاولين. تيتم تقييم العطاء وفقا لألتس الموضحة في هذ  الوثيقة. يتم شراء العطاء وتسليم العرو  حسب 
 هذ  الوثيقة. العناوين المذكورة في اإلعالن وفي 

 عام
 : مكتب ممثل الهولندية في الضفة الغربية مصدر التمويل

: يطلب الممول   بمن فيهم المستتتتتتتتتتتتتتفيدين من المشتتتتتتتتتتتتتروء( باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى مقدمي العطاء والموردين والمقاولين االحتيال والفسااااااااااد
المعايير األخالقية خالل التوريد وتنفيذ مثل هذ  واالتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتاريين الموقعين على عقود ممولة من قبل  المان ، أن يتمستتتتتتتتتتكوا ب على 

 العقود. وفي تعيه لتحقيق هذ  السياتة يقوم الممول من خالل وحدة ادارة البرنامج بالمراقبة على انشطة البرنامج.
يعمل وفق مقدم العطاء، وكل األطراف التي  تمثل مقدم العطاء، ياب ان يكون انشتتتتتتتتتاء، مدمج، أو مستتتتتتتتتال و المقاولون المؤهلون: 

 شروط قوانين البلد.
على جمير مقدمي العطاء توفير "نموذج العطاء، معلومات المؤهالت، خطاب القبول، واالتفاقية، ووصفًا أوليًا مؤهالت مقدم العطاء: 

 و كل ما يلي ان وجدتألتلوب العمل وجدواًل زمنيًا وكذلك مخططات وخرائط كما تستدعي الضرورة. 
تحدد الوضر القانوني، ومكان التسايل، ومكان عمل مقدم العطاء األتاتي، ووكالة   أ( نسخ أصلية لوثائق

 رتمية للموقر على العطاء إلل ام مقدم العطاء؛
  ب( القيمة اإلجمالية لألعمال التي أنا ت في السنوات الثالث الماضية؛

لماضتتية وتفاصتتيل كل عمل ال  ت( الخبرة في تنفيذ أشتتغال مماثلة في الطبيعة والحام في الستتنوات الثالث ا
زال قيد التنفيذ أو متعاقد عليه؛ والعمالء الذين يمكن االتصتتتتتتال بهم للحصتتتتتتول على معلومات إضتتتتتتافية 

 حول هذ  العقود؛
  ث(  قائمة بالمعدات الرئيسية المقترحة لتنفيذ العقد؛

 في العقد؛  ج(  مؤهالت وخبرات العاملين الرئيسيين في إدارة الموقر والتقنيين المقترحين
 يوم من تاريخ تقديم العطاء. 90صالحه لمدة  % من قيمة العطاء 5 ح(  كفالة دخول عطاء بقيمة

 خ(  معلومات حول أية دعاوى قضتتائية حالية أو خالل الثالث تتتنوات الماضتتية، متورط بها مقدم العطاء، 
 أو كان، أطرافها المعنية المبالغ المختلا عليها واإلحاالت؛
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يتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتستتليم عطائه، ولن يكون  الاهه المتعاقدة ب ي حال من  تقديم العطاء:كلفة 
 األحوال مس واًل عن هذ  التكاليف أو متحمال لها.

 زيارة الموقع:
 
 

 توضيح وثائق العطاء:
 
 
 
 

 لغة العطاء:
 أسعار العطاء:

 
 
 
 
 
 

 الموعد النهائي لتسليم 
 العطاءات:

 
 

 العطاءات المتأخرة:
 

سحب وتبديل وتعديل 
 العطاءات:

 فتح العطاءات:
 

 السرية:
 
 
 

 ال يوجد.
في حالة الحاجة لتوضتتي  أو تفستتير أي من المعلومات الواردة في وثائق العطاء ياب على مقدم العطاء أن 

. ويتوجب على األخير أن يرد على المذكور في ورقة بيانات العطاءيراتتتتتتتتتتل  الاهه المتعاقدة على العنوان 
ل من الموعد النهائي لتستتتتتتليم أي اتتتتتتتتفستتتتتتارات ترد إليه، شتتتتتتريطة أن يتم اتتتتتتتتالمها قبل ثالث ايام على األق

العطاءات. وعلى  الاهه المتعاقدة إرتتتتتتال نستتتتتخة عن رد  على تلك االتتتتتتتفستتتتتارات لكل من اتتتتتتتلموا وثائق 
 العطاء مباشرة منه بما في ذلك وصا االتتفسار دون بيان مصدر .

 المحددة في ورقة بيانات العطاء.توف تكون كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء باللغة 
 يغطي العقد كافة األشغال، بناءعلى جدول الكميات المسعر  التي تلمها مقدم العطاء. 

I.   على مقدم العطاء تعب ة األجور واألتعار لكافة بنود األعمال الموصوفة في جدول الكميات. المواد
عند التي لم يحدد لها أجر أو تتتتتتتتعر من قبل مقدم العطاء، فلن يقوم  الاهه المتعاقدة بدفر قيمتها 

التنفيذ وتتتتوف تعتبر مغطاة التكاليف على حستتتاب األجور واألتتتتعار األخرى في جدول الكميات. 
 يعمل التصحي ، إن وجد، بالشطب والتوقير والختم والتاريخ وإعادة الكتابة. 

II.    تدخل كافة الامارك والضتترائب والمبالغ المستتتحقة من قبل المقاول بناء على العقد، أو ألي تتتبب
 آخر.

ورقة بيانات العطتاءات إلى  الاهته المتعتاقدة على العنوان المحتدد، وليس بعتد الموعد المحتدد في  تستتتتتتتتتتتتتتلم
 العطاء

قد يمدد  الاهة المتعاقدة الموعد النهائي لتستتتتتتتتتتتليم العطاءات من خالل إصتتتتتتتتتتتدار تعديل حستتتتتتتتتتتب التعليمات 
لمقدمي العطاء التي خضتتتتتتتع  لمقدمي العطاء ، وفي هذ  الحالة كل الحقوق والواجبات ل الاهه المتعاقدة و 
 في السابق للموعد النهائي األصلي تتصب  خاضعة للموعد النهائي الاديد.

 
توف تعاد أية عطاءات وصل  إلى  الاهه المتعاقدة بعد انتهاء الموعد  النهائي المحدد إلى أصحابها غير 

 مفتوحة
قبل الموعد النهائي المذكور في  يمكن لمقدمي العطاء تتتتتتحب، أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم بإشتتتتتعار خطي

 التعليمات لمقدمي العطاء
يقوم  الاهه المتعاقدة بفت  العطاءات بما فيها التعديالت المعمول بها، بحضتتتتور ممثلين عن مقدمي العطاء 

 المحددان في ورقة بيانات العطاءالذين يقررون الحضور، في ال مان والمكان 
ييم ومقارنة العطاءات والتوصتتتتتتتتتيات إلحالة العقد لن تعلن لمقدمي المعلومات المتعلقة بفحص وتوضتتتتتتتتتي  وتق

العطاء أو أي شتتتتتخص آخر غير معني رتتتتتتميًا بهذ  العملية حتى يتم إعالن إحالة العقد على الفائ  حستتتتتب 
التعليمتتات لمقتتدمي العطتتاء. وأيتة محتتاولتة من قبتتل مقتتدم العطتتاء للتتت ثير على  الاهتته المتعتتاقتدة في معتتالاتتته 

و في قرار اإلحتتالتتة قتتد ينام عنهتتا رف. لعطتتائتته. وبتتالرغم ممتتا تتتتتتتتتتتتتتتبق، إذا رغتتب أي منتتاقص للعطتتاءات أ
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 الُمحكم:
 

 كفالة حسن التنفيذ:
 
 

باالتصتتتتال ب الاهه المتعاقدة حول أي موضتتتتوء يتعلق بعملية التناقص في الفترة ما بين فت  العطاء وإحالة 
 العقد فيمكنه أن يقوم بذلك كتابيًا.

ة و المالية، ويتم العمل عليها لدى المؤتتتتستتتة و والمقاول يقوم المشتتترف الميداني باعتماد جمير البيانات الفني
 ، و في حال نشوب اي خالف مهني فسوف تكون نقابة المهندتين ال راعيين المحكم في الخالف.

ايام بعد تسلمه خطاب القبول بتوقير العقد وإرتال كفالة حسن التنفيذ  إلى   7يقوم مقدم العطاء الفائ  خالل 
 .لمنصوص عليه في شروط العقد العامة وفي النموذج  كفالة بنكية(الاهه المتعاقدة وا
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 (UAWC)اتحاد لجان العمل الزراعي 

 تصميم وطباعة دليل التوصيف الشكلي للمحاصيل البلديةطرح عطاء عالن إ
 (UAWC/6/2020)رقم 

 
 10/6/2020تاريخ اصدار العطاء:  

 توقي  فلسطينالثانية عشرة ظهرًا في تمام الساعة  17/6/2020:  تاريخ تسليم العطاء
 توقي  فلسطين الثانية عشرة ظهرًا في تمام الساعة  18/6/2020  تاريخ فتح العطاء:

 
، "بيدر "برنامج االدارة المستدامة والوصول الشامل لمصادر االر  والميا  من خالل UAWC) اتحاد لاان العمل ال راعي ت/يعلن 

( من UAWCقبل اتحاد لاان العمل ال راعي  والممول من مكتب الممثلية الهولنية، ويدار من  4000000025رقم  والذي يحمل
(، LRC(، و مرك  أبحاث األراضي  PHG"، وبالشراكة مر ماموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين  PMUخالل وحدة إدارة البرنامج "

تصميم وطباعة عن طرح عطاء ( MoA( وبالتنسيق مر وزارة ال راعة  ESDCاعية  والمرك  الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتم
 .دليل التوصيف الشكلي للمحاصيل البلدية

والر غير مستردة عن كل نسخة د 50يمكن للمقاولين الراغبين باالشتراك في هذا العطاء اتتالم نسخة عن وثائق العطاء مقابل مبلغ 
عمارة شركة ترت  للت مين باانب  تط  مرحبا  –البيرة  : ل راعي في كل من المكتب الرئيسيا عطاء من مكاتب اتحاد لاان العمل

-. مكتب نابلس:عمارة الريان  مفرق مستتتتتتشتتتتتفى المي ان، باانب صتتتتتيدلية المي ان/راس الاورة  :مكتب الخليل .االول"الطابق صتتتتتيدا 
 ولغاية يوم 10/6/2020الموافق ربعاء األ يومابتداًء من  ؛التخصصيلقرب من المستشفى العربي با–شارء تونس -الطابق االرضي 

 من بعد الظهر. الثانيةصباحًا و  التاتعةن الساعة يما ب 16/6/2020 الموافق ثالثاءال

"الطابق صيدا عمارة شركة ترت  للت مين باانب  تط  مرحبا  –البيرة لاان العمل ال راعي في  تعاد العطاءات الى مقر اتحاد
.2020/6/17 الموافقاألربعاء  من يوم 12:00 "  حتى موعد أقصا  الساعةاالول  

 

 مالحظات :
 .رتوم اإلعالن على من يرتو عليه العطاء 
  يوم من تاريخ تقديم  90% من قيمة العطاء  صالحه لمدة 5شيك بنكي"  دخول عطاء بقيمة  أوكفالة "بنكية  إرفاقياب

 .على شيك شخصيالعطاء ويستبعد أي عطاء يحتوي 
 .لانة فت  العطاء غير مقيدة بقبول أقل األتعار ودون إبداء األتباب 
  العطاء. تا ئةبند من بنود العطاء و  أي إلغاءلانة فت  العطاء لها الحق في 
  شهادة خصم مصدر تارية المفعول و تسايل الشركة مر نسخة العطاء.صورة عن  إرفاقياب 
  .المشروء معفى من الضريبة لذلك يلت م من يرتو عليه العطاء بتوفير فاتورة صفرية 
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 (UAWC)اتحاد لجان العمل الزراعي 

 تصميم وطباعة دليل التوصيف الشكلي للمحاصيل البلديةعطاء 
 (UAWC/6/2020)رقم 

 الهدف العام للبرنامج:
الريفية الضعيفة من خالل التنمية الشاملة للمصادر ال راعية المتاحة بما فيها تحسين األمن الغذائي والحد من الفقر في المناطق 

 .األر  والميا  والقدرات البشرية
تيساهم البرنامج في زيادة األمن الغذائي، والحد من الفقر وزيادة دخل الم ارعين الفلسطينيين  من اإلناث والذكور( المستهدفين حيث 

الشامل القائم على التشارك والذي يضر كل أصحاب المصلحة في الوضر األمثل لضمان تع ي  روح وأترهم. وذلك باتباء النهج 
العمل الاماعي وااللت ام بالنتائج المتوقعه من البرنامج  باإلضافة إلى زيادة األمن الغذائي وتع ي  العمل الاماعي  والتنمية 

 االقتصادية.

ين وصناء القرار والماتمر المدني والاهات المانحة على تطوير السياتات واالتتراتيايات هذا ويهدف البرنامج إلى تع ي  قدرة المخطط
ووضر الخيارات من أجل التنمية الشاملة للموارد ال راعية  األر  والميا ( في األراضي الفلسطينية المحتلة واالتتفادة منها في تحسين 

ر  على توفير المعلومات والبيانات الاغرافية المكانية.هذا وتيتم تسليم وزارة قاعدة بيانات تيتم  العمل على تطويرها بحيث تكونقاد
 ال راعة نسخة متطورة من قاعدة البيانات المحدثة.

 يهدف البرنامج إلى تطوير االراضي ال راعيه من أجل زيادة االنتاج والذي بدور  تيساهم في زيادة األمن الغذائي والحد من الفقر وزيادة
دونم من األراضي ال راعية الواتعة والغير مستغلة وفقًا للنهج 3000وت هيل رعين المستهدفين؛ بحي  تيتم اتتصالح  دخل الم ا

ء الشمولي القائم على التشارك المتبر في هذا البرنامج.يشمل اتتصالح الدونمات المذكور  اعمال التسويه وبناء الادران االتتناديه وانشا
وكذلك تيعمل البرنامج على تفعيل التعاونيات ال راعيه واللاان ار جمر وخ انات بشكل فردي او جماعي ميا  على شكل اب 3م16000

حيث تتعمل  تتم بالشراكة ما بين الم ارء والمؤتسة المنفذةال راعيه من اجل رفر روح العمل التعاوني وخصوصا في النشاطات التي 
جماعي من خالل ما تيتم تدريبهم عليه ل يادة االنتاج باتتخدام مدخالت قليله هذ  التعاونيات واللاان على عملية شراء وتسويق 

التكلفه باالضافة إلى تطبيق تقنيات فعاله واخذ العبر من الدروس المستفاد  على مر االعوام في ماال تطوير االراضي. كما تي يد 
 ج وصيانته بعد االنتهاء من تطوير  .االنتساب لهذ  التعاونيات واللاان مما تيحافظ على اتتمرارية البرنام

دونم من 30000كم من الطرق ال راعيه التي تتعمل على تطوير ما ماموعه 300باإلضافة إلى ذلك فالبرنامج يهدف الى شق 
حليه االراضي ال راعيه  مما تيسهل عملية الوصول اليها وإلى االراضي المحيطه بها، هذا وتيتم تنفيذها بالتعاون مر الهي ات الم

والتي تيكون عليها مساهمات يتم دفعها لتطوير الطرق ال راعيه  والتي تتقوم بدماها في مي انياتها السنويه  من اجل زيادة انتاج هذ  
 االراضي.

ه فيما يخص ماال الميا  فيهدف البرنامج إلى تطوير مصادر الميا   والحصاد المائي من خالل االبار الاماعيه وبناء البنيه التحتي
وذلك للتخفيف  الاوفيةوتاهيل االبار  المعالاةمثل اتتخدام الميا  بديلةمن خالل شبكات الري الاماعيه والبحث على مصادر ميا  

 اثمان الميا  ونقلها. كلفةمن 
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الوعي بين  هذا ويرك  البرنامج في عمله على تمكين دور المرا  التي يتم تااهل حقوقها في الميراث بحيث يعمل البرنامج على نشر
. النساء من خالل دورات توعويه وتوفير المشورات القانونيه ان ل م االمر وذلك لتمكين المرا  قانونيا من اخذ حقوقها في امتالك االراضي

اٍ  وتعطى االولويه للنساء في اتتصالح االراضي في التامعات المقترحه في البرنامج وتيتم تقديم المساعد  للنساء الالتي يمتلكن ار 
زراعيه من خالل التعاون مر طلبة الاامعات في مواتم ال راعه والحصاد مما يؤدي الى تحسين تبل العيش للنساء المستهدفات من 

 البرنامج.
والنااح هذا البرنامج القائم على النهج الشمولي ولضمان المشاركه الفاعله تيتم العمل على تدريب الف ات المستهدفه من البرنامج 

بناء القدرات لديهم  والعمل على تع ي  دور التعاونيات واللاان ال راعيه من خالل ادارة مصادر الميا  و والعمل الاماعي  في ل يادة 
 مااالت التسويق والشراء.

ين باإلضافة غلى ذلك،تيقوم التحالا باالنخراط مر الماتمعات المحلية، من خالل المشاورات مر السلطات المحلية، و لاان الم ارع
والتعاونيات والاماعات النسائية، والم ارعين األفراد باإلضافة إلى التركي  على لاان المشارير المحلية وممثلي الماتمعات المحلية 
ومنظمات الماتمر المدني المحلية والمستفيدين، وإشراكهم في إدارة ومتابعة خطوات البرنامج المختلفة،وذلك لضمان االرتباط الدائم 

معات ووحدة إدارة البرنامج. وعلى هذا فإن المنظمات الماتمعية تتع ز قدراتها في العديد من المااالت كونها تتابر وتشارك بين المات
 في عملية التخطيط ومتابعة تقدم المشارير.

مر الماتمعات  في البرنامج هو عبارة عن تامر اربر  مؤتسات فلسطينية غير حكومية ذات صالت قوية وجيدة بالتحالاوالمقصود به 
المحلية عن طريق اللاان ال راعية، التعاونيات، والتعاونيات النسائيه. حيث تيعمل على بناء قدرات الماتمر المدني المحلي ويشمل 
ف ات جمه منها  المؤتسات الشريكه ، التعاونيات / التامعات/ ماموعات الم ارعين والم ارعين والمنظمات الماتمعية، الشباب بحيث 

 م تمكين بعضهم من خالل التعلم العملي والنظري، ، مما يؤدي إلى تع ي  الماتمر المدني .تيت
وكمية  في زيادة مساحة االراضي ال راعية المستغلةأخيرا وليس آخرا، فإن التحالا يؤكد على أن هذا البرنامج تيساهم بشكل كبير 

االراضي المستهدفة، واألهم من ذلك زيادة صافي دخل األتر ال راعية.  اإلنتاج ال راعي والاودة وزيادة قيمة المحاصيل المنتاة في
 علمًا ب ن التحالا يملك خبرة طويلة ومتكاملة والتي من ش نها أن تضمن رفر  الاودة و تخفي. التكلفه .
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 دعوة عطاء
 المقاولين المحترمين إلى السادة                                                      

 تصميم وطباعة دليل التوصيف الشكلي للمحاصيل البلديةعطاء : الموضوع
 (UAWC/6/2020)رقم 

برنامج  منضتتت تصتتتميم وطباعة دليل التوصتتتيف الشتتتكلي للمحاصتتتيل البلديةيتشتتترف اتحاد لاان العمل ال راعي بدعوتكم للتقدم لعطاء 

 المعرف أعال  . ”بيدر“االر  والميا  االدارة المستدامة والوصول الشامل لمصادر 

 مرفق كراس العطاء والذي يشمل وثائق إعالن العطاء والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة للعطاء ونموذج االتفاقية.

ذلك توقير كافة ياب على المقاولين االطالء التام على كامل وثائق العطاء وقراءتها جيدًا والتحقق من الكميات قبل تعب ة العطاء وك

 الوثائق ت كيدًا من جانبهم على اتتيعابها وتفهمها.

تتتتتتتتتتتط   –البيرة لاان العمل ال راعي في  مقر اتحادعلى المقاول تعب ة نموذج إجابة دعوة العطاء المرفق وتقديم عرضتتتتتتتتتته في مكتب 

األربعاء الموافق  من يوم   12:00اعة حتى موعد أقصتتتتتا  الستتتتت"  االول"الطابق صتتتتتيدا عمارة شتتتتتركة ترتتتتتت  للت مين باانب  مرحبا 

2020/6/17. 

"الطابق صتتتيدا عمارة شتتتركة ترتتتت  للت مين باانب  تتتتط  مرحبا  لبيرةنامج الكائن في ار مقر وحدة ادارة البفي تفت  الظروف المغلقة 

 .الثانية عشر ظهراً الساعة  18/6/2020الخميس الموافق يوم " االول

 

 والتقديروتفضلوا بقبول فائق االحترام 
 

 اتحاد لجان العمل الزراعي
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 إجابة دعوة عطاء
 

 إلى السادة :اتحاد لجان العمل الزراعي المحترمين
 

 الموضوع :   

أنا الموقر أتمي أدنا  ________________________________ بعد أن قرأت كراس العطاء ودقق  بإمعان في المواصفات 
الشروط الخاصة والعامة بالعطاء، أقر ب نني فهم  كافة الوثائق والشروط ولدي اإلمكانية التامة الفنية وجدول الكميات واطلع  على 

 لتنفيذ ما ورد فيه وبناء على ما تبق أتقدم لكم بعطائي هذا .
 

ول أتعهد في حال الموافقة على عرضتتتتي ب ن أنفذ كامل األعمال المنصتتتتوص عليها بموجب هذ  الوثائق وباألتتتتتعار المستتتتالة في جد
التتتكتتتمتتتيتتتتتتتات وحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتمتتتواصتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتات والشتتتتتتتتتتتتتتتتروط وبتتتقتتتيتتتمتتتتتتتة إجتتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة قتتتتتتتدرهتتتتتتتا  بتتتتتتتاألرقتتتتتتتام (:____________ دوالر 
 كتابة(:_________________________________ دوالر شتتتتتتتتاملة لامير أنواء الضتتتتتتتترائب وأتعهد بتوريد كافة المواد الواردة 

تتتتالم أمر المباشتترة بالتوريد. قيمة العطاء غير خاضتتعة لادول في العطاء وإيصتتالها للمواقر المتفق عليها خالل _____( يومًا من ا
 غالء المعيشة أو أية اختالفات في أتعار العملة أو المواد.

 عن كل يوم ت خير. دوالر 50 في حالة عدم تنفيذ األعمال  في الفترة المذكورة أتعهد بدفر غرامة
رقتتتتتتتام (:_______________ أرفتتتق متتتر عتتترضتتتتتتتتتتتتتتتتي هتتتتتتتذا كتتتفتتتتتتتالتتتتتتتة بتتتنتتتكتتتيتتتتتتتة/ شتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتك بتتتنتتتكتتتي مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدق بتتتقتتتيتتتمتتتتتتتة  بتتتتتتتاأل

 كتابة(:_________________________________ دوالر وتعتبر هذ  بمثابة كفالة لتنفيذ عرضتتتتتتتتتتي وفي حالة عدم الت امي 
 الكامل ببنود العر  عند إحالة العطاء علي فمن حق اتحاد لاان العمل ال راعي مصادرة هذا المبلغ

 
 التوقيع والختم الرسمي

 ________________االتم :_______

 التوقير :_______________________

 الختم :________________________

 التاريخ:______________________
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 الشروط العامة
شروط العقد العامة، باقتران قراءتها مر شروط العقد الخاصة ووثائق أخرى مذكورة هنا، تشكل وثيقة مكتملة تعبر بإنصاف عن إن 

 وواجبات كال الطرفينحقوق 

 أ. عام
 يستخدم الخط الغامق لتحديد المصطلحات.  1.1 . تعريفات1

المتعاقدة والمقاول لحل الخالفات  الاهةهو الشتتتخص المعين بشتتتكل مشتتتترك من قبل   الُمحكم أ(     
  في محكمة البداية، حسب شروط العقد العامة.

 تعني القائمة المسعرة والكاملة للكميات التي يتكون منها العقد. جدول الكميات ب(   
  .هي تلك المعرفة في شروط العقد العامة حاالت التعويض  ج(   

هو تاريخ إتمام األشتتتتتتتتتتتتتغال كما يحدد  مدير المشتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من تاريخ االنتهاء  د(     
 الاهة المتعاقدة بحسب شروط العقد العامة.

ويتكون  برنامج تطوير األراضتي ال راعيةهو العقد بين الاهة المتعاقدة والمقاول لتنفيذ  العقد هتتتتتتتتتتتتتتتت(   
 من الوثائق المدرجة في شروط العقد العامة.

 . لمطبوعاتهو الشخص أو الهي ة التي وافق  الاهة المتعاقدة على عطائها لتنفيذ ا المقاول  و(   
 هو وثيقة العطاء الكاملة التي يسلمها المقاول لصاحب العمل.  عطاء المقاول ز(    
هي القيمة المذكورة في خطاب القبول، وما تال ، والتي تم تعديلها حستتتتتتتتتتتتتتب أحكام قيمة العقد  ح(    

 العقد.
 ألشهر هي أشهر التقويم الميالدي.هي أيام التقويم الميالدي، وااأليام  ط(   

 ألشغال الذي لم يتم إكماله حسب العقد.هو أي ج ء من ا العيب (   ي 
المشتتتتروء عند تصتتتتويب أو منستتتتق هي الشتتتتهادة التي يصتتتتدرها مدير شاااهادة إصاااالح العيو  (    ك 

 العيوب من قبل المقاول. 
 وتحسب من تاريخ اإلنتهاء. في شروط العقد الخاصةهي الفترة المسماة  فترة إصالح العيو (     ل 
تتضتتتتتمن الحستتتتتابات ومعلومات أخرى يوفرها أو يوافق عليها مدير المشتتتتتروء أو من  المخططات(   م 

 ينوب عنه من الاهة المتعاقدة  لتنفيذ العقد.
كماا هي محاددة في  مطبوعتتاتهو الطرف التتذي يوظا المقتتاول لتنفيتتذ الالجها  المتعااقادة  (    ن 

 .شروط العقد الخاصة
 . مطبوعاتمؤقتا لتنفيذ ال هي آالت المقاول المستخدمة المعدات(   س 
 هي قيمة العقد المدرجة في خطاب القبول الذي يرتله صاحب العمل.  قيمة العقد األولية(  ء 
محدد في هو التاريخ الذي ياب أن ينهي فيه المقاول األشتتتتتتغال. وهو تاريخ االنتهاء المقرر (    ف 

قبل مدير المشتتتتتتتتروء أو من  . ويمكن تعديل تاريخ االنتهاء المقرر منشاااااروط العقد الخاصاااااة
 ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  فقط، عن طريق إصدار تمديد للمدة أو أمر بتسرير العمل.



     

 ممول من: بالشراكة مع: بالتنسيق مع: بإدارة وتنفيذ:

 

 

   

 

   

ذ"بيدر" برنامج االدارة المستدامة والوصول الشامل لمصادر االرض والمياه  
 

  يجب توقيع وختم المورد على كل صفحة. 12

 

 

بما فيها المواد المستهلكة والمستخدمة  مطبوعاتهي كل التوريدات المدخلة في تنفيذ ال المواد(    ص 
 من قبل المقاول. 

 هو ج ء من األشغال ذات مهام ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية أو حيوية. المصنع(   ق 
المسمى في شروط العقد هو الشتتخص  من ينو  عن  من الجه  المتعاقدة مدير المشروع أو(   ر 

 أو أي شتتتتتخص كفؤ تعينه الاهة المتعاقدة كبديل لمدير المشتتتتتروء أو من ينوب عنه  الخاصاااة
بلغ المقاول بذلك( والمستتتتت ول عن اإلشتتتتتراف على تنفيذ األشتتتتتغال وإدارة من الاهة المتعاقدة  وي

 العقد.
المتضتتمنة في العقد وأية تعديالت أو إضتتافات وافق  مطبوعاتتعني مواصتتفات ال المواصفات(   ش  

  عليها مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهة المتعاقدة.  
هو آخر موعد يمكن أن  يبدأ فيه المقاول بتنفيذ  تاريخ البدء مذكور في شاااروط العقد الخاصاااة(  ت 

 طباعة.ال
هو تعليمات معطاة من قبل مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهة المتعاقدة  أمر تغييري  أأ(     

 والتي تغير في األعمال. 
كما هي ما يتطلبه العقد من المقاول إلنشتتتتائه أو تركيبه وتستتتتليمه إلى الاهة المتعاقدة  األشاااغال أب(  

 .تم تعريفها في شروط العقد الخاصة
عند تفستتير شتتروط العقد العامة، فإن الصتتيغة المفردة تعني أيضتتا الامر، المذكر يعني أيضتتا المؤنث   2.1 . تفسيرات2

ن أية أهمية خاصتتتتتة. للكلمات معانيها العادية في لغة العقد أو المحايد، والعكس صتتتتتحي . ليس للعناوي
ما لم تعرف بشتتتتتتتتتتتتتتكتل خاص. مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنته من الاهته المتعتاقدة  يقوم بتوفير 

 التعليمات التي توض  التساؤالت حول شروط العقد العامة.
 التي تشكل العقد هي  ما يلي:  األتاتيةإن الوثائق   2.2

 االتفاقية، (أ 
 خطاب القبول، (ب 
 عطاء المقاول، (ت 
 شروط العقد الخاصة، (ث 
 شروط العقد العامة، (ج 
 المواصفات، (ح 
 المخططات، (خ 
 ،جدول الكميات (د 
 كا ء من العقد. مذكورة في شروط العقد الخاصةأية وثيقة أخرى  (ذ 

 .محددان في شروط العقد الخاصةإن لغة العقد والقانون الذي يحكم العقد  3.1 . اللغة والقانون 3
. قرارات مدير 4

المشروع أو من 
يقرر مدير المشتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  األمور المتعلقة في العقد ما بين  الاهه  4.1

  المتعاقدة والمقاول كممثل لصاحب العمل، ما لم يذكر غير ذلك في أي مكان آخر. 
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ينو  عن  من 
 الجهة المتعاقدة

يمكن لمدير المشتتتتتتروء  أن يقوم بتفوي. أي من واجباته ومستتتتتتؤولياته إلى آخرين ما عدا المحكم وذلك  5.1 . التفويض5
 بعد إشعار المقاول بذلك، ويمكن أن يلغي أي تفوي. بعد إشعار المقاول. 

يكون  االتصتتتتتتتتتتتاالت ما بين األطراف المشتتتتتتتتتتتار إليهم في الشتتتتتتتتتتتروط لن تكون مل مة ما لم تكن خطية.  6.1 . االتصاالت6
 اإلشعار مل ما عند تبليغه.

يتعاون المقاول ويشتتتتتتترك في الموقر مر مقاولين آخرين وتتتتتتتلطات عامة ومرافق و الاهه المتعاقدة ما   7.1 مقاولون آخرون .7
. وتتتتتتيوفر المشاااار إلي  في شاااروط العقد الخاصاااةبين التواريخ المحددة في جدول المقاولين اآلخرين 

لهم كمتتا هو مبين في الاتتدول. قتتد يقوم  الاهتته المتعتتاقتتدة بتعتتديتتل جتتدول المقتتاول المرافق والختتدمتتات 
 المقاولين اآلخرين و يبلغ المقاول بهذ  التعديالت.

المشااااار إلي  في يقوم المقاول بتعيين الموظفين الرئيستتتتتتيين، المدرجين في جدول الموظفين الرئيستتتتتتين،  8.1 . الموظفون 8
، لتنفيذ المهمات المذكورة في الادول أو موظفين آخرين يوافق عليهم مدير شااااااااروط العقد الخاصااااااااة

المشتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة . يقوم مدير المشتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه 
المتعاقدة  بالموافقة على أي تبديل مقترح في الموظفين فقط في حالة تطابق مؤهالتهم و قدراتهم مر 

 أو إن كان  أفضل منها. من تبقهم 
إذا طلب مدير المشتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  من المقاول إقالة أي شتتتتتتتتتتتتخص من   8.2

موظفي المقاول موضحا األتباب، فإن على المقاول أن يعمل على مغادرة هذا الشخص للموقر خالل 
  يعود له صلة بالعمل في العقد. تبعة أيام وال

 المقاول. مخاطر 9
 
 

 .التأمينات10
 

من تاريخ البدء وحتى إصتتتدار شتتتهادة إصتتتالح العيوب فإن مخاطر اإلصتتتابة الشتتتخصتتتية أو الوفاة أو   9.1
الخستتارة أو  تدمير الممتلكات  على تتتبيل المثال ال الحصتتر، األشتتغال والمصتتنر والمواد والمعدات( 

 المقاول.التي ال تعتبر من مخاطر  الاهه المتعاقدة هي مخاطر 
 حسب تياتة المقاول.  10.1
 يخضر كال الطرفين ألية شروط تضعها بوليصة الت مين.  10.2

. تقارير فحص 11
 ادالمو 

يحق للاهة المتعاقدة فحص أي من المواد التي يتم تستتتتليمها من قبل المقاول وإعادتها في حال وجود  11.1
 عيوب.

 . تساؤالت حول 12
 العقد الخاصة شروط

حول شروط العقد يقوم مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  بتوضي  أية تساؤالت   12.1
 .الخاصة

 
. المقاول المنفذ 13

 لألعمال
بحستتتتتتب المواصتتتتتتفات والمخططات المرفقه وارشتتتتتتادات مشتتتتتترف  األعمالعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ   13.1

 المشروء
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التي . األعمال 14
في  يجب إكمالها

 الموعد النهائي

االتفاقيه الموقعه بين يمكن أن يبدأ المقاول بتنفيذ األشتتتتغال منذ تاريخ البدء وينفذ األشتتتتغال بحستتتتب    14.1
 .المقاول والمؤتسه المنفذة

 
مدير . موافقة 15

المشروع أو من 
ينو  عن  من 

 الجهة المتعاقدة 

موافقة و  لمشتتترف المشتتتروء  وبعد مراجعة وقبل الطباعةالنستتتخ النهائية بعد التصتتتميم يستتتلم المقاول     15.1
مشتتترف المشتتتروء عليه يقوم مشتتترف المشتتتروء بتستتتليمة لمدير المشتتتروء أو من ينوب عنه من الاهة 

 للمراجعة. المتعاقدة

 

 يكون المقاول مس وال عن تالمة كل النشاطات في الموقر.  16.1 . السالمة16

 N/A  17.1 . اكتشافات17

. استعمال 18
 الموقع

يقوم  الاهه المتعاقدة بتمليك أج اء العمل في الموقر للمقاول. إذا لم يتم تمليك ج ء من الموقر في   18.1
التاريخ المذكور في شروط العقد الخاصة، توف ُيعتبر  الاهه المتعاقدة أنه قد أخر بداية النشاطات 

 .المتعلقة

. الوصول إلى 19
 الموقع

المقاول لمدير المشتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  وأي شتتتخص مخول من قبل يستتتم     19.1
مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  بالوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى الموقر وأي مكان حيث 

 األعمال ذات صلة بالعقد تكون تح  التنفيذ أو تيتم تنفيذها.
. التعليمات 20

 والمراجعة والتفتيش
يقوم المقاول بتنفيذ كافة تعليمات مدير المشتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  التي تتوافق   20.1

 مر القوانين المطبقة في مكان الموقر.
على المقاول أن يستتتتتتم   لوحدة ادارة المشتتتتتتروء  بفحص حستتتتتتاباته وتتتتتتتاالته المتعلقة ب داء المقاول   20.2

 وتدقيقها 
عر المقاول ب ن مدير المشتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  قد اتخذ قرارا خارج إذا شتتتتتتتتتتتت  21.1 . النزاعات21

حدود تتتتتتتتتتتتتتتلطاته الممنوحة له من خالل العقد، أو أن القرار قد اتخذ خط ، يحال القرار إلى محكم 
 يوما من تاريخ التبليغ بقرار مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة. 14خالل 

اإلجراءات  .22
في حاالت  المتبعة
 النزاعات

 يوما من تسلمه البالغ بالن اء.  28يعطي المحكم قرارا خطيا خالل   22.1
 في ورقة بيانات العطاء وشااااااروط العقد الخاصااااااةيدفر للُمحكم بالستتتتتتتتتاعة وحستتتتتتتتتب المعدل المحدد  22.2

وتقستتتتتم الكلفة  شاااروط العقد الخاصاااة باإلضتتتتتافة إلى النفقات المستتتتتتردة من كل أألنواء والمحددة في
بالتستتتتتتتتتتتتتتتاوي بين  الاهه المتعاقدة والمقاول مهما كان القرار الذي توصتتتتتتتتتتتتتتتل له المحكم. يمكن لكال 

يومتتا من قرار المحكم الخطي. إذا لم يقم أي من  28الطرفين إحتتالتتة قرار المحكم إلى قتتا  خالل 
 ورة يكون قرار المحكم هو النهائي والمل م. يوما المذك 28الطرفين بإحالة الن اء إلى التحكيم خالل 

المحدد في ياري التحكيم بحستتب إجراءات التحكيم المنشتتورة من قبل المؤتتتستتة المستتماة وفي المكان   22.3
 .                            شروط العقد الخاصة
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. استبدال 23
 المحكم

لمتعتتاقتتدة والمقتتاول على أن المحكم ال يعمتتل إذا اتتتتتتتتتتتتتتتتقتتال المحكم أو توفي، أو إذا اتفق  الاهتته ا   23.1
بموجب أحكام العقد، يتم تعيين محكم جديد بشتتتتكل مشتتتتترك من قبل  الاهه المتعاقدة والمقاول. وفي 

يوما،  30حال عدم اتفاق  الاهه المتعاقدة والمقاول، يعين المحكم من قبل تتتتتتتتتتتتتتتلطة التعيين خالل 
 يوما من تسلم هذا الطلب. 14ن خالل ، بطلب من أي الطرفيبحسب شروط العقد الخاصة

 
 ب.ضبط الوق 

، بعد تاريخ خطاب القبول، على المقاول و المحددة في شااااااروط العقد الخاصااااااةخالل المدة    24.1 . البرنامج24
الاهه المتعاقدة االتفاق على برنامج يظهر األتتتتتتتتاليب العامة والترتيبات والنظام والتوقي  لكافة 

 النشاطات المتعلقة باألشغال ليوافق عليه. 
 تحديث البرنامج تتتتتتتتيكون برناماا يوضتتتتتتت  التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه في كل نشتتتتتتتاط وت ثير  24.2

 التقدم المحقق على توقي  العمل المتبقي بما في ذلك أية تغييرات في تتابر النشاطات. 
يستتتتتتتتتتلم مدير المشتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة الى المقاول برناماا محدثا على  24.3

 ليوافق عليه. المحددة في شروط العقد الخاصة مراحل ال تتااوز الفترة 
شتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنتته من الاهتته المتعتتاقتتدة  على البرنتتامج لن تغير من موافقتتة متتدير الم  24.4

الت امات المقاول. وقد يراجر المقاول البرنامج ويسلمه إلى مدير المشروء أو من ينوب عنه من 
الاهته المتعتاقتدة  مرة أخرى في أي وقت . ويظهر البرنتامج التذي تمت  مراجعتته تت ثير األوامر 

 التغييرية والتعويضات.
. تمديد تاريخ  25

 االنتهاء المقرر
يقوم مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  بتمديد تاريخ االنتهاء المقرر إذا   25.1

طرأت حالة تعوي. أو أصتتتتتتتتتتتتدر أمر تغييري ياعل من المستتتتتتتتتتتتتحيل تحقيق االنتهاء في تاريخ 
االنتهاء المقرر دون أن يتخذ المقاول خطوات لتستتتتترير العمل المتبقي والذي يتستتتتتبب في تحمل 

  ول لكلفة إضافية. المقا
يقرر مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  ما إذا كان هناك داء للتمديد ومدة    25.2

يوما من تقدم المقاول بطلب إلى مدير المشتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من  21هذا التمديد خالل 
معلومات شتتتتتتتتتتتتتاملة تدعم  الاهه المتعاقدة  للب  في ت ثير حالة تعوي. أو أمر تغييري وتقديمه

طلبه. إذا فشتتل المقاول بإعطاء إنذار مبكر بالت خير أو فشتتل في التعاون بمعالاة الت خير، لن 
 يؤخذ الت خير الناجم عن هذا الفشل بعين االعتبار عند تقدير تاريخ االنتهاء المقرر الاديد.

حين تريد  الاهه المتعاقدة من المقاول االنتهاء قبل التاريخ المقرر، على مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو   26.1 . التسريع26
من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  أن يحصل على عرو  أتعار من المقاول لتنفيذ التسرير 

ى ذلك الالزم. إذا قبل  الاهه المتعاقدة هذ  العرو  يتم تعديل تاريخ االنتهاء المقرر بناء عل
 والموافقة عليه من قبل كل من  الاهه المتعاقدة والمقاول. 
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بعرو  أتتتتتعار المقاول للتستتتترير، يتم دماها في قيمة العقد والتعامل قبل  الاهه المتعاقدة إذا   26.2
 معها ك مر تغييري.

أمر بها . تأخيرات 27
ن مدير المشروع أو م

ينو  عن  من الجه  
  المتعاقدة 

يعطي مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة   تعليمات للمقاول بت خير بدء قد    27.1
 أو تقدم أي نشاط من نشاطات األشغال.

قد يطلب مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  أو المقاول كل من اآلخر   28.1 اإلدارة. اجتماعات 28
حضتتور اجتماء إدارة المشتتروء. يكون اجتماء إدارة المشتتروء  بغر  مراجعة الخطط لألعمال 

  المتبقية و للتعامل مر قضايا نش ت طبقا إلجراء تحذيري مبكر. 
نوب عنه من الاهه المتعاقدة  بتستتتتتتايل اجتماعات اإلدارة ويوفر يقوم مدير المشتتتتتتروء أو من ي  28.2

نستتخا بالستتال للحاضتترين ولصتتاحب العمل. يقرر مدير المشتتروء أو من ينوب عنه من الاهه 
المتعتتاقتتدة  مستتتتتتتتتتتتتت وليتتة األطراف للخطوات التي ياتتب تنفيتتذهتتا إمتتا في اجتمتتاء اإلدارة أو بعتتد  

 موضحة خطيا لامير من حضر االجتماء.
ينذر المقاول مدير المشتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  في أقرب فرصتتتتتتتتة ممكنة   29.1 المبكراإلنذار . 29

من أحداث معينة أو ظروف قد تنشتتتتتت  في المستتتتتتتقبل تؤثر تتتتتتتلبا على نوعية العمل أو ت يد من 
لاهه قيمة العقد أو تؤخر تنفيذ األشتتتتتتتتتتتغال. وقد يطلب مدير المشتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من ا

المتعاقدة  من المقاول توفير تقدير للت ثير المتوقر للحدث أو الظرف المستتتتتتتتتتتتتتتقبلي على قيمة 
 العقد وتاريخ االنتهاء. وياب أن يقدم المقاول تقدير  ب قرب وق  ممكن.

على المقاول أن يتعاون مر مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  في عمل  29.2
لكيفية تفادي ت ثير مثل هذا الحدث أو الظرف أو تقليل أثر  من قبل أي من ودراتتتتتتتة مقترحات 

العاملين في المشتتتتروء وفي تنفيذ أي تعليمات قد تصتتتتدر عن مدير المشتتتتروء أو من ينوب عنه 
 من الاهه المتعاقدة.

 
 ج . ضبط الاودة

 العيو . تحديد 30
  

المتعاقدة  عمل المقاول ويبلغ  تتتتتتتتتتتتتتتوف يفحص مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه  30.1
المقتتتاول بوجود أيتتتة عيوب يتم العثور عليهتتتا. لن يؤثر مثتتتل هتتتذا الفحص على مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتات 
المقاول. وقد يطلب مدير المشتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  من المقاول البحث 

الاهه عن عيب ما وكشتتتتتتتتتتتتتتا واختبار أي عمل يعتقد مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من 
 المتعاقدة  أن به عيبا.
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إذا طلب مدير المشتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  من المقاول إجراء اختبار غير  31.1 . االختبارات31
محدد في المواصفات للت كد من خلو األشغال من العيوب وأظهر االختبار أن فيه عيوبا، على 

ت. وإذا لم تظهر عيوب، تتتتتتتتتتتتتتتيعتبر االختبتار حتالتة المقتاول أن يتدفر كلفتة االختبتار وأيتة عينتا
 تعويضية.

يبلغ مدير المشتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  المقاول ب ية عيوب قبل نهاية فترة   32.1 . إصالح العيو 32
. توف محددة في شروط العقد الخاصةإصالح العيوب والتي تبدأ فور انتهاء األشغال، وهي 

 إصالح العيوب طالما كان  هناك عيوب يتم العمل على إصالحها.يتم تمدد فترة 
في كل مرة يقدم إشتتتتتتعار بوجود عيب، على المقاول إصتتتتتتالح العيب في الفترة ال منية المحددة   32.2

 بإشعار مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة.
. العيو  التي لم 33
 تصليحها يتم 

ل بإصتتتتتتتتالح عيب ما خالل المدة المحددة في إشتتتتتتتتعار مدير المشتتتتتتتتروء أو من إذا لم يقم المقاو   33.1
ينوب عنه من الاهه المتعاقدة ، يقوم مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  

 بتقدير كلفة إصالح العيب وعلى المقاول أن يدفعها.
 

 د.ضبط الكلفة
   بند الطباعة شامل التصميم.يحتوي جدول الكميات على   34.1 . جدول الكميات34

يستتتتتتخدم جدول الكميات لحستتتتتاب قيمة العقد. يدفر للمقاول مقابل كمية العمل المنا  حستتتتتب    34.2
 المعدل في جدول الكميات لكل بند.

. التغييرات في 35
 الكميات

 25إذا اختلفتت  كميتتة العمتتل النهتتائيتتة عن الكميتتة في جتتدول الكميتتات للبنتتد الواحتتد بتت كثر من   35.1
بالمائة من قيمة العقد األتاتية، يستطير مدير المشروء أو  1بالمائة، على أن يتااوز التغيير 

 من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  بتعديل السعر ليسم  بالتغيير. 
ر المشتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  بتعديل األتتتتتتتتتتتتعار، بستتتتتتتتتتتبب لن يقوم مدي   35.2

بتتالمتتائتتة، إال بموافقتتة  15التغييرات في الكميتتات، إذا تم تاتتاوز قيمتتة العقتتد األوليتتة بتت كثر من 
 مسبقة من صاحب العمل. 

تحليل إذا طلب مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  من المقاول أن يقدم   35.3
 كلفة أي تعر في جدول الكميات فعليه أن يفعل ذلك.

 ياب أن تحتوي البرامج المحدثة التي يقوم بها المقاول على كل األوامر التغييرية.   36.1 . أوامر تغييرية36
األوامر . الدفع لقاء 37

 التغييرية
توف ُيَ ِود المقاول مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  بعر  أتعار لتنفيذ   37.1

األوامر التغييرية حين يطلب منه مدير المشتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  ذلك. 
وتتتتتتتتوف ُيَقِيم مدير المشتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  عر  األتتتتتتتتعار، والذي 

أيام من طلبه إيا  أو خالل فترة أطول يحددها مدير المشتتتتتتروء أو من ينوب  7ستتتتتتلم خالل تتتتتتتي
   عنه من الاهه المتعاقدة ، وقبل طلب األوامر التغييرية.
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  كمية إذا كان العمل المطلوب باألمر التغييري يقابله وصتا لبند في جدول الكميات، وإذا كان 37.2
، أو إذا كان توقي  تنفيذ ، في رأي 38.1في الفقرة الفرعية العمل التي تتتااوز الحد المذكور 

مدير المشتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة ، لن يتستتتتتبب في تغيير الكلفة لكل وحدة 
كمية، فإن الستتعر في جدول الكميات تتتيستتتخدم لحستتاب قيمة األمر التغييري. إذا تغيرت كلفة 

لعمل في األمر التغييري ال تتقابل مر البند في جدول الوحدة أو إذا كان  طبيعة أو توقي  ا
 لبنود العمل المطلوبة.تي خذ شكل أتعار جديدة الكميات، فإن عر  أتعار المقاول 

إذا كان عر  أتتتعار المقاول غير معقول، يمكن لمدير المشتتروء أو من ينوب عنه من الاهه  37.3
يير قيمة العقد بناء على تقدير مدير المشروء المتعاقدة  أن يطلب األمر التغييري ويقوم هو بتغ

 تكاليف المقاول. أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  حول ت ثير األمر التغييري على 
إذا قرر مدير المشتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  أن الحاجة الملحة لتغيير العمل   37.4

وتتتتتتتتيتم التعامل مر األمر التغييري  تتتتتتتتيؤخرها طلب عر  أتتتتتتتتعار، لن يطلب عر  أتتتتتتتتعار
 كحالة تعويضية.

توف لن يستحق للمقاول أية دفعات إضافية للتكاليف التي كان باإلمكان تانبها بإعطاء إنذار  37.5
 مبكر. 

. توقعات التدفق 38
 النقدي

المتعاقدة  حين يتم تحديث البرنامج، يقدم المقاول لمدير المشتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه   38.1
توقر حول التدفق النقدي المحدث. تتتتتتتتتوف يتضتتتتتتتتمن التدفق النقدي المتوقر العمالت المختلفة، 

 كما تم تحديدها في العقد، ُمَحَولة كما يكون ضروري باتتعمال ُمَعَدالت التحويل في العقد.
متعاقدة  كشتتتتتتا حستتتتتتاب شتتتتتتهري يقدم المقاول لمدير المشتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه ال   39.1 . شهادات الدفع39

 بالقيمة التقديرية للعمل المنا  مطروح منه المبلغ التراكمي المثب  تابقا.
يوم  15يفحص مدير المشتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  كشتتتتتتتا الحستتتتتتتاب كل   39.2

  للمقاول ويصادق على المبلغ الذي ياب أن يدفر للمقاول. 
 . فر عنه مربوط بكشوفات عمل موقعه من جمير االطرافالعمل المنا  الذي تيد   39.3
 تتكون قيمة العمل المنا  من قيمة كميات البنود المنا ة في جدول الكميات.   39.4
 تتضمن قيمة العمل المنا  قيمة األوامر التغييرية واألحداث التعويضية.    39.5
المتعاقدة  أي بند مثب  في شتتتتتتتهادة قد يستتتتتتتتثني مدير المشتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه    39.6

 تابقة أو يقلل نسبة أي بند ثب  تابقا في أي شهادة على ضوء معلومات الحقة.
تتتتتتوف ُتَعَدل الدفعات لخصتتتتتم الدفعات المقدمة واالتتتتتتتقطاعات. تتتتتتوف يدفر  الاهه المتعاقدة   40.1 . الدفعات40

ب عنه من الاهه المتعاقدة  خالل للمقاول المبالغ المثبتة من قبل مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينو 
يوما من تاريخ كل شتتتتتتتتتهادة. إذا ت خر  الاهه المتعاقدة بالدفر، تتتتتتتتتتوف ُيدَفر للمقاول فائدة  28

عليها في الدفعة التالية. تتتتتتتتوف يتم احتستتتتتتتاب الفائدة من التاريخ الذي بموجبة كان ياب عمل 
ت الفائدة الستتتتتتتتتتتتتتتائدة لالقترا  الدفعة وحتى تاريخ عمل الدفعة المت خرة وذلك بموجب ُمَعَدال

 التااري لكل من العمالت التي تم عمل الدفعات بها. 
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إذا تم  المصتتتتتتتتتتتتتتادقة على مبلغ ثم زيد عليه الحقا نتياة حكم ُمحكم أو قا ، يدفر للمقاول   40.2
فائدة على ت خير الدفعة كما هو موضتتتتتتت  في هذ  الفقرة. تحستتتتتتتب الفائدة من التاريخ الذي كان 

   المصادقة على ال يادة فيه لوال حدوث الن اء.من المفتر 
التي لم يستتال لها معدل أو تتتعر، لن يدفعها  الاهه المتعاقدة وتتتتعتبر مغطاة  بنود األشتتغال   40.2

 من معدالت وأتعار أخرى في العقد. 
يقوم متدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنته من الاهته المتعتاقتدة  بتعتديتل قيمتة العقتد إذا تغيرت   41.1 . الضريبة41

يوما قبل تقديم العطاءات للعقد وتاريخ آخر شتهادة  28الضتريبة والرتتوم األخرى ما بين تاريخ 
ال  انتهاء. ويكون التعديل هو التغير في مقدار الضتتتريبة واجبة الدفر من قبل المقاول، على أن

تكون هذ  التغييرات متضتتمنة باألصتتل في قيمة العقد أو ناتاة عن شتتروط العقد العامة، الفقرة 
47. 

، و ال يتم اعتماد اي عملة المذكورة في شاااااروط العقد الخاصاااااةحيث تكون الدفعات بالعمالت  42.1 لعمالتا. 42
 اخرى.

في شااااااروط العقد تعدل األتتتتتتتتتتتعار بستتتتتتتتتتبب التقلبات في كلفة المدخالت فقط إذا تتتتتتتتتتتم  بذلك   43.1 . تعديل األسعار43
. إذا تتتتم  بذلك، فإن المبالغ المصتتتادق عليها في كل شتتتهادة دفر، قبل خصتتتم الدفعة الخاصااة

المقدمة، يتم تعديلها بتطبيق عامل التعديل الخاص على مبالغ الدفعات المستتتتتتتتتتتتتتتحقة. وتبين 
 ية كيفية التطبيق:المعادلة التال

           Imc/Ioc  c+ B c= A cP 
 ". cهو عامل التعديل لا ء من العقد واجب الدفر بعملة محددة " cPحيث 

cA  وcB ويمثالن العناصتتتتتتتتتتتر القابلة المحددان في شاااااااروط العقد الخاصاااااااة1هما المعامالن ،
 ، و" cالدفر بعملة محددة "للتعديل وغير القابلة للتعديل، على التوالي، لسعر العقد واجب 

Imc .هو المؤشر السائد في نهاية الشهر المعدة فاتورته 
يوم قبل فت  ظروف العطاءات للمدخالت مستتتتتتتتتتتحقة الدفر،  28هو المؤشتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتائد  Iocو 

 ." cكالهما بعملة محددة "
الحستتتتابية إذا تغيرت قيمة المؤشتتتتر بعد اتتتتتتخدامه في عملية حستتتتابية، تتتتتيتم تصتتتتحي  العملية   43.2

وتعديل شتتهادة الدفعة الالحقة. وتتتينظر إلى قيمة المؤشتتر ب نها ت خذ باالعتبار جمير التغيرات 
 في الكلفة الناتاة عن تقلبات التكاليف.

منصاااول علي  في شاااروط العقد تحا  الاهه المتعاقدة من كل دفعة مستتتتتحقة للمقاول ج ءا   44.1 . االستقطاعات44
 .أعمال الطباعةحتى االنتهاء من كامل  الخاصة

                                                           
)واحد( في المعادلة لكل عملة. عادة ما يكون المعامالن متساويين في القيمة في معادالت العمالت،  1يساوي  cBو  cAيجب أن يكون مجموع المعاملين1

( لحساب عناصر التكلفة الثابتة أو العناصر األخرى غير القابلة للتعديل. 0.15للعنصر غير القابل للتعديل، رقم تقديري جدا )عادة  Aحيث أن لمعامل 

 ت لكل عملة إلى قيمة العقد.ويضاف مجموع التعديال
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، يدفر نصتتتتتتتتتتتتتتا المبلغ المحتا  للمقاول بينما يدفر أعمال الطباعةعند االنتهاء الكامل من   44.2
النصتتتتتتا الثاني عند انتهاء فترة إصتتتتتتالح العيوب وت كيد مدير المشتتتتتتروء أو من ينوب عنه من 

ب التي بلغ المقتتاول عنهتتا متتدير الاهتتة المتعتتاقتتدة  من أن المقتتاول قتتام بتتإصتتتتتتتتتتتتتتالح جمير العيو 
 المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  قبل انتهاء الفترة. 

عند االنتهاء الكامل من األشتتتتتتغال، قد يستتتتتتتبدل المقاول المبلغ المحتا  بكفالة مصتتتتتترفية "عند   44.3
 الطلب".

المنصااول علي  في يدفر المقاول تعويضتتتات مقطوعة ل الاهه المتعاقدة بالمعدل اليومي لها   45.1 . تعويضات مقطوعة45
عن كل يوم ت خير بعد تاريخ االنتهاء المقرر. تتتتوف ال يتااوز ماموء شااروط العقد الخاصااة 

ل الاهه المتعاقدة أن  يحق. المحدد في شااااروط العقد الخاصااااةالتعويضتتتتتات المقطوعة المبلغ 
تعويضتتتتتتتتتتتتتتتات المقطوعة من الدفعات المستتتتتتتتتتتتتتتحقة للمقاول. تتتتتتتتتتتتتتتوف لن تؤثر دفعات يقتطر ال

 التعويضات المقطوعة على مسؤوليات المقاول.  
إذا تم تمديد تاريخ االنتهاء المقرر بعد دفر التعويضتتتات المقطوعة، يصتتتوب مدير المشتتتروء أو   45.2

المقطوعتتة من قبتتل  من ينوب عنتته من الاهتته المتعتتاقتتدة  أي دفعتتات زائتتدة من التعويضتتتتتتتتتتتتتتتات
المقاول من خالل تعديل شهادة الدفر القادمة. ويدفر للمقاول فوائد على الدفعات ال ائدة تحسب 

 من تاريخ الدفر وحتى تاريخ إعادة الدفر، ب جور محددة في شروط العقد العامة الفقرة الفرعية.
 

يذ بتاريخ ال يتااوز ذلك المحدد في خطاب ياب أن يستلم  الاهه المتعاقدة ضمان حسن التنف  46.1 . ضمانات46
َدر بالقيمة  ، من قبل مصتتتترف أو كفيل المحددة في شاااروط العقد الخاصاااةالقبول وتتتتتوف ُتصتتتتَ

يقبله صتتتتتاحب العمل، وتكون صتتتتتادرة ب نواء وبنستتتتتب العمالت التي يكون تتتتتتعر العقد بموجبها 
وما من تاريخ إصدار ي 28واجب الدفر. توف تكون ضمان حسن التنفيذ تارية المفعول حتى 

شتتتهادة االنتهاء في حالة الكفالة المصتتترفية وتتتتنة واحدة من تاريخ إصتتتدار شتتتهادة االنتهاء في 
 حال تند حسن التنفيذ.

توف يقوم المقاول بإصالح أية خسارة أو أشغال مدمرة أو مواد داخلة في األشغال  بين تاريخ   47.1 . كلفة التصليح47
البدء ونهاية فترة إصالح العيوب على نفقته إذا كان  الخسارة أو التدمير ناتاين عن أفعاله أو 

 تقصير .
 

 هت. االنتهاء من العقد
أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  إصتتتدار شتتتهادة انتهاء يطلب المقاول من مدير المشتتتروء  48.1 . االنتهاء48

األشتتتتتتتتغال، ويصتتتتتتتتدرها مدير المشتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  عندما يقرر أن 
 العمل قد انتهى.
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أيام من إصدار مدير المشروء أو من ينوب  7اتتلم  الاهه المتعاقدة الموقر واألعمال خالل   49.1 . التسليم49
 عنه من الاهه المتعاقدة  شهادة انتهاء األشغال.

يقدم المقاول لمدير المشتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  حستتتتتتتابا تفصتتتتتتتيليا بالمبلغ   50.1 . الحسا  النهائي50
هاء من فترة إصالح العيوب. اإلجمالي الذي يعتبر  المقاول مستحقا للدفر حسب العقد قبل االنت

ِدر مدير المشتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  شتتتتهادة إصتتتتالح العيوب  تتتتتوف ُيصتتتتَ
يوما من اتتتتتالم حستتتابات المقاول،  56ويصتتتادق على أية دفعة نهائية مستتتتحقة للمقاول خالل 

ِدر مدير المشتتروء أو م ن ينوب عنه إذا كان  صتتحيحة وكاملة. وإذا لم تكن كذلك، تتتوف ُيصتتَ
يوما جدوال ينص على نطاق التصتتتتتتتتتتتتتتحيحات أو اإلضتتتتتتتتتتتتتتافات  56من الاهه المتعاقدة  خالل 

الالزمة. إذا كان الحستتتتتتتتاب النهائي ال زال غير مر  بعد إعادة تستتتتتتتتليمه، تتتتتتتتتوف يقرر مدير 
المشتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  المبلغ المستتتتتتتتتحق للمقاول ويصتتتتتتتتدر شتتتتتتتتهادة 

 بالدفر.
كتيبات التشغيل . 51

 والصيانة
إذا كان  مخططات "كما تم تنفيذ " و/أو كتيبات التشغيل والصيانة مطلوبة من المقاول، فعلية   51.1

 . المنصول عليها في شروط العقد الخاصةتوفيرها في التواريخ 
 لخاصةالمحدد في شروط العقد اإذا لم يسلم المقاول المخططات و/أو الكتيبات في التاريخ    51.2

أو أنها لم تحظ بموافقة مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة ، فسوف يحتا  
المنصول علي  في شروط مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  المبلغ 

 من الدفعات المستحقة للمقاول.  العقد الخاصة
 المقاول فسخ العقد إذا تسبب أي الطرفين بإخالل أتاتي في العقد.يحق لللاهه المتعاقدة أو   52.1 . فسخ العقد52 

 أإلخالالت أألتاتية بالعقد تشمل، ولكن ليس  محصورة، بالتالي:  52.2
يومتتا دون أن يظهر هتتذا التوقا في البرنتتامج الحتتالي ولم  28توقا المقتتاول عن العمتتل لمتتدة  (أ 

 يسم  مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  بالتوقا عن العمل؛ 
يصتتتتتتتتتتتتتتدر مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  تعليمات للمقاول بت خير تقدم  (ب 

 يوما؛ 28لتعليمات خالل أألعمال وال تلغى هذ  ا
إفالس  الاهتته المتعتتاقتتدة أو المقتتاول، أو توقا أحتتدهمتتا وتصتتتتتتتتتتتتتتفيتتته تاتتاريتتا لغير أغرا  إعتتادة  (ت 

 التنظيم أو اإلدماج؛
عدم دفر دفعة إلى المقاول مصتتتتتتتتتتتتتتادق عليها من مدير المشتتتتتتتتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه  (ث 

 يوما من تاريخ إصدار شهادة الدفر؛ 84المتعاقدة  خالل 
دار مدير المشتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  إشتتتعارا ب ن التقصتتتير في إصتتتالح إصتتت (ج 

عيب معين يعتبر إخالال رئيستتتتتتيا بالعقد، وإخفاق المقاول في إصتتتتتتالحه خالل مدة معقولة حددها 
 مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة ؛

 غير مدرج (ح 
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شغال لفترة  تتااوز الحد األعلى المسموح له لدفر تعويضات قيام المقاول بت خير االنتهاء من األ (خ 
 ؛ وكما هو محدد في شروط العقد الخاصةمقطوعة لقاء ، 

إذا كان المقاول، في نظر صتتتاحب العمل، متورطا في ممارتتتتات فاتتتتدة أو احتيالية في التنافس  (د 
 على العقد أو تنفيذ العقد .

 ألغرا  هذ  الفقرة :
تعني عر  أو إعطاء أو اتتتتالم أو اتتتتدراج أي شتتيء ذي قيمة تتتواء بشتتكل  ممارسااة فاساادة"" (1 

 مباشر أو غير مباشر للت ثير على عمل مس ول عام في عملية التوريد أو في تنفيذ العقد؛
تعني تشتتتتتويه الحقائق أو إغفالها للت ثير على عملية توريد أو تنفيذ عقد وذلك  ممارساااة احتيالية"" (2 

 ، والتي تشتتتتمل ممارتتتتتة تواطؤية بين مقدمي العطاء  قبل أو بعد تقديم إللحاق الضتتتترر بالمقتر 
العطاء( مصتممة إلقامة أتتعار عطاء لمستتويات زائفة غير تنافستية ولحرمان المقتر  من فوائد 

 المنافسة الحرة والمفتوحة؛ 
بعلم  " : تعني أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من مقدمي العطاء، تواء"ممارسات تواطئية (3 

 لى مستويات زائفة وغير تنافسية؛من المقتر  أو دون علمه، بهدف تقديم أتعار عطاء ع
تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء أشتتخاص أو ممتلكاتهم، تتتواء بشتتكل مباشتتر أو  "ممارسات قهرية":  (4 

 غير مباشر، للت ثير على مشاركتهم في عملية توريد أو الت ثير على تنفيذ عقد.  
حين يبلغ كال الطرفين مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  بوجود إخالل في   52.3

أعال ، يقرر  53.2العقد لسبب غير األتباب المذكورة تح  شروط العقد العامة الفقرة الفرعية 
 مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  ما إذا كان اإلخالل فادحا أم ال. 

 للاهه المتعاقدة أن تنهي العقد ألن ذلك يالئمه. بغ. النظر عما تبق، يحق   52.4
إذا ألغي العقتتد، على المقتتاول أن يتوقا عن العمتتل في الحتتال، ويترك الموقر آمنتتا وتتتتتتتتتتتتتتتليمتتا،  52.5

 ويغادر الموقر بالسرعة الممكنة.
العقد إلخالل فادح من قبل المقاول، يصتتتدر مدير المشتتتروء أو من ينوب عنه من  فستتتخإذا تم   53.1 فسخ. الدفع عند ال53

الاهه المتعاقدة  شتتتتتتهادة بقيمة العمل المنا  والمواد التي طلب  مطروح منها الدفعات المقدمة 
المستتتتتتتتلمة حتى تاريخ إصتتتتتتتدار الشتتتتتتتهادة ومطروح منها النستتتتتتتبة المطبقة على قيمة العمل غير 

. وال تحتستتتب التعويضتتتات المقطوعة اإلضتتتافية في هذ  لعقد لخاصااةبحسااب شااروط االمنا ، 
الحالة. إذا كان المبلغ اإلجمالي المستتتتحق لللاهه المتعاقدة يتااوز أية دفعة مستتتتحقة للمقاول، 

 يكون الفارق دينا واجب الدفر لصاحب العمل. 
ل فتادح للعقتد من قبتل "، أو بستتتتتتتتتتتتتتبتب إخالللمالئمتةإذا أنهي العقتد من قبتل  الاهته المتعتاقتدة "  53.2

صتتتتتاحب العمل، يصتتتتتدر مدير المشتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  شتتتتتهادة بقيمة 
العمل المنا  والمواد التي طلب  وكلفة معقولة لقاء إزالة المعدات وتعويضتتات موظفي المقاول 

ح منها المحستتتتتتتتتتوبين على هذ  األشتتتتتتتتتتغال فقط، وكلفة المقاول لحماية وت مين األشتتتتتتتتتتغال، مطرو 
 الدفعات المقدمة التي تم اتتالمها حتى تاريخ الشهادة.
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تعتبر كل المواد في الموقر  والمصتتتتتتتنر والمعدات واألعمال المؤقتة واألشتتتتتتتغال ممتلكات  الاهه  54.1 . الممتلكات54
 العقد بسبب المقاول. فسخالمتعاقدة إذا تم 

. اإلعفاء من 55
 التنفيذ

بستتبب اندالء حرب أو أي حالة خارجة عن تتتيطرة  الاهه المتعاقدة أو إذا حدث إبطال للعقد   55.1
المقاول، يقر مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  ب ن العقد قد أصب  باطال. 
ويحافظ المقاول على أمن الموقر ويتوقا عن العمل بالسترعة الممكنة بعد اتتتالم هذ  الشتهادة 

 منفذة قبل اتتالم هذ  الشهادة ومقابل أي عمل نفذ  بعدها قد أل م به.ويدفر له لكل األعمال ال

. تعليق دفعة أو 56
 اعتماد وحدة المشروع

المشتتتتتتتتتتتتتروء أو االعتماد لصتتتتتتتتتتتتتاحب العمل، والتي يدفر منها ج ء من  إدارةفي حال علق وحدة   56.1
 أتعاب المقاول:

أيام من اتتتتتتتتتتتتتتتتالم  7 أ(   ياب أن يقوم  الاهه المتعاقدة بإبالغ المقاول بهذا التعليق خالل 
 المشروء. إدارةإشعار التعليق من وحدة 

يوما من الدفر المنصتتتتتتوص عليها في  28 ب( إذا لم يستتتتتتتلم المقاول المبالغ المستتتتتتتحقة خالل 
 يوم. 14بفسخ بعد شروط العقد العامة، يمكن للمقاول أن يصدر فورا إشعارا 
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 شروط العقد الخاصة
باتتثناء األماكن التي يشار بها إلى خالف ذلك. ياب أن تمأل كل شروط العقد الخاصة من قبل  الاهه المتعاقدة قبل إصدار وثائق العطاء، 

 وياب عمل مالحق بالاداول والتقارير التي يوفرها صاحب العمل

 أ.   عام

 مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهة المتعاقدة  المباشرة إرشاداتحسب  فترة إصالح العيو  )م(شروط العقد العامة1.1
شتتتتتتتركة ترتتتتتتتت  للت مين باانب  تتتتتتتتط  مرحبا  –البيرة لاان العمل ال راعي في  اتحادالجه  المتعاقدة   )ع(شروط العقد العامة1.1

 "  االول"الطابق صيدا عمارة 
 1/8/2020:  أعمال الطباعةسيكون تاريخ االنتهاء المقرر من كافة  )ق(شروط العقد العامة1.1
 ]ابراهيم خليل الهريني[من الجهة المتعاقدة: مدير المشروع أو من ينو  عن  )ت( شروط العقد العامة1.1
 N/A :موقع العمل )ث(شروط العقد العامة  1.1
 1/6/2020  سيكون تاريخ البدء: )ض(شروط العقد العامة 1.1
 تصميم وطباعة دليل التوصيف الشكلي للمحاصيل البلدية ل:عماتتضمن األ )أ ( شروط للعقد العامة 1.1
 يوما " 30" شهر واحد  عمالإنهاء األ شروط العقد العامة 2.2
االتفتتتاقيتتتة،خطتتتاب القبول،عطتتتاء المقتتتاول،شتتتتتتتتتتتتتتروط العقتتتد تشاااااااااكاال الوثااائق التاااليااة جزءا  من العقااد ) )ذ(شروط العقد العامة  2.3

الخاصتتتتتتتتتتتة،شتتتتتتتتتتتروط العقد العامة،المواصتتتتتتتتتتتفات،جدول الكميات، ت هيل المورد، كفالة عطاء، نموذج امر 
 المصرفي(مباشرة، ضمان حسن التنفيذ 

 القانون الذي ينطبق على العقد هو قانون الفلسطيني.  ،لغة العقد هي اللغة العربية شروط العقد العامة  3.1
 ال ينطبق جدول المقاولين اآلخرين شروط العقد العامة  7.1
 موظفون الموظفون الرئيسيون  شروط العقد العامة  8.1

 : األمريكيالحد األدنى من مبالغ التأمين بالدوالر  شروط العقد العامة  10.1
 ال ينطبق)أ(   

 ) ( ال ينطبق
 ال ينطبق()ت(  لخسارة أو تلف الممتلكات )

 )ث(  اإلصابة أو الوفاة: 
 [ال ينطبق](  موظفو المقاول: 1)
 [ال ينطبق](  أشخال آخرون: 2)

 : ال يوجدتقارير فحص الموقع شروط العقد العامة  11.1
 : ال ينطبقتاريخ )تواريخ( امتالك الموقع شروط العقد العامة  19.1
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: ما يطابق الرتتتتتتتتتتتوم و النفقات المعمول بعا في الدوائر الرساااااااوم وأنواع النفقات التي ساااااااتدفع للمحكم شروط العقد العامة  23.2
 الرئيسية و المحاكم القانونية

 ة العمل : وزار سلطة تعيين المحكم  شروط العقد العامة  24.1

 :ب.   ضبط الوق 
يقوم مدير المشاااااروع أو من ينو  عن  من الجهة المتعاقدة  بتساااااليم المقاول خطة تنفيذ المشاااااروع  شروط العقد العامة  25.1

 يوم من تاريخ خطا  القبول.  7خالل 
 يوما .[7]الفترة ما بين تحديثات البرنامج  شروط العقد العامة  25.3

 :ج.   ضبط الاودة

 لم يتم التعامل معها مباشرة إذايوما .  [10: ]فترة إصالح العيو  شروط العقد العامة  33.1

 :د.   ضبط الكلفة

 األمريكيتكون عملة العقد:الدوالر  شروط العقد العامة 43.1
 غير خاضع لتعديل األسعار  العقد شروط العقد العامة  44.1
 : ال ينطبقالمحجوزةنسبة الدفعات  شروط العقد العامة  45.1
في اليوم. إن القيمة القصوى للتعويضات المقطوعة 0.001: % التعويضات المقطوعة لكامل األشغال شروط العقد العامة  46.1

 . المنصول علي  في القانون الفلسطيني األقصىفي كل األشغال ال تتجاوز الحد 
%( من قيمة العقد وتكون بعملة العقد وتستتلم ل الاهة المتعاقدة  10 : قيمة مبلغ ضمان حسن التنفيذ شروط العقد العامة 47.1

 حين توقير العقد[
 ] ال يوجد[الكفالة المصرفية:  أ(    
 . األقلتسري لمدة  تتة شهور على  %[10] سند حسن التنفيذ:  ب(  
 غير مشروطة  حسب الطلب(. الكفالة المصرفية تكون 

 هت .   االنتهاء من العقد

 ال تنطبق -كتيبات الصيانة والتشغيل مطلوبة بتاريخ  شروط العقد العامة  52.1
المبلغ المحتجز في حال عدم إنجاز مخططات "كما تم تنفيذه" وكتيبات الصاايانة والتشااغيل في التاريخ  شروط العقد العامة  52.2

 ال تنطبق -المطلو  في شروط العقد العامة 
 يوم 30:  اإلعمال إلنهاء العدد األقصى لأليام )خ(شروط العقد العامة 53.2
النساابة المطبقة على قيمة العمل غير المنجزو والتي تمثل التكاليف اإلضااافية على  الجهة المتعاقدة  شروط العقد العامة  54.1

 % خمسون بالم ة 50إلنهاء األشغال: 
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 نماذج العطاء
 تأهيل المورد

 المورد:___________________________________________________اتم الشركة/ 

 العنوان :____________________________________________________________

 هاتا: __________________________  فاكس:______________________________

 _________________الشخص المسؤول :___________________ المرك  :______________

 خبرة الشركة:  -أوال
 :طباعةالتصميم و اليرجى ذكر المشارير التي تم تنفيذها بماال  

 

تنة تنفيذ  موقر المشروء
 المشروء

اتم المؤتسة المشرفة 
 على تنفيذ المشروء

 اإلجماليةالقيمة 
 للعمل

جهة االتصال من قبل المؤتسة 
 المشرفة على تنفيذ المشروء
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 الجهاز الفني:

 
 الطاقم الفني واالداري والمالي لشركتكم : يرجى ذكر 

 تنوات الخبرة المؤهل المرك  الرباعي االتم رقم
1     

2     

3     

4     

5     

 
 

 خلل في هذ   أيمسؤولية  وأتحملصحيحة  موظفينللعطاء  ب ن كافة المعلومات المتعلقة بخبرة الشركة وال المتقدمةصاحب الشركة   أناأقر 
 المعلومات.

 
 تاريخ تقديم السيرة الذاتية: .................................................

 
 . والسيرة الذاتية للشركة والعاملين فيهافنية والمالية على تنفيذ االعمال ياب ارفاق كافة المستندات التي تتعلق ب هلية وخبرة المقاول المالحظة : 
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 ممول من: بالشراكة مع: بالتنسيق مع: بإدارة وتنفيذ:

 

 

   

 

   

"بيدر" برنامج االدارة المستدامة والوصول الشامل لمصادر االرض والمياه  

  يجب توقيع وختم المورد على كل صفحة.        28

 

 

 

 

 كفالة عطاء
 :__________________________التاريخ 

 إلى السادة: اتحاد لجان العمل الزراعي

ورد يستتتتتتتتتتتتتتترنتتتتتتتا إعتتالمتتكتتم بتتتتتتت ن مصتتتتتتتتتتتتتتترفتتنتتتتتتتا__________________________ / فتترء___________________ يتتقتتتتتتتدم عتتن التتمتت

دوالر ______________________ باألرقام (:_______________  كتابة(:__ _____________________كفالة مالية وقدرها

 ___________________________________أمريكي، وذلك ككفالة دخول للعطاء المقدم من قبله لكم بخصوص 

 ولت مين قيامه بالت اماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور، وفقًا للشروط المتعلقة بذلك والتي قدم عطائه المذكور على أتاتها. 

 يومًا من تاريخ صدورها أو لحين توقير االتفاقية مر أحد الموردين المتقدمين للعطاء. (90إّن هذ  الكفالة تارية المفعول لمدة  

ونتعهد ب ن نصرف المبلغ المذكور أعال  عند أول طلب منكم بذلك  بصرف النظر عن األتباب الداعية لهذا الطلب أو أية اعتراضات من قبل 

 المورد المذكور.

 

 المصرف_____________________________ فرع: _________________________________

 توقيع المفوض بالتوقيع: االسم:________________________ التوقيع :_______________________

 ختم المصرف:________________________________________
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 جدول الكميات
 

 الوحداتعدد  الوحدة البيان
بالدوالر غير  سعر الوحدة

 شامل الضريبة

بالدوالر غير  املجموع

 شامل الضريبة

 

 

تصممم وطباعة دلبل ولبو تاصممو ب

 و شكليب ل ح صولبو ةللول
    2000 لاسول

  املجموع بالكلمات: __________________________________________________________________

 
 

 :....................................................................اتم الشركة 

 ............................................................رقم المشتغل المرخص

  اسم المفوض بالتوقيع...................................................................
 ..............................:.....................................رقم الهاتا 

 رقم الفاكس :.....................................................................

 رقم الاوال :.....................................................................

 ...........................................................التوقير والختم.........

 

 

 مالحظة: يمنع توريد أي منتج إسرائيلي واالولوية للمنتج المحلي ثم العربي ثم األوروبي ويستبعد االسرائيلي
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 جدول العمل
الشتتتتتتتروء بالتنفيذ. يحق مدير المشتتتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهة المتعاقدة   أمرمن  أتتتتتتتتبوءيقدم المقاول خطه عمل للمشتتتتتتتروء بكامله خالل 

لم يقدم مدير المشروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة   إذامن تاريخ اتتالم خطه العمل.  أتبوءاتتفسارات خالل مدة  أوطلب تعديالت 
ينوب عنه من الاهه  من المقاول موافق وعليه مل مه لمدير المشتتتتتتتروء أو من لمقدمهاالمحددة تعتبر الخطه  المدةتعديل في  أواتتتتتتتتتفستتتتتتتار  أي

  .المتعاقدة
التنفيذ يقدم المقاول لمدير المشتتتتتروء أو من ينوب عنه من الاهه المتعاقدة  خطة عمل شتتتتتهريه خالل النصتتتتتا الثاني من كل شتتتتتهر تحدد  أثناء

 مقاول وتعتبر موضحه للخطه العامه ومل مه للتنفيذ.برنامج العمل الذي يليه. يتم التشاور حولها مر ال
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 إقرار

 
صاحب شركة ................. ب ن كافة المعلومات أعال  في نموذج العطاء صحيحة وفي حال تم اكتشاف أي خلل عند التنفيذ من  إناأقر 

 الم ارء ال يحق لي المطالبة ب ي مبالغ مالية تترتب على ذلك.  أوقبل مشرف المشروء أو اللانة الممثلة للم ارعين 
 
 

 .......اسم مقدم العطاء الرباعي:....................... رقم الهوية: ........................ العنوان:................................
 

 مدة السريان .....................................  طاء:.................. قديم العرقم الهاتف:................................  تاريخ ت
 

 التوقيع مع ختم الشركة :..............................
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 نموذج أمر مباشرة
 . ……………التاريخ

 
 ..........................إلى
 
 

 من : اتحاد لجان العمل الزراعي
 
 

. تصميم وطباعة دليل التوصيف الشكلي للمحاصيل البلديةعطاء  لالتفاقية الموقعة بينكم وبين اتحاد لاان العمل ال راعي بخصتتوصباالتتتتناد 

ووفقًا للعطاء المقدم من قبلكم والموافق عليه من قبل لانة  مصتتتتتتتتادر الميا   في الضتتتتتتتتفة الغربية  وإدارة األراضتتتتتتتتيبرنامج تطوير  ضتتتتتتتتمن وذلك

العطتتاءات، وبتتالتقيتتد التتتام بكتتافتتة المواصتتتتتتتتتتتتتتفتتات الفنيتتة وجتتداول الكميتتات، فتتإننتتا نصتتتتتتتتتتتتتتتدر إليكم أمر المبتتاشتتتتتتتتتتتتتترة ببتتدء العمتتل ابتتتداء من تتتاريخ 

 . من التاريخ المذكور أعال العمل خالل  ................( أيام تقويمية ابتداءً  وإنهاء..................... 

 
 

 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 
 
 

 اتحاد لجان العمل الزراعي
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 تصميم وطباعة دليل التوصيف الشكلي للمحاصيل البلدية اتفاقية
 

 2020حررت هذ  االتفاقية ووقع  في مدينة __في هذا اليوم __الموافق   /   /
 

 بين
 . فؤاد أبو تيفالمدير العام السيد ب اتحاد لاان العمل ال راعي ممثال 

 وعنوانه: رام هللا/ الطريفي تنتر.
 ويشار إليه فيما بعد بالطرف األول .

 وبين                                                          
 __.________شهادة التسايل رقم __ ممثلة بالسيد___ شركة ______________ والمسالة لدى السيد مراقب الشركات بموجب

 ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني. _____________وعنوانها: ___
والممول  4000000025والذي يحمل رقم  بيدر(، (االدارة المستتتدامة والوصتتول الشتتامل لمصتتادر االر  والميا حيث أن الطرف األول يقوم ب

وينفذ بالشتتتتتتتتتتتتتتراكة مر  PMU“( من خالل وحدة ادارة البرنامج "(UAWCمن الممثلية الهولندية والذي يدار من قبل اتحاد لاان العمل ال راعي 
( ESDC( والمرك  الفلستتطيني للتنمية أالقتصتتاديه واالجتماعية  (LRC( ومرك  أبحاث األراضتتي PHGماموعة الهيدرولوجيين الفلستتطينيين  

   .(MoAوبالتنسيق مر وزارة ال راعة الفلسطينية  
بموجب مواصتتفات فنية تصتتميم وطباعة دليل التوصتتيف الشتتكلي للمحاصتتيل البلدية بوحيث أن الطرف األول وضتتمن إطار هذا البرنامج يرغب 

 محددة عرضها بتفصيل بعطاء معلن للموردين.
 أفضل األتعار ومطابقته للمواصفات المطلوبة.وحيث أن الطرف الثاني قد رتي عليه العطاء لتقديمه 

الواردة في العطاء المذكور والذي  التصتتتتتتتتتتميم والطباعةوحيث أن الطرف الثاني يصتتتتتتتتتترح ب نه يمتلك الخبرات الفنية والمقدرة المالية لتنفيذ أعمال 
 تقدم بعر  لتنفيذ . 

  2020/  /    لانة العطاءات المرك ية بتاريخ عن  اإلحالة الصادرلثاني بموجب قرار وحيث أن الطرف األول قد أرتى العطاء على الطرف ا
_فقط ال غير( شتتتتتامل ضتتتتتريبة القيمة المضتتتتتافة _______________ دوالر أمريكي  _________________وبمبلغ إجمالي وقدر  ___

 وشاملة للمواد الضرورية المستخدمة والنقل وغيرها من أعمال التنفيذ.
 ما يلي: فقد اتفق الطرفان على

 تعتبر مقدمة هذ  االتفاقية و كافة المرفقات والملحقات بهذ  االتفاقية ج ءا ال يتا أ منها وتقرأ معها وحدة واحدة. .1
 يقر الطرف الثاني ب نه قد قرأ وتفهم مضمون نصوص العطاء تفهما نافيًا للاهالة. .2
المذكور وفقا للمواصتتتتتتتتتتتتفات الفنية المدرجة في دفتر العطاء والذي قدم الطرف يلت م الطرف الثاني بتنفيذ األعمال الواردة في وثائق العطاء  .3

 الثاني عرضه اتتنادًا له.
الطرف الثاني مستتتتؤول مستتتتؤولية مطلقة عن كافة شتتتتروط الستتتتالمة العامة واألمان تتتتتواء للعاملين معه أو المتواجدين في موقر تنفيذ أعمال  .4

 .التصمين والطباعةاألول ب ي تعويضات أو أضرار قد يسببها تنفيذ أعمال وال يحق له مطالبة الطرف  التصميم والطباعة
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يلت م الطرف الثاني بعدم المباشتتتترة بتوريد المطلوب إال بعد الحصتتتتول على موافقة خطية من الطرف األول واتتتتتتالم أمر المباشتتتترة بالتنفيذ،  .5
 منه ذلك وعلى نفقته الخاصة. وخالفًا لذلك يقوم الطرف الثاني بإزالة كل ما تم توريد  إذا ما طلب

الطرف الثاني مستتتتؤول مستتتتؤولية مطلقة عن جودة وتتتتتالمة المواصتتتتفات الفنية ومطابقتها للمواصتتتتفات الفنية والكميات المدرجة في العطاء  .6
 المذكور، ويتحمل كافة التبعات المالية والقانونية ألي خلل، وتعوي. الطرف األول الضرر والعطل الناشئ عن ذلك.

الواردة في العطاء إلى المواقر التي يحددها الطرف األول وعلى نفقته الخاصتة وتح  مستؤوليته  المطبوعاتيتعهد الطرف الثاني بإحضتار  .7
 المطلقة.

يعتبر اتتتتتتتتتتتتتتتتالم أي من مندوبي الطرف األول لألعمال المنفذة بمثابة إقرار أولي باتتتتتتتتتتتتتتتتالمها، وال يعني ذلك ب ي حال من األحوال إقرارا  .8
موافقة على تتتتالمة وصتتتحة الكميات والمواصتتتفات، طالما لم يدعم ذلك ويقترن بتوقير لانة الفحص واالتتتتتالم والمعاينة المكلفة من قبل بال

 الطرف األول.
ا يومًا تقويميًا بدء 30خالل فترة تصتتميم وطباعة دليل التوصتتيف الشتتكلي للمحاصتتيل البلدية عطاء يلت م الطرف الثاني بإنهاء كافة أعمال  .9

 من تاريخ صدور واتتالم أمر المباشرة بالتنفيذ.
عن كل يوم ت خير مباشتتتترة ودون حاجة للرجوء للطرف الثاني أو موافقته  دوالر 50في حال الت خير في التنفيذ يحق للطرف األول خصتتتتم  .10

 على ذلك.
المكلفة من الطرف األول بعد فترة التنفيذ لعدم يلت م الطرف الثاني باتتتتتتتتتتتتتبدال المواد التي يتم رفضتتتتتتتتتتتها من قبل لانة الفحص واالتتتتتتتتتتتتتالم  .11

مطابقتها للمواصتتتتتتتفات وعلى الطرف الثاني توفير بدائل لها بشتتتتتتترط أن توافق على هذ  البدائل لانة الفحص واالتتتتتتتتتالم والمعاينة المذكورة 
 خالل مدة تتة أيام تبدأ من يوم اعتراضها على المواصفات.

ال الت خير في التنفيذ يحق للطرف األول تتتتتتتتتتتتتتتحب قيمة كفالة العطاء مباشتتتتتتتتتتتتتترة ودون حاجة للرجوء في حال عدم التقيد بالتنفيذ أو في ح .12
 للطرف الثاني أو موافقته على ذلك بشرط أن يتم تنفيذ األعمال المطلوبة حسب المواصفات الموجودة في كراتة العطاء.

وترف. أية مواد غير مطابقة للمواصتتتفات والفحوصتتتات وتكون  التي تم توريدهاالمطبوعات يحق للطرف األول إجراء اختبارات فنية على  .13
 على حساب الطرف الثاني.

 يقوم الطرف األول بدفر الت اماته المالية للطرف الثاني بموجب هذ  االتفاقية على النحو التالي: .14
كحد أقصتتتى من تاريخ تصتتترف الدفعات المستتتتحقة من قبل الطرف األول كما هو منصتتتوص عليها بالعطاء، وبالتحديد بعد شتتتهر  -

 تقديم المورد للمطالبة المالية مدعمة بالوثائق التالية:
a.  وأتعارها ومبالغها اإلجمالية. المنا   كمياتهااليوض   الصفريهبيان تفصيلي للفاتورة 
b. .توفير فاتورة صفرية 
c.  المصدر تارية المفعول.اتفاقية التنفيذ الموقعة بين الطرفين وصورة عن شهادة تسايل الشركة وصورة عن شهادة خصم 
d. .كتاب االتتالم النهائي الموقر من المشرف على المشروء يقر بمطابقة المواد الموردة للمواصفات الفنية المنصوص عليها بالعطاء 
e.  من أي نقص في هذ  الوثائق أو في التوقيعات يمن  الطرف األول الحق في رفضتتتتتتتتتتتتتتها وإعادتها للمورد إلكمالها دون اعتبار ذلك ت خيرا

 جانبه بصرف الدفعة.
% من قيمة العطاء وبعد ذلك يتم زيادة البنود أو تقليصها 25يحق للطرف األول زيادة بنود العطاء أو تقليصها بنفس األتعار حتى نسبة  .15

 فقط بموافقة الطرفين.
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 .2000لسنة  3يحال أي خالف بموجب هذ  االتفاقية طبقا ألحكام قانون التحكيم رقم  .16
 ني ب نه قرأ وتفهم كافة وثائق االتتدراج المرفقة لهذ  االتفاقية وانه قام بالتوقير عليها ت كيدًا منه بذلك، و يتعهد بالتقيد التاميقر الطرف الثا .17

 بكافة ما ورد فيها. 
 .إرادتهمابندا يقر الطرفان ب نهما قد قرآ نصوصها وتفهما مضمونها ووقعا عليها بمح. ثمانية عشر حررت هذ  االتفاقية من  .18

 
 الطرف الثاني                                                                                       الطرف األول

           االتم: اتحاد لاان العمل ال راعي 
                                           فؤاد أبو تيفالمدير العام السيد  ويمثله

 ________________االتم: ____             
 السيد: ________________ ويمثله             

التوقير: 
________________________________ 

التوقير:               
________________________________ 

 
الختم: 

______________________________ 
الختم: 

________________________________ 

 

 

 كفالة حسن التنفيذ المصرفي
  غير مشروطة(

، الذي يوفر الضتتتتتمان، نموذج ضتتتتتمان حستتتتتن التنفيذ المصتتتتترفي هذا بحستتتتتب التعليمات المشتتتتتار إليها بين المصاااارف/مقدم العطاء الفائز]يمأل 
 المتعاقدة يحتاج هذا النوء من الضمان[  الاهةاألقواس، إذا كان  

 اتم المصرف وعنوان الفرء أو المكتب الُمصِدر[ أدخل]
 المتعاقدة [ الاهةاتم وعنوان   أدخل]المستفيد : 

 التاريخ[ أدخل]التاريخ: 
 الرقم[ أدخل]:  كفالة حسن التنفيذ رقم

اتتتتتم  أدخل]المؤرخ لديكمو لتنفيذ رقم العطاء[   أدخل] )يسااامى فيما يلي "المقاول"( قد تعاقد في عقد رقمالمقاول[  اتتتتتم أدخل]تم إبالغنا بأن 
 )يسمى فيما يلي "العقد" (العقد ووصا موج  لألعمال المفروضة عليه[ 

 وعليه، فإننا نعي، بحسب شروط العقد، ب ن ضمان حسن التنفيذ مطلوبا.  
المبلغ  أدخلالمبلغ باألرقام[  ] أدخلاتتتتتتتتتتتتم المصتتتتتتتتتتترف[ نلت م بدفر أي مبلغ أو مبالغ ال تتااوز بماملها مبلغ ] أدخلبطلب من المقاول، نحن ]

بالكلمات[( هذا المبلغ يكون واجب الدفر باألنواء والنستتتتتتتتب من العمالت التي يكون بها تتتتتتتتتعر العقد واجب الدفر، فور تستتتتتتتتلمنا منكم أول طلب 
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ثبتوا أو توضتتتحوا األتتتتاس لطلبكم خطي مصتتتحوبا بإفادة خطية تفيد ب ن مقدم العطاء قد أخل بالت امه  بالت اماته( تح  العقد دون الحاجة ألن ت
 أو المبلغ المحدد فيه.  

يوما من تاريخ إصدار شهادة اتتالم الموقر، وتحسب بناءا على نسخة من هذ  الشهادة تتقدم لنا،  28تنتهي صالحية هذا الضمان ليس قبل 
ب للدفر تح  هذا الضتمان ياب أن نستتلمه في هذا المكتب التاريخ باليوم والشتهر والستنة[ أيهما أوال. وبالتالي، فإن أي طل أدخلأو في تاريخ ]

 في ذلك التاريخ أو قبله.
( من المادة 2، عدى أن الفقرة الفرعية   458رقم يخضتتتتتتتر هذا الضتتتتتتتمان للقوانين الموحدة لطلب الضتتتتتتتمانات، إصتتتتتتتدارات غرفة التاارة الدولية 

 .  أ( قد تم حذفها هنا 20الفرعية 
_____________________________ 

 [ المخولين( من المصرف المخول  الممثلين(  ]توقير  تواقير( الممثل

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلوبة بالعطاء: اإلضافيةالمرفقات 
يوما بدءا من تاريخ فت  العطاء وتيتم اتتبعاد أي عطاء غير مرفق  90تسري لغاية  % من قيمة العطاء 5كفالة دخول عطاء بقيمة  .1

 للكفالة.
 . تارية المفعولصورة عن شهادة تسايل الشركة و رخصة المهن و صورة عن شهادة خصم المصدر  .2
الماضتتتتتية ومقدرة  أعوام 3والمشتتتتتارير المنفذة خالل  األعمالو  وخبرتهم الستتتتتيرة الذاتية للشتتتتتركة موضتتتتتحا فيها طاقم العاملين في الشتتتتتركة .3

 الشركة الفنية والمالية على تنفيذ العطاء.
 
 
 

 


