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 تمهيد

القياسيةللمناقصاتالخاصةبمشترياتاألشغالفيحالعدماجراءأيتأهيلمسبقهذهالوثيقةتستخدم

يتمفيحالةالتأهيلالمسبقفال قبلطرحالمناقصة،ولذلكيجبتطبيقالتأهيلالالحقللمناقصين،أما

الفائزطلبوثائقالتأهيلفيعطاءاتالمناقصينالمؤهلينمسبقاٌ،وللجنةالتقييمالطلبمنالمناقص

 هيلالمسبق.أييرالتالمعكيدمؤهالتهوفقا أت

سعارثابتةلبنودأساسأشغالالتييتمالدفعفيهاعلىتستخدمهذهالوثيقةفيمناقصاتعقودالقياسلأل
شغالفيالحالةالتييصعبفيهاتقديرالكمياتالنهائيةمسبقاوالتيتنفذوفقالجداولالكمياتالمحسوبةاأل

المقطوعلالشغالالمعروفة المبلغ كذلكفيعقد وتستخدم والمخططاتالمعتمدة، بناءعلىالتصاميم
وكانمنالصعبقياسكمياتها.أكمياتهابدقة

قواسأوفيالحواشيفيهذهالوثيقةالتعتبرجزءا عةمائلةوالعباراتفياألإنالكلماتالمطبوعةطبا

منالنص،فهيتحتويعلىتوجيهاتوتعليماتللجهاتالمشتريةلمساعدتهافيإعدادوإصداروثيقة

تعريفالمناقصةوفقمايتطلبهواليجوزأنتبقيفيالوثيقةالنهائية،ويتمتعديلالغالفالمناقصة،

وتعريفالمشروعوالعقدوالجهةالمشتريةباإلضافةإلىتاريخاإلصدار.
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علىالنماذجالتييتعينعلىالمناقصينتعبئتهاوتقديمهاكجزءمنعطاءاتهم.القسميحتويهذا
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التيالتحظردولةفلسطينالتعاملمعها،ذاتاالهليةعلىمعلوماتبشأنالدولالقسميحتويهذا

اواإلستيرادمنهاحسبسياسةالحكومةالفلسطينية.المناقصينبحيثيمكنقبول

 ممارسات الفساد واالحتيال. الدولة تجاهالقسم السادس: سياسة 
سياسةالحكومةفيفلسطينضدممارساتالفسادواالحتيالفياجراءاتيحتويهذاالقسمعلىمبادئ

الشراءوتنفيذالعقود.

 

 األشغالالجزء الثاني: متطلبات 

 شغالاأل: متطلبات السابع القسم
شغال.لتنفيذاألوالمالحقالتكميليةعلىالمواصفاتالفنيةوالمخططاتوالمعلوماتالقسميحتويهذا

 
 الجزء الثالث: العقد 


 للعقد شروط العامةال: الثامن القسم

الجهةالمشتريةوداالشغاللدىعقكلفيعلىالشروطالواجبتطبيقهاالقسميحتويهذا
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 : نمـاذج العقدالعاشر القسم

 منوثائقعلىالنماذجالتييقومالمناقصالفائزبتعبئتهاعنداإلحالةوتعتبرجزءا القسميحتويهذا
 العقد.

 

 المناقصة إلىالملحق: الدعوة 
"يشتملعلىالمعلوماتاألساسيةللمناقصة.المناقصةإلىنموذج"الدعوة



 









 األشغال لمناقصات القياسية يقةالوث
 

 إعادة تأهيل نظارات الشرطة الفلسطينية )منطقة الوسط والجنوب(.











 

PCP-01:المناقصة التنافسية رقم

 

 

 .نظارات الشرطة الفلسطينيةإعادة تأهيل  المشروع:

 ."المظالم ديوان" الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان الجهة المشترية:

 .الهيئة المستقلة لحقوق االنسان بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية مصدر التمويل:

 2021-12-25 تاريخ اإلصدار:



 2الوثيقةالقياسيةلمناقصاتاألشغال
 

 

 الوثيقة القياسية لمناقصات األشغال

 جدول المحتويات

 

 4 .............................................. الجزء األول: إجراءات المناقصة

5 ................................................ القسم األول: التعليمات للمناقصين

 7 ............................................................................. أحكام عامة:  أ.

 9 ......................................................................... وثائق المناقصة: ب.

 11 ....................................................................... ت:ج. إعداد العطاءا

 16 ................................................................. د. تسليم وفتح العطاءات:

 18 ............................................................... اريف العطاءات:فتح مظ هـ.

 19 .............................................................. تقييم ومقارنة العطاءات: و.

 23 ............................................................................ إحالة العقد:  ز.

25 ........................................... القسم الثاني:جدول بيانات المناقصة 

31 ........................................... القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل

 33 ............................................................. هامش األفضلية المحلية: .1

 33 .......................................................................... معايير التقييم: .2

 35 ................................................................................. :التأهيل .3

41 ..................................................... القسم الرابع: نمـاذج العطاء

 42 ............................................................................... خطاب العطاء

 44 ............................................................................ جـداول الكميات

 46 .................................................................... نموذج جـدول الكميات 

 47 .................................................. -غير مطبق-   نموذج جـدول األنشـطة

 48 ............................................ -غير مطبق-جدول الدفع بالعمالت المختلفة 

 49 .......................................... -غير مطبق-جدول/ جداول تعديل أسعار العقد 

 50 ............................................ نموذج كفالة دخول المناقصـة )كفالة بنكية(

 51 ................................................ -غير مطبق-نموذج إقرار ضمان العطاء 

 52 ............................................................................... العرض الفني

 56 ......................................................................... مؤهـالت المناقص



 3الوثيقةالقياسيةلمناقصاتاألشغال
 

 

71 .............................................. ل ذات األهليةالقسم الخامس: الدو

72 .............. القسم السادس: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد واإلحتيال

73 .............................. ملحق أ : رفض العطاءات كافة والغاء المناقصة

 74 ............................................ متطلبات األشغال -الجزء الثاني 

75 ................................................ القسم السابع : متطلبات األشغال

 76 .......................................................................... مواصفات الفنيةال

 77 .................................................................. المخططـات / الرسومات

 78 ........................................................................... ليةمعلومات تكمي

 79 .......................................................... العقد -الجزء الثالث 

79 ............................................. القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

 83 ........................................................................... أ.   أحكام عامة:

 89 ............................................................................. ضبط الوقت ب.

 91 ........................................................................... ضبط الجودة: ج.

 92 .............................................................................. د. ضبط الُكلفة

 97 ............................................................................ هـ. انجاز العقد:

مة للعقد: سياسة الدولة تجاه  ممارسات الفساد واإلحتيالملحق الشروط العا

................................................................................... 100

102 ......................................... القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

107 ..................................................... القسم العاشر: نماذج العقد

 108 ....................................... نموذج خطاب االحالة )خطاب قبول العطاء( .1

 109 .................................................................. نموذج اتفاقية العقد .2

 111 ........................................................... فالة حسن التنفيذنموذج ك .3

 112 ......................................................... نموذج كفالة الدفعة المقدمة .4

113 ...................................... : نموذج الدعوة إلى المناقصة1الملحق 

114 ........................................ : الشروط الخاصة اإلضافية2الملحق 

 

 



 4الجزءاألول:إجراءاتالمناقصة
 

 

 
 
 
 
 
 

 إجراءات المناقصة: الجزء األول

 
  



 5األول:التعليماتللمناقصيينالقسم
 

 

 األول: التعليمات للمناقصين القسم


 
 جدول المحتويات

 7 ............................................................................. أحكام عامة:  أ.

7......................................................................................نطاقالمناقصة.1

7...............................................................................مصدرالتمويلوالدفع.2

7..........................................................................ممارساتالفسادواالحتيال.3

7......................................................................................اهليةالمناقصين.4

9...................................................................أهليةالموادوالمعداتوالخدمات.5

 9 ......................................................................... وثائق المناقصة: ب.

9...........................................................................محتوياتوثائقالمناقصة.6

10...........................................................................توضيحوثائقالمناقصة.7

11.............................................................................تعديلوثائقالمناقصة.8

 11 ....................................................................... :ج. إعداد العطاءات

11.......................................................................تكاليفاعدادوتقديمالعطاء.9

11.........................................................................................لغةالعطاء.10

11...................................................................الوثائقالتييتكونمنهاالعطاء.11

12..................................................................خطابالعطاءوجداولاألسعار.12

12...................................................................................العطاءاتالبديلة.13

12......................................................................................أسعارالعطاء.14

13.............................................................................عمالتالعطاءوالدفع.15

14...................................................................الوثائقالخاصةبالعرضالفني.16

14......................................................الوثائقالمطلوبةالثباتمؤهالتالمناقص.17

14...........................................................................فترةصالحيةالعطاءات.18

14............................................................................ضماندخولالمناقصة.19

16...............................................................................شكلوتوقيعالعطاء.20

 16 ................................................................. د. تسليم وفتح العطاءات:

16...................................................................إغالقوتعليموتسليمالعطاءات.21

17..................................................................الموعدالنهائيلتسليمالعطاءات.22



 6األول:التعليماتللمناقصيينالقسم
 

 

17................................................................................العطاءاتالمتأخرة.23

17..................................................................سحبوتبديلوتعديلالعطاءات.24

 18 ............................................................... فتح مظاريف العطاءات: هـ.

18...........................................................................فتحمظاريفالعطاءات.25

 19 .............................................................. :تقييم ومقارنة العطاءات و.

19..............................................................................................السرية.26

19.................................................................................توضيحالعطاءات.27

19.......................................................................اإلنحرافوالتحفظوالحذف.28

19......................................................تحديداستجابةالعطاءاتلشروطالمناقصة.29

20..................................................................عدمالمطابقةواألخطاءوالحذف.30

20.........................................................................تصحيحاألخطاءالحسابية.31

21..........................................................................التحويلإلىعملةواحدة.32

21...........................................................................هامشاالفضليةالمحلية.33

21..............................................................................المقاولونمنالباطن.34

22.....................................................................................تقييمالعطاءات.35

23...................................................................................مقارنةالعطاءات.36

23...................................................................................تأهيلالمناقصين.37

23....................حقالجهةالمشتريةفيقبولأورفضأيعطاءأورفضكلالعطاءات.38

 23 ............................................................................ إحالة العقد:  ز.

23......................................................................................معاييراإلحالة.39

23.................................................................................التبليغباحالةالعقد.40

24..................................................................................كفالةحسنالتنفيذ.41

24.........................................................................................توقيعالعقد.42

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 7األول:التعليماتللمناقصيينالقسم
 

 

 :ةعامأحكام  أ.

 المناقصة نطاق .1

وثائقهذهالمناقصةلتنفيذاألشغالكماجدول بيانات المناقصةليهافيإالجهةالمشتريةالمشارتصدر1.1
جدول السابعمنهذهالوثائق"متطلباتاألشغال"،ويحددالقسمو جدول بيانات المناقصةتموصفهافي

يضااسمووصفوعددالرزمأوالعقودالمشمولةفيهذهالمناقصة.أبيانات المناقصة


فيوثائقالمناقصة:عندورودها2.1
استالمها؛البريد،الفاكس(،معإثباتاليد،تعبير"خطيا"يعنيأيوسيلةمنوسائلاالتصالالخطي).أ
 تستخدمصيغةالمفردلوصفالجمعوالعكسصحيح؛وحسبالسياق..ب
 .مالميحددبغيرذلك"اليوم"يقصدبهاليومالتقويمي.ج


 والدفع مصدر التمويل .2

 ممارسات الفساد واالحتيال .3

الممولةو/أوالمدارةمنفي1.3 قبلهاإطارالعقود المناقصين،والموردين،كافةالمشتريةالجهةلزمت ،
تقييموالمقاولينومزوديالخدمةوالمستشارينبالتقيدبأعلىالمستوياتاألخالقيةخاللكلمنعملية

منهذهالوثائق.السادسالقسمكماهومبينفيهوتنفيذالعقدواحالةالعطاءات

لهذهالسياسة،يلتزمالمناقصونويلزمواوكالءهم)سواءأعلنعنهمالمناقصونأمال(والمقاولينإمتثاال2.3
منالباطنوالمستشارينمنالباطنومزوديالخدمةأوالموردينوأيأفراديتبعونهم،بالسماحللجهة

منالوثائقالمتعلقةبأيمرحلة منالمراحلالمشتريةبفحصجميعالحساباتوالسجالتوغيرها
سواءكانتمتعلقةبعمليةالتأهيلالمسبق،أوتقديمالعطاءات،أوتنفيذالعقد)فيحالةاالحالة(،ويكون

 .المشتريةالجهةلهاالحقفيتدقيقهامنقبل

 اهلية المناقصين .4

(من5.4شركة/مؤسسةخاصة،أوشركةمملوكةللدولةتخضعللفقرة)منشأةفرديةاوقديكونالمناقص1.4
مافيإطاراتفاقيةائتالفقائمة،أوبنيةإبينأكثرمنشركة/مؤسسةالتعليماتللمناقصين،أويكونإئتالفا 

مناقصة.جدول بيانات المالميذكرغيرذلكفي،منقبلكاتبالعدلابراممثلهذهاالتفاقيةمصادقعليهإ
مسؤولينبالتضامنعنتنفيذالعقدمجتمعينأومنفردينوفقااألعضاءوفيحالةاالئتالفيجبأنيكونجميع

نيابةعنجميعاعضائهخاللعمليةتقديمالمفوضبتمثيلاالئتالفتسميةباإلئتالفويلتزملشروطالعقد،
ليسهناكحدلعددأعضاءاإلئتالفمانفيذالعقد،وحالةالعقدعلىاالئتالف،وخاللتإالعطاءات،وفيحالة
.جدول بيانات المناقصةلميذكرغيرذلكفي



موالالمخصصةلهامنخاللمصدرالتمويلالمحددفيترغبالجهةالمشتريةباستخدامجزءمناأل1.2
نجازلتنفيذالمشروعالمحددفيهذاالجدول،وذلكلتسديدالدفعاتالمستحقةإلجدولبياناتالمناقصة،

المشروعطبقا لشروطالعقد.

النظامالمالي ستقومالجهةالمشتريةبصرفالدفعاتللمقاولحسبالتعليماتواالجراءاتالمحددةفي2.2

لشروطالعقدبينالجهةالمشتريةوالمقاول،واليحقأليطرفآخرالحصول،ووفقا للجهةالمشترية
 العقد.علىالحقوقالتعاقديةأوأيمطالباتماليةغيرالمقاولالموقععلى
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تضاربحالةانهفييثبتايمناقصيجبأناليكونللمناقصتضاربفيالمصالح،وسيتماستبعاد2.4
تضاربفيالمصالح المناقصفيحالة ويعتبر اكثرفيالمصالح، أو هذهفيإجراءاتمعجهة

 الحاالتالتالية:فيأيمن،مناقصةال
أويكونتحتإدارةمشتركةمعمناقصآخربشكل يديرهوأيمناقصآخريديرهمناقصآخرأو.أ

 ؛أومباشرأوغيرمباشر
وغيرمباشر؛أخربشكلمباشرأدعمومساعدةمنمناقصعلىأيأوحصلسابقا يحصلحاليا .ب

 وأ
 ؛أولهذهالمناقصةنفسالمفوضالقانونيمناقصآخربيشتركمع.ت
لديهعالقةمعمناقصآخرمباشرةأوعنطريقطرفثالثمشترك،تمكنهمنالتأثيرعلى.ث

 عطاءالمناقصاآلخر،أوالتأثيرعلىقراراتالجهةالمشتريةبشأنهذهالمناقصة؛أو
سيؤديإلىإستبعادجميعالعطاءاتالتيوهومايشاركفيهذهالمناقصةبأكثرمنعطاءواحد،.ج

ينطبقعلىوجودنفسالمقاولمنالباطنفيأكثرمنولكنذلكالشاركفيهاهذاالمناقص،
 عطاء،أو

إذاكانأحدالمستشارينالذينشاركوافيإعدادالتصميمأوالمواصفاتالفنيةلهذهالمناقصةمن.ح
 الجهاتالتابعةللمناقص،او

أيم.خ قيام كمهندسالجهاتن المشترية الجهة مع التعاقد( بصدد )أو للمناقصبالتعاقد التابعة
 لإلشرافعلىتنفيذالعقد؛أو

عالقةمباشرةأووهوعلىتوفيرالسلع،أواألشغال،أوالخدماتغيراالستشاريةكانسيقومبإذا.د
فيذالمشروعالمحددفيالفقرةالذيقدمالخدماتاالستشاريةإلعدادأوتنبالمستشارغيرمباشرة

(فيجدولبياناتالمناقصة،سواءكانأحدهماتابعلآلخرمباشرةأوكاناتحتإدارةت.م1.2)
 أومشتركة؛

الكوادرالفنيةفيالجهةالمشترية)أوالجهةأحدللمناقصعالقةتجاريةأوعالقةأسريةوثيقةمع.ذ
المخولةبتنفيذالمشروع(الذين:)أ(شاركوابشكلمباشرأوغيرمباشرفيإعدادالوثائقأوإعداد
المواصفاتأوتقييمالعطاءاتلهذهالمناقصة،)ب(سوفيشاركونفيتنفيذالمشروعأواإلشراف

اربالمصالحالناجمةعنالعالقةالتجاريةوالعالقةاألسريةعلىتنفيذهإالإذاتمحلمشكلةتض
 فيجميعمراحلعمليةالشراءومرحلةتنفيذالعقدبطريقةمقبولةللجهةالمشترية.



نهيحملأويعتبرالمناقصب،فقط جدول بيانات المناقصة فيالمذكورةحملةالجنسيةمنمناقصيكونال3.4
فيفيتلكالدولةويعملبمقتضىقانونهاكماهومبينهليتسجتمجنسيةدولةماإذاكانتأسسأو

أحكاموثيقةالتأسيس)أوأيةوثائقشراكةأوإئتالفمعشركاتأخرى(ومستنداتالتسجيلبحسب
طنالمحتملينلكلأجزاءعلىالمقاولينوالمستشارينمنالبامقتضىالحال،وتنطبقهذةالقاعدةأيضا 

 العقد.


سيتم استبعاد اي مناقص مدرج في قائمة الحرمان )القائمة السوداء( التي يعدها المجلس االعلى لسياسات 4.4

الشراء العام من المشاركة في المناقصة لعدم األهلية، ويكون غير ذي أهلية إلحالة العقد عليه أو للحصول 

وتكون هذه  من عقد ممول من المال العام، خالل فترة الحرمان المحددة، على منفعة )مالية أو غير ذلك(

 .جدول بيانات المناقصة. القائمة متاحة على العنوان اإللكتروني المذكور في 


إذاةوالمؤسساتالمملوكةللحكومةفيفلسطينأنتشاركفيالمناقصأللمناقصينمنالشركاتيحق5.4
و)ج(ليستإستطاعت )أ(مستقلةقانونيا وماليا ،و)ب(تعملبموجبالقانونالتجاري، إثباتأنها

تابعةللجهةالمشترية،ويجبعلىالشركاتأوالمؤسساتالمملوكةللحكومةشركاتأومؤسسات
سيسهاإقناعالجهةالمشتريةمنخاللجميعالوثائقذاتالصلة،بمافيذلكقانونتألتكونذاتاهلية

 .التيتطلبهاالجهةالمشتريةالمعززاتوغيرهامن
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خاللهلعقوبةالحرمانمنالمشاركةفيعملياتالشراءالعامنتيجةإلااليكونالمناقصخاضع يجبأن6.4
 بالشروطالواردةفيإقرارضمانالعطاءفيمناقصةسابقة.


 :التالية الحاالت من اي فيتنتفي األهلية عن الشركات واألفراد 7.4

،الخامسالقسممندولةشملتها"قائمةالدولالخاضعةللحظرأوالمقاطعة"الواردةفياكانوإذا.أ
.بموجبقانونأولوائحرسميةتحظرالعالقاتالتجاريةمعتلكالدولة

ت.م.(3.4فيالفقرة)اذاكانوامنغيرحملةالجنسيةالمذكورة.ب
 

 .بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشترية وكلما طلبت ذلك إثبات استمرار أهليتهيجب على المناقص 8.4

 

 المواد والمعدات والخدماتأهلية  .5
 

يمنالموادوالمعداتوالخدماتالتيسيتمتوريدهابموجبالعقدمندولةأيجباناليكونمنشأ1.5
علىوالخامسمنهذهالوثائق،القسمشملتها"قائمةالدولالخاضعةللحظرأوالمقاطعة"الواردةفي

علىبناء المناقصتقديماألدلةعنأصلالموادوالمعداتوالخدماتالمطلوبتوريدهابموجبالعقد
 لجهةالمشترية.طلبا

 :وثائق المناقصة ب.

 محتويات وثائق المناقصة .6

تتكونوثائقالمناقصةمنثالثةأجزاءتحتويعلىالفصولالمذكورةأدناه،ويجبانتقرأهذه1.6

؛"تعديلوثائقالمناقصة"(من8الوثائقمقترنةمعأيملحقيصدروفقالفقرة)

 الجزء األول: إجراءات المناقصة
األول:التعليماتللمناقصين.القسم
الثاني:جدولبياناتالمناقصة.القسم
الثالث:معاييرالتقييموالتأهيل.القسم
الرابع:نماذجالعطاءالقسم
الخامس:الدولذاتاالهلية.القسم
ممارساتالفسادواالحتيال.تجاهالسادس:سياسةالحكومةالقسم


 تنفيذ األشغالالجزء الثاني: متطلبات 
.السابع:متطلباتاألشغالالقسم


 .الجزء الثالث: شروط العقد والنماذج
.الثامن:الشروطالعامةللعقدالقسم
للعقد.التاسع:الشروطالخاصةالقسم
.العاشر:نماذجالعقدالقسم


حالةوفي لتقديمالعطاءاتالصادرةعنالجهةالمشتريةجزءامنوثائقالمناقصةتعتبرالدعوة2.6

 .األخيرةتسودالمناقصةلوثائقاالخرىواألجزاءالدعوةبينتطابقعدماوتضاربوجود
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ارسالالتعتبرالجهةالمشتريةمسؤولةعناكتمالوثائقالمناقصةوالردعلىطلباتالتوضيحو3.6

وثائقالمناقصةمالميتمالحصولعلىهذهلمالحقالنوجد(أوإتماعالتمهيدي)محضراالج

.الوثائقمنالجهةالمشتريةمباشرة

الموجودةعلىالمناقصأنيقومبدراسةوفحصجميعالتعليماتوالنماذجوالشروطوالمواصفات4.6

 .والوثائقالمطلوبةفيهذهالوثائقفيوثائقالمناقصة،وأنيقدمفيعطائهكافةالمعلومات

 توضيح وثائق المناقصة .7

عندعلىالمناقصمخاطبةالجهةالمشتريةخطياعلىالعنوانالمذكورفيجدولبياناتالمناقصة1.7
الحاجةلتوضيحأوتفسيرأيمنالمعلوماتالواردةفيوثائقالمناقصة،وعلىالجهةالمشتريةأن

علىأيةاستفساراتتردإليهاقبلالموعدالنهائيالستالماالستفساراتوالمحددفيجدولتردخطيا 
علىتلكاالستفساراتلكلمنالردسخةعننرسلبياناتالمناقصة،وعلىالجهةالمشتريةانت 

وعلى،هدونبيانمصدرمباشرةمنهابمافيذلكوصفاالستفساروثائقالمناقصةحصلعلى
المذكورفيجدولبياناتعلىالموقعاأللكترونينشرهذهالتوضيحاتوالردودالجهةالمشترية

وإذاتطلباالمرتعديلوثائقالمناقصةنتيجةلهذهاالستفسارات،فعلىالجهةالمشترية،المناقصة
قصين.(منالتعليماتللمنا2.22(و)8فيالفقرات) أنتقومبذلكوفقالإلجراءاتالمذكورة


وعلىي 2.7 لنفسه والحصول به المحيطة والمناطق المشروع موقع ودراسة المناقصبزيارة نصح

لتنفيذ والدخولفيعقد العطاء إلعداد تكونضرورية المعلوماتالتيقد علىجميع مسؤوليته
المشروع،وتكونتكاليفزيارةالموقععلىنفقتهالخاصة.


منالجهةالمشتريةللدخولإلىموقعالمشروعموظفيهأووكالئهإذنا سيتممنحالمناقصوأيمن3.7

لغرضالزيارة،شريطةأنتكونهذهالزيارةعلىمسؤوليةالمناقصالخاصة،وأنيتعهدالمناقص
بعدممطالبةالجهةالمشتريةبأيتعويضعنأيضررأوخسارةيتكبدهانتيجهلهذهالزيارةمهما

 كانت.


لمناقصتعيينمنيمثلهلحضوراالجتماعالتمهيديالذيسيكونالغرضمنهتوضيحالقضاياعلىا4.7
ذاماكانهناكمثلإثارفيتلكالمرحلةسئلةاواستفساراتبشأنأيةمسألةقدت أواإلجابةعلىأية

هذااالجتماعكماهومحددفيجدولبياناتالمناقصة.


قبلالموعدلىالجهةالمشتريةإنتصلألواستفساراتهخطية،علىسئلةالمقاوأبجبانتكون5.7
 .النهائيالستالماالستفساراتوالمحددفيجدولبياناتالمناقصة

 
ماعقد،ويتمإعدادالردودعلىاألسئلةواألستفساراتالتيإذايتمإعدادمحضرلالجتماعالتمهيدي6.7

جميعالمناقصينالذينحصلواعلىوثائقالمناقصةوفقاللفقرةلىإرسالهاإأثيرتأثناءاالجتماع،و
وأمرتعديلوثائقالمناقصةنتيجةلهذااالجتماع(منالتعليماتللمناقصين،وإذاتطلباأل3.6)

عاله،فعلىالجهةالمشتريةأنتقومأ(1.7لىالجهةالمشتريةوفقالفقرة)إاالستفساراتالتيترد
اإلجراء حسب )بذلك الفقرة في المذكورة )8ات رقم الفرعية والفقرة التعليمات2.22( من )

 للمناقصين.
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 تعديل وثائق المناقصة .8

1.8 المناقصة وثائق تعديل المشترية للجهة طريق لتسليمعن النهائي الموعد قبل لها ملحق إصدار

العطاءات.

جزءا 2.8 المشترية الجهة أيملحقيصدرعن إلىكافةيصبح ويرسلخطيا منوثائقالمناقصة،

حصلوا الذين )المناقصين للفقرة وفقا  المشترية الجهة من المناقصة وثائق هذه3.6على من )

العام.البوابةالموحدةللشراءالتعليمات،وتقومالجهةالمشتريةبنشرالملحقعلى

الفرعية)3.8 للفقرة التعليمات(من2.22للجهةالمشتريةتأجيلالموعدالنهائيلتسليمالعطاءاتوفقا

اشعارويتم،،وذلكإلعطائهمفرصةألخذالتعديالتالواردةفيالملحقبعيناالعتبارللمناقصين

واالعالنالتاجيل،ذاكافةالمناقصينالذينحصلواعلىوثائقالمناقصةمنالجهةالمشتريةخطيابه

 .كترونيلموقعالجهةالمشتريةاإلعلىالتاجيلعنهذا

 :العطاءات إعداد ج.

 تقديم العطاءتكاليف اعداد و .9

يتحملالمناقصكافةالتكاليفالمتعلقةبإعدادوتسليمعطائه،ولنتتحملالجهةالمشتريةبأيحال1.9
النظرعننتيجةالمناقصة.هذهالتكاليفبغضأيمنمناألحوالمسؤولية

 

 لغة العطاء .10

لميتمتحديدلغةيجبانيكونالعطاءوجميعالوثائقوالمراسالتالمتعلقةبهباللغةالعربيةما1.10
والموادالمطبوعةباللغةالمعززة،ومنالممكنأنتسلمالوثائقجدول بيانات المناقصةأخرىفي

شريطةأنتكونمرفقةبترجمةدقيقةباللغةالعربية،ولغايات،جدول بيانات المناقصةالمحددةفي
تفسيرالعطاءيتماعتمادالنصوصالمترجمة.

 

 الوثائق التي يتكون منها العطاء .11

يتكونالعطاءالذييسلمهالمناقصمنالوثائقالتالية: 1.11
.(منالتعليماتللمناقصين12الفقرة)معبأوفقخطابالعطاء.أ
كما(منالتعليماتللمناقصين14(و)12وفقاللفقرتين)المعبأةسعاراألوجداولأجدول.ب

 .جدول بيانات المناقصةفيهومحدد
 .(منالتعليماتللمناقصين1.19للفقرة)كفالةدخولالمناقصةأوإقرارضمانالعطاءوفقا .ت
 للمناقصين.(منالتعليمات13للفقرة)وفقا بهاالعطاءاتالبديلةإذاكانمسموحا .ث
منالتعليمات(2.20)العطاءإللزامالمناقصوفقاللفقرةالموقععلىشخصللكتابتفويض.ج

 .للمناقصين
تمتاحالةالعقدعليهتنفيذالعقدفيحالوقدرتهعلىمؤهالتالمناقصالوثائقالتيتثبت.ح

 منالتعليماتللمناقصين؛(17)وفقاللفقرة
 (منالتعليماتللمناقصين؛و16)للفقرةالعرضالفنيوفقا .خ
.جدول بيانات المناقصةفيمحددةأيةوثيقةأخرى.د
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(منالتعليماتللمناقصين،فإنالعطاءالمقدم1.11لىالمتطلباتالواردةفىالفقرة)إباألضافة 2.11
االئتالفأوبخطابموقعمنكافةأعضاءمنإئتالفمناقصينيجبأنيكونمصحوبا بإتفاقية

براماتفاقيةائتالففيإاالئتالفومصادقعليهمنقبلكاتبالعدليعلنفيهاالعضاءعننيتهم
حالةأحيلالعقدعلىاالئتالف،ويرفقبهمسودةاتفاقيةاالئتالف.

 

 األسعار خطاب العطاء وجداول .12

الرابعالقسمفيالموجودةسعارباستخدامالنماذجخطابالعطاءوجداولاأليقومالمناقصباعداد 1.12
ولنتقبلأيةبدائلعلىالنص،تغييرالنماذجبدونإدخالأيهذه"نماذجالعطاء"،ويجبتعبئة

 وفقا  )إال 2.20للفقرة للمناقصين، التعليمات من تعبئة( بالمعلوماتالفراغاتكافةويجب
  المطلوبة.

 عطاءات البديلةال .13

.جدول بيانات المناقصةذلكفيذكرغيرإذااالالتؤخذالعطاءاتالبديلةبعيناالعتبار1.13



ذاسمحتوثائقالمناقصةبذلكوتمالنصعلىإنيقدمبدائللمدةتنفيذالمشروعأيمكنللمناقص2.13
،وفيهذهالحالةيجبأنيتمتوضيحطريقةتقييمجدول بيانات المناقصةذلكبشكلواضحفي

 .جدول بيانات المناقصةفتراتالتنفيذالمختلفةفي


(أدناهمنالتعليماتللمناقصينفإنالمناقصينالذينيرغبون4.13بإستثناءماوردفيالفقرة)3.13

الجهةالمشتريةكماتممتطلباتوالتسعيرأفيتقديمبدائلفنيةلمتطلباتوثائقالمناقصةعليهم

وعليهماوصفه تقديمكافةالمعلوماتالضروريةإلجراءتقييمكامللهذهفيوثائقالمناقصة،

البدائلبمافيذلكالحساباتالتصميميةوالمواصفاتالفنيةوتفاصيلاألسعاروأساليباإلنشاء

العتبارالبدائلالفنيةالمتجاوبةمعالمقترحةوأيةتفاصيلأخرىذاتصلة،وفقطسيتماالخذبا

 قلعطاءمقيم.أوالمقدمةمنقبلالمناقصصاحبالمتطلباتالفنيةللجهةالمشترية

 

تمالنصفي4.13 علىالسماحبتقديمحلولفنيةبديلةألجزاءمحددةمنجدول بيانات المناقصةاذا

السابعالقسموسيتموصفهافيقصةجدول بيانات المناالمشروع،سيتمتحديدهذهاألجزاءفي

الثالث"معاييرالتقييموالتأهيل".القسمشغال"،وسيتمتوضيحطريقةتقييمهافي"متطلباتاأل

 

 أسعار العطاء .14

(فيخطابالعطاءوجداولالخصماوزيادةبال)المقدمةسعاروالتعديالتاالتتطابقيجبأن 1.14

االسعارمعالمتطلباتالمحددةأدناه.
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،(منالتعليماتللمناقصين1.1الموصوفةفيالفقرة)األشغالعلىالمناقصتقديمعطاءلتنفيذكافة2.14
الموصوفةفيالقسمالرابع"نماذجالعطاء"،وفيحالةاألشغالوذلكبتعبئةاألسعارلكافةبنود

ميعالبنودالموصوفةالعقدالمبنيعلىالكميات)عقدالقياس(يجبعلىالمناقصتعبئةاألسعارلج
علىسعرمقدممنالمناقصينللبنودالتيلميحددلهاأفيجدولالكميات،وسوفيتماحتساب

غراضالتقييم،وفيحالةفوزالمناقصبالعطاءسوفتتممحاسبتهعلىسعرمنقبلالمناقصأل
 قلاالسعارالمقدمةمنالمناقصينلهذهالبنود.أاساس

     
منالتعليماتللمناقصين،هو1.12لفقرةليكونالمبلغالذييظهرفيخطابالعطاءالمعبأوفقا 3.14

مقدمة.تعديالتالمبلغاإلجماليللعطاء،باستثناءأية


إقتطاعهاأوإضافتهاكيفيةومنهجية(وكذلكبالزيادةأوالخصمأيةتعديالت)انيذكرعلىالمناقص4.14
(منالتعليماتللمناقصين.1.12وفقاللفقرة)اقصةفيخطابالمن


،مالمينصعلىخالفمراجعةةجبأنتكوناألسعارثابتةخاللتنفيذالعقدوالتخضعأليي5.14

كعطاءغيرمستجيبمراجعةللسعر،ويعاملأيعطاءيتضمنجدول بيانات المناقصةذلكفي

للمراجعةكانالسعرقابال وفيحالةماتللمتناقصين،(منالتعلي29بالفقرة)ويتمرفضهعمال 

نماإدمبسعرثابت،ويعطاءق أفاليجوزرفضبيانات المناقصةلجدولأثناءتنفيذالعقدوفقا 

للصفر.ةالسعرلهمساويمراجعةعتبرت

منفردةالرزمللبنودأوللطرحذاكانتالمناقصةت إ(منالتعليماتللمناقصينما1.1وضحالفقرة)ت 6.14.
يجبتقديماالسعارلجميعالبنودلمجموعاتأو منالرزم،وفيحالةطرحالمناقصةللرزم،

%منالكمياتالمحددةلكلبند،إالإذاذكرعكسذلكفيجدول100ولـالواردةفيكلرزمة
سعارأنيوضحوانسبةوعلىالمناقصينالذينيرغبونبتقديمخصمعلىاأل،بياناتالمناقصة

الخصمعلىكلمجموعةمنالرزماونسبةالخصمعلىكلرزمةمنالرزمالمكونةللمجموعة
يتوافقمعالفقرة وبشرطأنتسلمالعطاءتلجميعهذه(4.14)بما منالتعليماتللمناقصين،

..الرزموتفتحفينفسالوقت


فيالنسبواألسعارالمستحقةعلىالمقاولبموجبالعقد،درججميعالرسوموالضرائب،نت أيجب7.14
جماليالمقدممنالمناقص.والسعراإل

 

 عمالت العطاء والدفع .15

الدفعاتعلىالنحوالمحددفيأيجب1.15 العطاءوعملة)عمالت( جداول نتكونعملة)عمالت(
 بيانات المناقصة. 


المحليةواألجنبية،ةتقديمتبريرمقنعلحاجتهممنالعملالجهةالمشتريةمنالمناقصينقدتطلب2.15

المدرجة المبالغ معقولية العمالتوإثبات هذه تعديلمن بيانات وجدول الوحدات أسعار في
 ،وفيهذهالحالةيجبتقديمبيانتفصيليلمتطلباتالعمالتاألجنبيةمنقبلالمناقصين.6األسعار

 

                                                           
مقطوع".المبلغال"واستبدالهابـ"أسعار الوحدات و جدول بيانات تعديل األسعارفيعقودالمبلغالمقطوع،يتمحذف"6
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 الوثائق الخاصة بالعرض الفني .16

 ليةالتنفيذآنيقدمضمنعطائهمقترحا فنيا يشرحالبرنامجالزمنيلتنفيذاألشغال،وأعلىالمناقص1.16
بيانأساليبالعملوالمعداتواألفراد،وأيةمعلوماتأخرىمنصوصعليهافيالجزءالرابعو

"نماذجالعطاء"،وبالتفاصيلالكافيةلتوضيحأنعرضالمناقصيلبيمتطلباتاألشغالوفترة
 التنفيذ.

 المناقصالثبات مؤهالت الوثائق المطلوبة  .17

الثالث"معاييرالتقييموالتأهيل"علىالمناقصتقديمالمعلوماتالمطلوبةفيالصفحاتللقسموفقا1.17

الرابع"نماذجالعطاء"والتيتوضحمؤهالتالمناقصلتنفيذالعقد.القسمالواردةفي



فيحالةتطبيقهامشالتفضيلالمحلي،فإنهيجبعلىالمناقصينالمحليينالمتقدمين،منفردينأو2.17

للفقرة) (من1.33فيإئتالف،تقديمجميعالمعلوماتالتيتتطلبهامعاييرالتاهيلالمحددةوفقا

 تللمناقصين.التعليما

 

 اتصالحية العطاءفترة  .18

المحددةفيجدولبياناتالمناقصةبعدالموعدالنهائيللفترةاتالعطاءتستمرصالحيةيجبأن1.18
سيتممنالتعليماتللمناقصين،و22.1لتسليمالعطاءاتالذيتحددهالجهةالمشتريةوفقاللفقرة

لشروطالمناقصة.بإعتبارهغيرمستوف  منذلكأقلتهعطاءفترةصالحيأياستبعاد
. 

وقبلانتهاءفترةصالحيةعطاءاتهمقدتطلبالجهةالمشترية،فيظروفاستثنائية،منالمناقصين2.18
،نويجبأنيكونالطلبوالردعليهخطيا لمدةإضافيةمحددة،هذهالعطاءاتتمديدفترةصالحية

 دخولالمناقصة طلبكفالة تم وإذا إقرارضمانالعطاء )أو منالتعليمات19حسبالفقرة )
،وللمناقصالحقبرفضطلبالتمديددونأنيفقدكفالةمماثلةللمناقصين،فيجبتمديدهالمدة

وليس العطاء، اقرارضمان في المنصوصعليها الحرمان تطبيقعقوبة أو المناقصة دخول
تعديلعطائه.للمناقصالذييوافقعلىالتمديدالحقفى

تحديدبعدانتهاءصالحيةالعطاء،سيتم(يوما 56إذاتأخرتاإلحالةلمدةتزيدعلىستةوخمسين)3.18
سعرالعقدعلىالنحوالتالي:

 فيحالةالعقودثابتةالسعر،فإنسعرالعقدهوسعرالعطاءالمعدلبالمعاملالمحددفي .أ
 جدول بيانات المناقصة.

 دالتيتكونأسعارهاقابلةللتعديل،اليجوزتعديلسعرالعطاء.فيحالةالعقو.ب
ساسسعرالعطاءدوناألخذبعيناالعتبارتطبيقالتصحيحأيتمتقييمالعطاءاتعلى.ج

 المذكورةأعاله.
 

 دخول المناقصة ضمان .19

إقرارضمانكفالةدخولالمناقصةأوعطائهنسخةأصليةمنانيقدممعالمناقصيجبعلى1.19

فيحالةطلبكفالةدخولالمناقصةيجب،وجدول بيانات المناقصةفيمطلوبماهووفقالعطاء

.جدول بيانات المناقصةفيالمذكورينبالمبلغوالعملةانتكون



نموذجالموجودالانيكونوفقعاله،يجبأ(1.19قرارضمانالعطاءوفقاللفقرة)إطلبفيحالة2.19

الرابع"نماذجالعطاء".سمالقفي
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أعاله،يجبأنتكونقابلةللصرف19.1كانتكفالةدخولالمناقصةمطلوبةبموجبالفقرةإذا3.19

عندالطلب،وتقدمعلىالشكلالذييناسبالمناقصمنبيناألشكالالتالية:كفالةبنكيةغيرمشروطة،

 :أنعلى،شكلضمانآخركماهومحددفيجدولبياناتالمناقصةأوأيأوشيكبنكيمصدق،

موجودةماليةمؤسسةعنالصادرةالكفاالتحالةوفيأهلية،ذيبلدومنمعتمدبنكيصدرها.أ
 .الكفالةتفعيلمنلتتمكنفلسطين،داخلمراسلةماليةمؤسسةلهاتكونأنفيجبفلسطينخارج

نماذج"الرابعالقسمفيالموجودحالةالكفالةالبنكية،يجبانتتوافقمعنموذجالكفالةالبنكيةفي.ب
العطاء،تسليمقبلالمشتريةالجهةقبلمنيعتمدآخرمماثلنموذجايأو،"العطاء

العطاءصالحيةفترةانتهاءبعدبياناتالمناقصةجدولساريةالمفعولللفترةالمحددةفيتكون.ت
.للمناقصينالتعليماتمن18.2للفقرةوفقاالتمديدحالةتمفيتمديد،اياواالصلية



لن يتم قبول (منالتعليماتللمناقصين1.19وفقا للفقرة)مطلوبادخولالمناقصةكانضمانإذا4.19

الضمانالمستجيببشكلجوهرييشملأي عطاء ال  الحالةمخالفاهذهيعتبرالعطاءفيو،هذا

 للشروط.



هذهالكفاالتاعادةفيجبأعاله،19.1بموجبالفقرةةدخولالمناقصةمطلوبتكفالةكانإذا5.19
منالتعليمات41حسنالتنفيذوفقاللفقرةكفالةللمناقصينفورأنيقومالمناقصالفائزبتقديم

للمناقصين.


.توقيعالعقدتقديمكفالةحسنالتنفيذالمطلوبةوالفائزفوردخولالمناقصةللمناقصكفالةعادت6.19


إقرارضمانالعطاءفيأيمنالحاالتالتالية:تنفذبنودتصادركفالةدخولالمناقصةأويمكنان7.19

فيخطابالعطاء،هإذاقامالمناقصبسحبعطائهخاللفترةصالحيةالعطاءالمحددةمنقبل.أ

 ؛أوعليهوافقوأيتمديدأ

رفضالمناقصقيامالجهةالمشتريةبتصحيحاالخطاءالحسابيةالواردةفيعطائه.إذا.ب

إذافشلالمناقصالفائزفي:.ت

 (منالتعليماتللمناقصين41تقديمكفالةحسنالتنفيذالمطلوبةوفقا للفقرة) .1

منالتعليماتللمناقصين.(42)توقيعالعقدوفقاللفقرة .2



إئتالفمناقصينباسمالمقدممننتكونكفالةدخولالمناقصةأوإقرارضمانالعطاءأيجب8.19

إذالميكناإلئتالفقدتأسسبشكلرسميوقتتقديمالعطاء،فيجبأنتكونكفالةواإلئتالف،

ايافيخطابالنوالمذكورينأعضاءاالئتالفسماءكلأدخولالمناقصةأوإقرارضمانالعطاءب

(منالتعليماتللمناقصين.2.11(و)1.4)تينرفيالفقرالمذكو



مطلوبةوتماالكتفاءباقرارضمانالعطاءفيجدولبياناتغيركفالةدخولالمناقصةكانتإذا9.19

و،(منالتعليماتللمناقصين1.19بموجبالفقرة)المناقصة

بعدالعطاءخطابفيالمحددةالعطاءصالحيةفترةخاللعطائهسحبالمناقصطلب.أ
 أوالعطاءات،لتسليمالنهائيالموعد

 اوعطائه،فيالواردةالحسابيةاالخطاءبتصحيحالمشتريةالجهةقيامالمناقصرفض.ب
للفقرةالمناقصفشل.ت منالتعليماتللمناقصينأو(41)فيتوفيركفالةحسنالتنفيذوفقا

 منالتعليماتللمناقصين.(42)توقيعالعقدوفقاللفقرة
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الشراءيتمحرمانهمنالمشاركةفيكلعمليات الهيئةالمستقلةلحقوقاالنسانالتيتقومبها
 .جدول بيانات المناقصةللفترةالزمنيةالمنصوصعليهافي

 وتوقيع العطاء شكل .20

(11فيالفقرة)والمذكورةمنالوثائقالمكونةللعطاءواحدةالمناقصإعدادنسخةأصليةعلى1.20
"،األصلنتكونهذهالنسخةمميزةبوضوحومكتوبعليها"أمنالتعليماتللمناقصين،ويجب

-(منالتعليماتللمناقصين13إذاسمحبتقديمهاوفقاللفقرة)-نتكونالعطاءاتالبديلةأكمايجب
منسخمنالعطاءبالعددالمحدد"،ويجبعلىالمناقصتقديالبديلمميزةبوضوحومكتوبعليها"

"،نسخة،ويجبأنتكونمميزةبوضوحومكتوبعلىكلواحدةمنها"جدول بيانات المناقصةفي
وفيحالةوجودأيتعارضبينالوثائقاألصليةوالنسخ،فسوفيتماعتماداألصل.


محى،وموقعةمنبحبرالي يجبأنتكونوثائقالعطاءاألصليةوالنسخكلهامطبوعةأومكتوبة2.20

كماخطيبالتوقيعباسمالمناقص،ويجبأنيحتويالعطاءعلىتفويضالمفوضقبلالشخص
في محدد أسماءجدول بيانات المناقصةهو ويجبكتابة األشخاصالموقعينعلىووظائف،

أوتعديالتتحتالتوقيعات،ويجبالتوقيععلىكافةالصفحاتالتيتحتويعلىإضافاتالتفويض
.أوحتىباالحرفاالولىبالتوقيععلىالعطاءالمفوضمنالشخص


،فيجبعلىالمفوضبتمثيلاإلئتالفأنيوقعالعطاءنيابةعناإلئتالفذاكانالمناقصإئتالفا إ3.20

لجميعأعضاءاإلئتالفكمايتضحمنالتفويضالذييجبأنيوقعهالممثلونقانونا ليكونملزما 
ألعضاءاإلئتالف.المعتمدونقانونا 


التعتمدأيكتابةبينالسطورأومحوأوكتابةفوقكتابةسابقةلغرضتعديلهاإالإذاوقعتمن4.20

 قبلالشخصالمفوضبالتوقيععلىالعطاء.
 

 :العطاءاتتسليم وفتح د. 

 العطاءاتوتسليم إغالق وتعليم  .21

نيضعأ"،وأصلداخليويكتبعليه"مظروففيالوثائقاالصليةللعطاءعلىالمناقصانيضع1.21

"،وكذلكالعطاءاتالبديلةإذانسخةكلالنسخالمطلوبةفيمظروفداخليآخرويكتبعليه"

"،ويتموضعالمظاريفبديلمنالتعليماتللمناقصينيكتبعليه"(13)سمحبتقديمهاوفقاللفقرة

غالقه.إمداخلمظروفخارجييت



 المظاريفالداخليةوالخارجية:يجبأنتحمل 2.21

إسموعنوانالمناقص..أ

(منهذه1.22للفقرة)وفقا جدول بيانات المناقصةالمحددفيعنوانالجهةالمشتريةاسمو.ب

 التعليمات.

 جدول بيانات المناقصة.(من1.1اسمالمناقصةورقمهاكماهومبينفيالفقرة).ت

 فتحقبلالوقتوالتاريخالمحددلفتحالمظاريف.الت نبأاتحذير.ث

 

كانتالتحملالمعلوماتإذاالتتحملالجهةالمشتريةمسؤوليةضياعايةمظاريفاوفتحهامبكرا3.21

.هومطلوبمغلقةكماالمطلوبةاوغير
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 الموعد النهائي لتسليم العطاءات .22

لىالجهةالمشتريةمنخاللالتسليمباليدأوبالبريدالعاديأوالمسجلعلىإيجبتسليمالعطاءات1.22
جدول بيانات فيالمحددينالوقتوالتاريخوفيأقبلجدول بيانات المناقصةالعنوانالموضحفي

المناقصة ويمكن، إلكترعطاءاتهمللمناقصينتسليم عليهفيإذاونيا  جدول كانذلكمنصوصا
والمناقصةبيانات  ، إتباع إلكترونيا عطاءاتهم يسلمون الذين المناقصين التسليمعلى اجراءات

.المحددة في جدول بيانات المناقصةااللكتروني


الموعدالنهائيلتسليمالعطاءاتمنخاللتعديلوثائقالمناقصةوفقالحقبتأجيللجهةالمشتريةل2.22
صبحكلحقوقوواجباتالجهةالمشتريةوفيهذهالحالةت (منالتعليماتللمناقصين،8الفقرة)

والمناقصينخاضعةللموعدالنهائيالجديد.
 

 العطاءات المتأخرة .23

من(22عطاءيسلمبعدالموعدالنهائيلتسليمالعطاءاتوفقا للفقرة)أيالجهةالمشتريةتقبللن1.23
عادإلىا،ويتمرفضهوي الموعدالنهائيمتأخرسلمبعديأيعطاءويعتبر،التعلماتللمناقصين
.صاحبهدونفتحه

 

 سحب وتبديل وتعديل العطاءات .24

وقعمنقبلشحححححعارخطيم إوذلكب،واسحححححتبدالعطائهبعدتسحححححليمهأللمناقصسححححححبأوتعديل1.24

نأ(منهذهالتعليمات،ويجب2.20بالتفويضوفقا للفقرة)الشححخصالمفوضبالتوقيعمصحححوبا 

 شعارات:شعارالخطي،ويجبأنتكونجميعاإلواالستبدالمعاإلأرفقالتعديلي 



أ .أ وق قد وفقا عدت )دمت و)20للفقرتين إشعارات21( أن )إال للمناقصين التعليمات من )
االنسحابالتتطلبنسخة(،وباإلضافةإلىذلك،يجبأنتحملمغلفاتهاعالماتواضحة"

 "؛وتعديل"،"استبدال"،"انسحاب
للفقرة.ب العطاءاتوفقا لتقديم النهائيالمحدد قبلالموعد المشترية منقبلالجهة إستالمها تم

 (منالتعليماتللمناقصين.22)
  

فيحالة2.24 ألصحابها مفتوحة العطاءاتغير )وفقا  االنسحابتعاد التعليمات1.24للفقرة من )
للمناقصين.


العطاءاتلتسليمبينالموعدالنهائيمافيالفترةعطائهسحبأواستبدالأوتعديلللمناقصيحقال3.24

انتهاءصالحيةالعطاءالمحددةمنقبلالمناقصفيخطابالعطاءأوأيتمديدلها.تاريخو
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 :العطاءات مظاريف فتح هـ.

 العطاءاتمظاريف فتح  .25

باستثناء1.25 )المذكورةالحاالت الفقرتين )23في و الجهة24( تقوم للمناقصين، التعليمات من )
في،(منالتعليماتللمناقصين3.25للفقرة)قا وفالعطاءاتالمقدمةوقراءةاسعارالمشتريةبفتح
بحضورالمناقصينجدول بيانات المناقصةالمحددينفيالوقتوالتاريخوالمكانجلسةعلنيةفي
 ممثليهم الحضورالمفوضينأو في والراغبين س إ، العطاءاتذا بتقديم للفقرةوفقا اإلكترونيمح

.جدول بيانات المناقصةفيةالمحددوفقاالجراءات(منالتعليماتللمناقصينفسيتمفتحها1.22)


شعاراالنسحابفتحالعطاءالمناظرإل"انسحاب"،ولني التيتحملكلمةالمظاريففيالبدايةفتحت 2.25
سمحبسحبأيعطاءمالميحتويإشعاراالنسحابعلىتفويضساريويعادإلىالمناقص،ولني 

فيجلسةفتحالمظاريف،بعدهاسيتمفتحالمظاريفالمكتوبقرأعلنا المفعوللطلباالنسحابوي 
ستبدالهاللعطاءالذيتمصبحبديال فيجلسةفتحالمظاريفوت قرأعلنا عليهاعالمة"استبدال"وت 

سمحباستبدالأيعطاءمالميحتويعلىتفويضلىالمناقصغيرمفتوح،والي إعادوالذيي 
فيجلسةفتحالمظاريف.قرأعلنا ساريالمفعوللطلباالستبدالوي 

العطاءاتقرأعلنافيجلسةفتحالمظاريفمعسيتمفتحالمظاريفالمكتوبعليهاعالمة"تعديل"وت 
قرأالمناظرة،واليسمحبتعديلأيعطاءمالميحتويعلىتفويضساريالمفعوللطلبالتعديلوي 

فيجلسةفتحالمظاريف.علنا 
.العطاءاتفيجلسةفتحالتيتمفتحهاوقراءتهاعلنا االالعطاءاتلنتدخلفيعمليةالتقييم



ويتماإلعالنعنأسماءالمناقصين،وأسعارتلواآلخر،واحداخرىفتحمظاريفالعطاءاتاألت3.25
العطاءات،والقيمةاإلجماليةلكلعطاءعلىمستوىكلعقدجزئيأورزمةحسبالحالة،والعطاء

،ووجودأوغيابكفالةدخولالمناقصةاتموخصةالبديل)إذاماسمحبالبدائلأوتمطلبها(،وأي
طلبذلك،وأيةتفاصيلأخرىمماثلةقدتعتبرهاالجهةالمشتريةأوإقرارضمانالعطاءإذاما

رئتخاللمناسبة،وسيتمفقطتقييمالعطاءاتالبديلةأوالتعديالتالمقدمةأوالتخفيضاتالتيق 
قرأفيجلسةفتحالعطاءات،ويجبنظرفيأيتخفيضأوتعديللمي جلسةفتحالعطاءات،ولني 

المختصةفياولجنةالشراءعضاءلجنةالعطاءاتأتوقيعخطابالعطاءوجدولالكمياتمنقبل
 في المبين الوجه على العطاءات فتح المتأخرةجدول بيانات المناقصةجلسة العطاءات أما ،

أو،مناقشةمزاياأيعطاءيجوز،والعادغيرمفتوحةإلىالمناقصينوالمسحوبةوالبديلةفسوفت 
للفقرةرفضوفقا فيجلسةفتحالمظاريفباستثناءالعطاءاتالمتأخرة،والتيت ،رفضأيعطاء

.(منالتعليماتللمناقصين1.23)


يتضمنفتحالعطاءات،والذييجبأنلولجنةالشراءالمختصةبإعدادمحضرأتقوملجنةالعطاءات4.25
أوتبديلأوتعديلوكذلكأسعارالعطاءاتعلىمستوىانسحابأسماءالمناقصين،وأيبالحداالدنى

محبالبدائلأوتمطلبها(،،والعطاءالبديل)إذاماس أيةتعديالتالرزمة)العقد(حسبالحالةمتضمنا 
قبلكفالةدخولالمناقصةأوإقرارضمانالعطاء،ويتمتوقيعالمحضرمنعدموجودووجودأو

أ العطاءات لجنة الحاضرينأعضاء الشراء لجنة و جميع، على المحضر من نسخة وتوزع
المناقصينالذينسلمواعطاءاتهمفيالوقتالمحدد،كماتنشرالمعلوماتالموجودةفيالمحضر

البوابةالموحدةللشراءالعام.على
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 :العطاءاتومقارنة تقييم  و.

 السرية .26

حالةالمعلوماتالخاصةبفحصوتوضيحوتقييمومقارنةالعطاءاتوالتوصياتباإلنتظلأيجب26.1

بهذهالىايشخصليسلهدوررسميسرية،ويجبعدماإلفصاحعنهاإلىالمناقصينأو

(منالتعليمات40حالةعلىالمناقصالفائزحسبالفقرة)العمليةحتىوقتاإلعالنعناإل

 .للمناقصين

تتسب2.26 ولجنةأولجنةالعطاءاتأأيةمحاولةمنأيمناقصللتأثيرعلىالجهةالمشتريةبقد
عطاءالإحالةالعقدإلىاستبعادالمقارنةأوتقييمأوالالفحصأوولجنةالتقييمفيعمليةأالشراء

.المقدممنه
لشأناالتصالبالجهةالمشتريةفي(أعاله،وإذارغبأيمناقص2.26الفقرة)معمراعاة3.26

يخاطبهاأنفعليهاحالةالعقدحتىبينفتحالعطاءاتوماالممتدةيتعلقبالمناقصةفيالفترة
 فقط.خطيا



 توضيح العطاءات .27

أنتطلبمنأيمناقصةالعطاءاتفحصوتقييمومقارنللجهةالمشتريةوبهدفالمساعدةفي1.27
الإتوضيحمقدممنأيمناقصواليعتمداي،ومنحهمهلةمعقولةللردعطائهماجاءفيتوضيح

نيكونطلبالتوضيحواإلجابةخطيان،والأذاكاناستجابةلطلبمنالجهةالمشترية،ويجبإ
يتمالسماحأوتقديمأوعرضأيتغييرلألسعار،سواءبالزيادةاوبالنقصان،إالإذاكانذلكلتأكيد

ح تصحيحخطأ للفقرة وفقا التقييم خاللعملية المشترية الجهة التعليمات31سابيتكتشفه من
للمناقصين،واليجوزللجهةالمشتريةايضاانتطلبمنايمناقصاوتسمحلهبتقديماوعرض

ايتغييرفيمضمونعطائه.
فيطلبهاالمحددينلتاريخالجهةالمشتريةفيالوقتوااستيضاحاتقدمالمناقصالردعلىإذالمي 2.27

 فقديتمرفضعطاءهذاالمناقص.

 الحذفاإلنحراف والتحفظ و .28

:التاليةتطبقالتعريفاتخاللتقييمالعطاءات،

 المناقصة؛وثائقالمتطلباتالمحددةفيمخالفةوهنحراف""اإل.أ

 كلمتطلباتوثائقالمناقصة.تحدمنقبولالتيشروطبعضال"التحفظ"هووضع.ب

 المناقصة.وثائقالمعلوماتأوالوثائقالمطلوبةفيبعضأوكلتقديمالفشلفي"هوالحذف".ج



 ة العطاءات لشروط المناقصةتحديد استجاب .29

محتوياتالعطاءعلىلشروطالمناقصةمستجيباعطاءكانأيإذافيماالجهةالمشتريةيعتمدقرار1.29

.التعليماتللمناقصين(من11فيالفقرة)وفقالماهومحددنفسه،

المناقصةدونوثائقمتطلباتالمستوفيلجميعهوالعطاءللشروطالعطاءالمستجيبجوهريا 2.29

هوالذي:الجوهريالحذفنحرافأوالتحفظأواإلحذفجوهري،وانحرافأوتحفظأو
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:فيحالةقبوله.أ

المرادإنجازها؛األشغالوأداءوجودةعلىمجاليؤثربطريقةجوهرية .1

بشكلجوهري، .2 اليحد يتوافقوبما أو،المناقصةوثائقمع المشترية منحقوقالجهة

 المناقصالتعاقدية؛أوواجبات

علىالوضعالتنافسيللمناقصيناآلخرينالذينقدموابشكلغيرعادليؤثرتعديلهفيحالة.ب

 .شروطومستوفيةللعطاءاتمستجيبةجوهريا 

 

التعليماتللمناقصين،(من16للفقرة)لجنةالتقييمبفحصالجوانبالفنيةللعطاءوفقا تقومسوف3.29

تمالوفاء"متطلباتاألشغال"قدالسابعالقسموالتأكدعلىوجهالخصوصمنأنجميعمتطلبات

.حذفجوهريدونأيانحرافأوتحفظأوبها

المناقصة،وثائقلمتطلباتغيرمستجيبجوهريا كانإذامنقبلالجهةالمشتريةطاءالعرفضيتم4.29
العطاءمستجيبا يسمحبالتاليبوال الحذفعنطريقتصحيحاالنحرافأوالتحفظأوجعلهذا

.الجوهري

 والحذفواألخطاء  المطابقةعدم  .30

ةنواقصعنأيغضالنظرلجنةالتقييمكانالعطاءمستجيباجوهريالمتطلباتوثائقالمناقصةلإذا1.30
نحرافاتثانويةفيالعطاء.اأو

للجنةالتقييمأنتطلبمنالمناقصكانالعطاءمستجيباجوهريالمتطلباتوثائقالمناقصة،إذا2.30
نحرافاتالثانويةاالوذلكلتصحيح،زمنيةمحددةفترةخاللتقديمالمعلوماتأوالوثائقالضرورية

 التوثيقللعطاء بمتطلبات المتعلقة العطاء النواقصفي استكمال أو ال أن ويجب ت، هذهتعلق
،وقديؤديعدمتمكنباالسعارالمذكورةفيالعطاءاالشكالمنشكلبأياالنحرافاتأوالنواقص

 .رفضعرضهالمناقصمنتقديمالمعلوماتالمطلوبةإلى

نحرافاتتصحيحاالبلجنةالتقييمكانالعطاءمستجيباجوهريالمتطلباتوثائقالمناقصةتقومإذا3.30
المقارنةفقطيعدلسعرالعطاءالتيتتعلقبسعرالعطاء،والغراضالكميالثانويةالقابلةللقياس

الطرق التعديلباستخدام ويجبأنيتم المنسيأوغيرالمطابقللمواصفات، ليعكسسعرالبند
الثالث"معاييرالتقييموالتأهيل".القسمالمحددةفي

 

 تصحيح األخطاء الحسابية .31

وفقتصحيحاألخطاءالحسابيةبلجنةالتقييمكانالعطاءمستجيباجوهريالمتطلباتوثائقتقومإذا1.31

:التاليةالشروط

فياإلجماليالسعرضربسعرالوحدةبالكميةالمقابلةلهوبينحاصلبينتعارضإذاكانهناك.أ
إذارأتهذاعلىواستثناءا،لذلكطبقااالجماليالسعرويعدليؤخذبسعرالوحدةعقودالقياس
فيهذهف،أنهناكخطأ اللبسفيهتمثلفيوضعالفاصلةالعشريةلسعرالوحدةلجنةالتقييم

ويصححسعرالوحدة.اإلجماليالحالةيحتسب
المبالغ.ب تعتمد الفرعية، اإلجمالية المبالغ جمع عملية عن ناتج فيمجموع هناكخطأ كان إذا

اإلجماليةالفرعيةويصححالمجموع.
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المحددبالسعريؤخذ،السعرالمحددبالكلماتوالسعرالمحددباالرقامإذاكانهناكتعارضبين.ت
بالكلمات،إالإذاكانالمبلغالمذكورمتعلقا بخطأحسابيفتعتمدالقيمةالرقميةوفقاللبندينالفرعيين

)أ(و)ب(أعاله.
لهذاالبند،أوكانإذاقامالمناقصبكتابةإجماليالمبلغلبندمادونأنيقومبتدوينسعرالوحدة.ث

سعرالوحدةرقما غيرواضح،فيتمإحتسابسعروحدةلهذاالبندمنقسمةإجماليالمبلغعلى

 كميةالبند.

إذاظهرأيتناقضفيالمعلوماتأواألسعاربينالنسخةاألصليةوالنسخاألخرى،يؤخذبماورد.ج

 فيالنسخةاألصلية.

علىعطائ.ح المناقصتعديال  قدم إحتسابهذاإذا يتم كمبلغمقطوع، بالخصمأوبالزيادة هسواء 

 المبلغكنسبةمنالسعرالمقروءقبلالتصحيحوإعتمادهاكخصمأوزيادة.

اإلجماليبصورةوإذالميقمالمناقصبتسعيربندأوأكثرمنالبنود،أوقامبكتابةسعرالوحدة.خ

 المبلغ،يتمالتصحيحكاآلتي:غيرواضحةوتشكلمعهاإلتباسفيإحتسابإجمالي

لغاية .1 المناقصيناآلخرينالمشاركينفيالمناقصة عند البند لهذا تطبيقأعلىسعرورد

 الحصولعلىقيمةإجماليةلهذاالعرض.

،واتجهتالنيةلإلحالة(أعالهأقلالعروضسعرا 1إذابقيالعرضالذيطبقعليهالبند) .2

لتحديدالقيمةاالجماليةالتيلهذاالبندعندالمناقصيناآلخرينعليه،يتمتطبيقأدنىسعرورد

 سيحالبهاالعرض.

 

التصحيحاتالحسابيةدونالتشاورمعالمناقصالذييتمابالغهبهذهتقومالجهةالمشتريةباجراء 2.31

رفض يتم المشترية الجهة يوافقالمناقصعلىالتصحيحاتالتيتجريها لم وإذا التصحيحات،

عطائه،وللجهةالمشتريةانتقررفيهذهالحالةمصادرةكفالتهاوتطبيقاالجراءاتالواردةفي

 .اقرارضمانالعطاء



 التحويل إلى عملة واحدة .32

ألغراضالتقييموالمقارنة،سيتمتحويلعملة)عمالت(العطاءإلىعملةواحدةكماهومحددفي1.32

 .المناقصةجدول بيانات 

 هامش االفضلية المحلية .33

 .للمقاولينالمحليينفضليةاليطبقهامشاألجدول بيانات المناقصةمالمينصعلىذلكفي1.33

 المقاولون من الباطن .34

مناألشغالمنقبلمقاولينمنالباطنسبقوتماجزاءمحددةالتنويالجهةالمشتريةتنفيذأية1.34

.جدول بيانات المناقصةاختيارهممنقبلهامالمينصعلىذلكفي
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وفيهذهالحالةيتم،التخصصيةاألشغاليمكنللجهةالمشتريةالسماحبالتعاقدمنالباطنلبعض2.34

احتسابخبرةالمقاولينالمتخصصينمنالباطنفيعمليةالتقييموفقا لمعاييرالتأهيلللمقاولينمن

.الثالثالقسمالباطنالواردةفي

جدول بيانات المناقصةيمكنللمناقصينإقتراحالتعاقدمنالباطنحتىالنسبةالمئويةالمحددةفي3.34

 .شغالالعقدأوحجماألمنإجماليقيمة

 تقييم العطاءات .35

العطاءات،الفقرةفيتقييمالمذكورةفيهذهاتتقييمبإستخدامالمعاييروالمنهجياللجنةسوفتقوم1.35
أخرى.اتتقييممعاييرأومنهجييتماستخدامايةولن


:االمورالتاليةبعيناالعتبارعندتقييمايعطاءسوفتأخذلجنةالتقييم 2.35

والمبالغاالحتياطيةالمخصصةلحاالتالطوارئفيأسعرالعطاءباستثناءالمبلغاإلحتياطي.أ

يشملبنودلعقود7ملخصجدولالكميات ولكنبما بأسعاراألشغالالقياس، المقدمة اليومية

تنافسية؛

 للمناقصين؛التعليمات(من1.31الناجمعنتصحيحاألخطاءالحسابيةوفقاللفقرة)السعرتعديل.ب

 التعليماتللمناقصين؛(من4.14بسببالتعديالتالتيقدمهاالمناقصوفقاللفقرة)السعرتعديل.ت

(أعاله،إذاكانذلكمناسبا،لعملةواحدةوفقاللفقرةتتحويلالمبلغالناتجمنتطبيق)أ(إلى).ث

 التعليماتللمناقصين؛(من32)

 التعليماتللمناقصين؛(من3.30الثانويةوفقاللفقرة)لإلنحرافاتالسعرتعديل.ج

 الثالث"معاييرالتقييموالتأهيل".القسممعاييرالتقييماإلضافيةالتيتمتحديدهافي.ح

 
فيشروطالعقداألسعارالواردةلمراجعةالمتوقعاتالتأثيرفيتقييمالعطاءاليؤخذبعيناالعتبار3.35

.العقدخاللفترةتنفيذ


منهجيةفإن،أسعارمنفصلةلرزممختلفة)عقود(بتقديمللمناقصينتسمحوثائقالمناقصةكانتإذا4.35

علىتعديالتةلعقد،بمافيذلكأيلللمجاميعالمختلفةمنالرزمالمكونةمقيمالاالدنىسعرالتحديد

ياالسعار العطاء، خطاب المناقصفي بها توضيحهاتقدم التقييمالقسمفيسيتم "معايير الثالث

والتأهيل"؛

إذاكانالعطاءالمقدملعقدقياس،وكانتأسعارالعطاءاألقلتكلفةوالمستجيبجوهريا غيرمتوازنة5.35

بشكلجدي،أوكانتأسعارالمناقصللبنودالتييتمتنفيذهافيمرحلةمبكرةمنفترةالعقدمرتفعة

لزيادةنصيبهمنالدفعاتالنقديةفيالمرحلةالمبكرةمنالعقدفإنهلنيتمرفضذلكالعطاءنسبيا 

نتطلبمنالمناقصتحليلسعرمفصلأذاكانغيرمتوازنإلىحدكبير،وللجهةالمشتريةإالإ

االشغالتنفيذأليبندأولجميعبنودجدولالكميات،للتدليلعلىانسجامهذهاألسعارمعأساليب

والجدولالزمنيالمقترح،وبعدتقييمتحليلالسعر،ومعمراعاةالجدولالزمنيللدفعاتالمتوقعة

                                                           
 ".جدول النشاطات" بمصطلح " جدول الكميات"في عقود المبالغ المقطوعة يستبدل 7
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لىمستوىكافلحمايتهاإخاللفترةالعقد،قدتطلبالجهةالمشتريةزيادةمبلغكفالةحسنالتنفيذ

 .بالتزاماتهبموجبالعقدمنالخسائرالماليةالمحتملةنتيجةتقصيرالمناقصالفائزفيالوفاء

 مقارنة العطاءات .36

(من2.35)للفقرةوفقا مقارنةاألسعارالمقيمةلجميعالعطاءاتالمستجيبةجوهريا تقوملجنةالتقييمب1.36

 .تكلفةالمقيمةليتمتحديدأقلالعطاءاتالتعليماتللمناقصين

 ينتأهيل المناقص .37

األقلتكلفةوالمستجيبجوهريا المقيمالعطاءالذيتقدمبماإذاكانالمناقصتحددأنلجنةالتقييمعلى1.37

المناقصة لشروط ل، وفقا العقد لتنفيذ مؤهال التأهيل المبينةمعايير التقييمالقسمفي الثالث"معايير

.والتأهيل"

للفقرةبتذلكوالتيتثمنالمناقصفحصالوثائقواألدلةالمقدمةيتمتحديدذلكمنخالل2.37 ،طبقا

.التعليماتللمناقصين(من17)

عدمتلبيتهلهذهوسيؤديإلحالةالعقدعليه،مسبقاأساسيا هيلشرطا أتلبيةالمناقصلمعاييرالتتعتبر3.37

العطاءالمقيمالتاليفيبدراسةستقوملجنةالتقييمالمعاييرإلىإستبعادعطائه،وفيهذهالحالةفإن

 .كانالمناقصمؤهال لتنفيذالعقدإذاالترتيبلتحديدما

 رفض كل العطاءاتأو  قبول أو رفض أي عطاءفي حق الجهة المشترية  .38

فيأيرفضجميعالعطاءاتوالغاءالمناقصةأو،فيقبولأورفضأيعطاءالحقلجهةالمشتريةل1.38

من"رفضالعطاءاتكافةوالغاءالمناقصة"أملحقالواردةفيالعقدوفقاللحاالتوقتقبلإحالة

لغاءيجبإعادةجميعتجاهالمناقصين،وفيحالةاإلقانونيةدونتحملأيةمسئولية،وثائقالعطاء

 .وقتفيحالةالغاءالمناقصةأسرعفيكفاالتدخولالمناقصةيجباعادةوالعطاءاتالمقدمة

 :إحالة العقد  .ز

 معايير اإلحالة .39

تقدمبالعطاءإحالةالعقدعلىالمناقصالذيبتقومالجهةالمشترية،اعاله(1.37)معمراعاةالفقرة1.39
أنهمؤهللتنفيذالعقدبصورةوالذيثبتالمناقصة،لشروطوالمستجيبجوهريا المقيماالقلتكلفة

 .مرضية

 التبليغ باحالة العقد .40

المناقصينخطيا جميعابالغاتانتهاءفترةصالحيةالعطاءفترةكافيةمنقبلعلىالجهةالمشتريةو1.40

لمواصفاتلجوهريابقراراالحالةالمبدئيعلىالمناقصالفائزصاحبالعطاءاألقلتكلفةوالمطابق

 ذاخطاباحالةللعقد.والمستوفيلمعاييرالتاهيل،واليشكلهوالشروطالمحددةفيوثائقالمناقصة
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صبحاإلحالةنهائية،خاللخمسةأيامعملمنتاريخالتبليغت قراراالحالةإذالميطعنأيمناقصفي2.40

منخاللخطيا بأنه قد تم قبول عطائهخطيا العقد  الذي أحيل عليهاخطارالمناقصوتقومالجهةالمشترية

نشرنتائجبالجهةالمشتريةأيضا ستقومالموجودفينماذجالعقد،وفينفسالوقتاالحالةخطاب

اإل علىلوحة المناقصة العامعالناتلديها للشراء الموحدة )العقود(وعلىالبوابة الرزم معتحديد

.وعددهاوكذلكاسمالمناقصالفائزوقيمةالعقد

 وتوقيعه.النهائيحتىيتمإعدادالعقدملزمايشكلخطاباالحالة)خطابالقبول(عقدا2.40

يجبعلىالجهة،منالتعليماتللمناقصين1.40بعدابالغالمناقصينباالحالةالمبدئيةوفقاللفقرة3.40
ذلكاختياره،والتيحالتدونسباباألمعرفةايمناقصيتقدمبطلبخطيلعلىالمشتريةالردخطيا 

 يامعملمنتاريختقديمالطلب.أسبعةفترةالتتجاوزخالل
 

 كفالة حسن التنفيذ .41

وفيخطاباإلحالةجدول بيانات المناقصةعلىالمناقصأنيقدمخاللالفترةالمنصوصعليهافي1.41

كفالةحسنالتنفيذوفقالشروطالعامةللعقد،وعليهأنيستخدمنموذجكفالةحسنالتنفيذالموجودفي

،أوأينموذجآخريعتمدمنقبلالجهةالمشترية،وفيحالةاصدارالكفالة"نماذجالعقد"العاشرالقسم

.منقبلمؤسسةماليةأجنبيةيجبأنيكونلديهامؤسسةماليةمراسلةمعتمدةتعملداخلدولةفلسطين

االحالةومصادرةكفالةإلخفاقفيتقديمكفالةحسنالتنفيذأوتوقيعالعقدسببا كافيا إللغاءيعتبرا2.41

دخولالمناقصةأوتنفيذبنودإقرارضمانالعطاء،وفيهذهالحالةيحقللجهةالمشتريةأنتحيلالعقد

المناقصة لشروط الترتيبوالمستجيبجوهريا  في التالي المقيم بالعطاء تقدم المناقصالذي على

 وشريطةانتثبتقدرةالمناقصعلىتنفيذالعقد.

 

 توقيع العقد .42

بعداستالمخطاباإلحالةوتقديمكفالةحسنالتنفيذعلىالمناقصانيقومبتوقيعالعقدامامالجهة1.42
.منتاريخخطاباالحالةبيانات المناقصة جدولالمشتريةخاللالفترةالمنصوصعليهافي

التنفيذوتوقيعالعقدبإخطارباقيالمناقصينتقومالجهةالمشتريةفورتقديمالمقاولالفائزلكفالةحسن2.42
 .إلعادةكفاالتدخولالعطاءاتإليهم

تعلنالجهةالمشتريةوخاللفترةالتتجاوزسبعةايامعملمنتوقيعالعقدنتائجاالحالةعلىلوحة3.42
الىالمعلوماتمبينةرقمالمناقصةوارقامالرزمباالضافةموقعهاااللكترونياالعالناتلديهاوعلى

التالية:
.المناقصةفيإشتركمناقصكلاسم.أ
أسعارالعطاءاتكماتمتقراءتهافيالجلسةالعلنيةلفتحمظاريفالعطاءات..ب
أسموسعركلعطاءقدتمتقييمه..ت
اسماءالمناقصينالذينتمرفضعطاءاتهموأسبابالرفض..ث
 اسمالمناقصالفائزوسعرعطائه،فضالعنمدةوملخصنطاقالعقد..ج
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 8 جدول بيانات المناقصةالثاني: القسم


 

  

                                                           
 .وثائق المناقصةبتعبئة هذا القسم قبل إصدار  تقوم الجهة المشترية8

في  الفقرة رقم

التعليمات 

 للمناقصين

 

 :ةعامأحكام أ. 

 .(الوسط والجنوب منطقة( الفلسطينية الشرطة نظارات تأهيل عادةأاسمالمناقصة: 1.1

 PCP-01رقمالمناقصة:

االنسان "ديوان المظالم"الهيئة المستقلة لحقوق اسمالجهةالمشترية:

 وسط وجنوب الضفة في منطقة  نظارات جهاز الشرطةتاهيل  عادةاعمال صيانة وااألشغال:

 .الكميات وجداول المخططات في المبينةتشمل االعمال  الغربية

واحد عقدزمأوالعقود:عددالر 

 يوم 75مدةالتنفيذ: 1.1

ت.م.1.2 التمويل: الهيئة المستقلة لحقوق االنسان بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية مصدر

النرويجية

.أعادة تأهيل نظارات الشرطة الفلسطينيةاسمالبرنامجالممول:

.شركة/ مؤسسةبين اكثر من إئتالفاً ال يسمح بان يكون المناقص  :االئتالفالسماح بت.م.1.4

 ينطبق لعدم السماح باالئتالف.الالحداألعلىلعدداعضاءاالئتالف:

 فقط. : الجنسية الفلسطينية جنسيةالمناقصت.م.3.4

طالععلىقائمةالشركاتالمحظورعليهاالمشاركةفيالمناقصاتالممولةمنيمكناإل ت.م.4.4

الموحدةالبوابةعلىعلىلسياساتالشراءالعامعلىصدرهاالمجلساألالمالالعامالتيي 

 shiraa.gov.ps:للشراءالعام

 ال يوجد قوائم حظر من المانحين
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 ب. وثائق المناقصة:

نعنوانالجهةالمشترية:إألغراضطلبتوضيحوثائقالمناقصةفقط،فت.م.1.7

 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانإلى:

 الطابق االرضي:الطابقرقمالغرفة/

 العامة للهيئة.مبنى اإلدارة المبنى:

 شارع االم تيريزااسمالشارع:

 المسيون.  –رام هللا المدينة:

 2264صندوق بريد رقم الرمزالبريدي:

 6958 298 2 970+الهاتف:

7211 298 2 970+الفاكس:

ichr@ichr.psالبريدااللكتروني:

2022-1-15:هوالموعدالنهائيالستالماإلستفسارات

 www.ichr.psالموقع االلكتروني للجهة المشترية: ت.م.1.7

 االجتماع التمهيدي:ت.م.4.7

 يعقد اجتماع تمهيدي لهذه المناقصة :

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانمكاناالجتماع:

 2022-1-10تاريخاالجتماع:

12:00:وقتاالجتماع



 

 العطاء: ج. إعداد

ةاللغة العربيهي:العطاءلغةت.م.1.10

.فيالمراسالتبينالجهةالمشتريةوالمناقصينالعربية ةاللغتعتمد  

 تعتمداللغة االنجليزيةألغراضترجمةالوثائقالمعززةوالموادالمطبوعة.

المناقصين:مطلوباستكمالهاوتسليمهامنقبلجداولالتاليةالت.م.)ب(1.11

معايير التقييم والتاهيل(  –، جداول التاهيل )القسم الثالث   تسعيرهجدول الكميات بعد 

شهادة تصنيف سارية المفعول  :قدمفيعطائهالوثائقاإلضافيةالتاليةعلىالمناقصأني ت.م.(د)1.11

ثالثةودرجة تصنيف ال تقل عن درجة  ابنيةبتخصص 
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.بعين االعتبار ؤخذلن تُ العطاءاتالبديلة:ت.م.1.13

غير مسموحشغال:نجازاألالوقتالبديلإلت.م.2.13

غير مسموحة:ةالحلولالفنيةالبديلت.م.4.13

 للتعديلخاللفترةتنفيذالعقد." ال يخضع"السعرالمقدممنالمناقصت.م.5.14

.الدوالريجبأنتكونالدفعاتوعملةعملةالعطاءم.ت.1.15

ً  90يبقىالعطاءصالحا لمدة:ت.م.1.18 ً  يوما .تقويميا

اإلحالةوفقا للمعامالتالتالية:تسعرالعطاءيجبتعديلهفيحالةتأخر)أ(ت.م.3.18

 1.00 يساوي تعديل بمعامل

1.19 2.19و

ت.م.

منبنك)أومؤسسةمالية(معتمدة صادرالمناقصةكفالةدخوليجبأنيشملالعطاء

الرابع"نماذجالعطاء"،وتكونقيمةوعملةالقسمومرخصبحسبالنموذجالموجودفي

 .دوالر (10,000) الكفالة
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يوماتقويميابعدانتهاءفترة30المفعوللفترةةساريالمناقصةتكونكفالةدخولت.م.19.3

 ت.م.(1.18كماوردتفيالمادة)المناقصةعرضصالحية

 ال ينطبق:اقرارضمانالعطاءت.م.8.19

نسخةغيرأصليةباإلضافةإلىالنسخةاألصليةمنالعطاء. 3 يجبتسليمت.م.1.20

شهادة  :عنيابة عنالمناقصيجبأنيحتويعلىيالتأكيدالخطيبتخويلمنسيقومبالتوقت.م.2.20

.تسجيل الشركة وخطاب المناقص بالتفويض

 :د. تسليم العطاءات وفتح المظاريف

ت.م.1.22



 هة المشترية ألغراض تسليم العطاءات فقط:جعنوان ال

التشريعيالمجلسخلف-المسيون–رامهللا–المستقلةلحقوقاالنسانالهيئة



المشترياتقسم/الماليةالدائرةلى:إ

األرضيالطابق:الطابقرقمالغرفة/

.االنسانلحقوقالمستقلةللهيئةالعامةاإلدارةمبنىالمبنى:

تيريزا.شارعاالماسمالشارع:

المسيون-هللارامالمدينة:

2264رقمبريدصندوقالرمزالبريدي:



 آخر موعد لتقديم وتسليم العطاءات:

2022-1-25التاريخ:

[.12:00الوقت:



 الللمناقصين بتسليم عطاءاتهم إلكترونيا:  يُسمح
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 . فتح العطاءات:ـه

:العنوانوالتاريخوالوقتالتاليسيتمفتحمظاريفالعطاءاتفيت.م.1.25

مكتبة الهيئةقاعة /  األول الطابق:الطابقرقمالغرفة/

االنسان لحقوق المستقلة للهيئة العامة االدارةالمبنى:

 تيريزا االم شارعاسمالشارع:

  سيوناالم –هللا  رامالمدينة:

 

]أدخلاليوم،الشهروالسنة[التاريخ:  

)يجبأنيكونالوقتوالتاريخمماثلينللتاريخوالوقتالنهائيين]]أدخلالوقتالوقت:

(.1.22الستالمالعطاءات)الفقرة



 غير مسموح تسليم العطاءات عبر البريد االلكتروني.

ت.م.3.25



المسعروالنماذجالمطلوبتعبئتهامنالمقاول،يجبتوقيعخطابالعطاءوجدولالكميات

.الحاضرينفيجلسةفتحالمظاريفالعطاءاتأعضاءلجنةجميعمن

 تقييم العطاءات  . و

تقييمالعطاءاتالمختلفةومقارنتهابهدفتحويلالعملةالتىسيتماستخدامهاالغراضت.م.1.32

.الدوالرلىعملةواحدةهي:إالعطاءاتالمقدمةبعمالتمختلفةأسعار  

.ةسلطة النقد الفلسطينيسعرصرفالعمالتالمعتمدهوماتنشره:  

لتسليمخراليسبقالتاريخالنهائيأبتاريخ:]التاريخالنهائيلتسليمالعطاءاتأوأيتاريخ

 [.يوم28العطاءاتبأكثرمن

 ينطبقال فضليةللمقاولينالمحليين:هامشاألت.م.1.33

الجهةالمشتريةعلىتىفيذأجزاءمحددةمناألشغالبواسطةمقاوليالباطن"وافقت ال"ت.م.1.34

الذينسبقإختيارهم.
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،وبماالبتنفيذهامنالباطنالمقاولونسيقومشغالالتيعلىالمناقصتحديدأجزاءاألت.م.3.34

منإجماليقيمة]ادخلالنسبة[يتجاوزالمنإجماليقيمةالعقدأو]ادخلالنسبة[يتجاوز

الخرسانة.........إلخ(.اشغالأجزاءمناألشغال)مجموعةبنودمتجانسةمثل

 

 يسمح بالتعاقد من الباطن.ال 



 ز. احالة العقد

1.42و1.41

ت.م.
يوماً  14:الفترةالزمنيةلتقديمكفالةحسنتنفيذوتوقيعالعقدهي
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 التأهيلو التقييم معايير: الثالث القسم

 
علىكافةالمعاييرالتيستقومالجهةالمشتريةباستخدامهالتقييمالعطاءات،وتأهيلالمناقصينالقسميحتويهذا
منالتعليماتللمناقصين(37(و)35للفقرات)فقا و جراءالتأهيلالمسبق،وإذالميتمإهيلالالحقأباستخدامالت

معاييرأوعواملأخرى،وعلىالمناقصانيقومبتوفيركافةالمعلوماتالمطلوبةوألنيتماستخدامأيةأساليب
الرابع"نماذجالعطاء".القسمللنماذجالمدرجةفيمنهطبقا 

 
كافئبالدوالراألمريكيإلىالمبلغالم وحيثماي طلبمنالمناقصذكرمبلغنقديما،ينبغيعلىالمناقصيناإلشارة

:التاليسعارالصرفالمحددةعلىالنحوأوذلكباستخدام


سعرالصرفالسائدعتمادإشغالأوالبياناتالماليةالمطلوبةلكلسنة:يتمبالنسبةلدورةرأسالماللأل •
 .فياليوماألخيرمنالسنةالتقويميةالتييتعيَّنتحويلالمبالغالخاصةبها،والذيسبقتحديدهأصال 

 

 .عتمادسعرالصرفالسائدفيتاريخالعقدإفيمايتعلقبقيمةالعقدالواحدفقط:يتم •
 

اعتماد الصرفأسيتم الم سعار فيمنالمصدر والمحدد الحكومة قِبَل التعليمات(1.32)الفقرةتاحمن من
يعطاء.أتصحيحأيخطأفيتحديدأسعارالصرففيللجهةالمشتريةمكني ساسهأللمناقصين،وعلى
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  :فضلية المحليةهامش األ .1


(منالتعليماتللمناقصين،سيتممنح1.33بموجبالفقرة)فضليةللقاولينالمحليينفيحالةتطبيقهامشاأل

للمقاولينالمحليين،وفقاألحكامالتالية:المائة(ونصففي)سبعة٪7.5فضليةالمحليةبنسبةهامشاأل

علىالمقاولينالذينيتقدمونللحصولعلىهذهاألفضليةأنيقدمواكجزءمنبياناتالتأهيلمعلوماتتشمل.أ

الملكيةالالزمةلتحديدفيماإذاكانمقاولمعينأومجموعةمنالمقاولينمؤهلينللحصولعلىتفاصيل
علىلسياساتالشراءالعام.أفضليةمحليةوفقا للتصنيفالذييضعهالمجلساأل

 :بعداستالمومراجعةالعطاءاتمنقبلالجهةالمشترية،يتمتصنيفالعطاءاتالمطابقةإلىمجموعتين.ب

المجموعة)أ(:العطاءاتالتيقدمهامقاولونمحليونمؤهلونللحصولعلىاألفضلية. .1

 المجموعة)ب(:العطاءاتالتيقدمهامقاولونآخرون. .2
لىكلعطاءمنالعطاءاتالتيتماستالمهامنالمقاولينفيالمجموعةإولغرضتقييمومقارنةالعطاءات،يضاف

.قلهاسعرا ألتحديدويتمالمقارنةبينكلالعطاءاتالمستجيبةجوهريا  قيمةالعطاء،بالمائةمن7.5)ب(مانسبته
 

 :معايير التقييم .2

منالتعليماتللمناقصين(2.35)(منالفقرةح)-الواردةفيالفقراتالفرعيةمن)أ(باإلضافةإلىالمعايير
طبقالمعاييرالتالية:ت 


 العطاء من الناحية الفنية: كفاية 1.2

ةواألفرادلتنفيذالعقدبمايلق دراتالمناقصالفنيةلتوفيرالمعداتالرئيسيشملتقييمالعرضالفنيللمناقصتقييما 
لمواد،بشكلتفصيليوتامووفقا ينسجموالعرضالمقدممنحيثأساليبالعمل،وجدولةتنفيذه،ومصادرتوفيرا

.شغال"السابع"متطلباتاألالقسمللشروطالمنصوصعليهافي


 :العقود المتعددة  2.2

ذاماتمتصنيفاألشغالفيإطارعقودمتعددة،سيتمإمنالتعليماتللمناقصين،و(4.35)للفقرةالفرعيةوفقا 
:التاليالتقييمعلىالنحو


 }:( من التعليمات للمناقصين4.35) الفقرة{المعايير الخاصة بمنح عقود عمل متعددة  .أ

 
 :)الرزمة: مجموعة من البنود( شغالزم األرُ   -

ساسأشغال،وسيتمتقييمالعطاءاتعلىزماألللمناقصينخيارتقديمعطاءأليرزمةأوأكثرمنر 
قدَمةلمجموعاتر زمةعلىحدا،معاألتقييمكلر  نإشغالزماألخذفياالعتبارالخصوماتالم 

المناقصينالمقدمينللعطاءاتالمقيمةواألإوجدت،وسيتم العقودعلىالمناقص/ قلحالةالعقد/
زمالمجمعة،شريطةتلبيةالمناقص/المناقصينلمعاييرالتأهيلالمطلوبةتكلفةعلىالجهةالمشتريةللر 

 .شغالبحسبمقتضىالحالزماألزمةأور لر 

 :عة من الرزم()الحزمة: مجمو شغالاأل زمحُ   -

زمةأوأكثرمنشغال،وكذلكألير زماألكثرمنح أوأخيارتقديمعطاءأليةحزمةللمناقصين
تقييمالعطاءاتعلىأساس"الح زمةاألزمةضمنح ر  زمة"،معاألخذفيشغالالواحدة،وسيتم

زمةالواحدة،وسيتمالح زمفيإطارأوالر  /زمواالعتبارالخصوماتالمقدمةعلىمجموعاتالح 
إ للعطاءاتالمقيمة المقدمين المناقصين المناقص/ على العقود العقد/ الجهةأحالة على تكلفة قل

زمزمةأوح زمالمجمعة،شريطةتلبيةالمناقص/المناقصينلمعاييرالتأهيلالمطلوبةلح المشتريةللح 
.شغالبحسبمقتضىالحالاأل
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 إلنجاز العمل:الفترة البديلة  3.2

(منالتعليماتللمناقصين،سيتمتقييمالفترة2.13نجازالعملبموجبالفقرة)إذاماتمالسماحبالفترةالبديلةإل
:التاليعلىالنحو

المشتريةإضافةأيةعناصرترىضرورةفحصهافيالتقييمللتأكدمنجدوىالفترةالبديلة[]للجهة


 البدائل الفنية: 4.2

(منالتعليماتللمناقصين،سيتمتقييمالبدائلعلىالنحو4.13إذاماتمالسماحبالبدائلالفنيةبموجبالفقرة)
المشتريةإضافةأيةعناصرفنيةترىضرورةفحصهالتقييمالبدائلالفنية[]للجهةالتالي:

 

 :ختصاصاتمن الباطن من ذوي اإلالمقاولون  5.2

األ بالخبراتسيتم دةخذ وذاتالعالقالمحدَّ لألشغالباألةفقط الباطن من للمقاولين بالنسبة شغالالتخصصية
ضافالخبراتالعامةوالمصادرفيوثائقالمناقصة،ولنت محبهممنقِبَلالجهةالمشتريةالتخصصية،والذينس 
شغاليستجيبالمقاولونمنالباطنلألنأوينبغي.لىالمناقصمقدمالعطاءلغاياتتاهيلهإالماليةلمقاوليالباطن

.التخصصيةلمعاييرالتأهيلبشكلتامبالنسبةللعملالمقترحتنفيذهمنقبلهم
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 :هيلأالت .3


 التوثيق متطلبات االمتثال هلية ومعايير التاهيلاأل

 حاديالكيان األ المتطلبات الموضوع الرقم
 قامتهإو المنوي أاالئتالف القائم 

كافة  تقديم المتطلبات
 عضاءاأل

كل عضو 
 ىعلى حد

 حد االعضاءأ

 :هليةاأل 1.3

 الجنسية 1.1.3
ت.م.(منالتعليمات3.4للفقرة)الجنسيةوفقا 

للمناقصين
يجبالوفاء
 بالمتطلبات

اليسمحباالئتالف
و(1.1.3)نماذجاألهلية

(2.1.3) 
معالمرفقات

 تضارب المصالح 2.1.3
للفقرةعدموجودتضاربفيالمصالحوفقا 
 )2.4(منالتعليماتبالمناقصين

الوفاءيجب
 بالمتطلبات

 خطابالعطاء اليسمحباالئتالف

3.1.3 
مدى األهلية 

 بالنسبة للحكومة

لميتماإلعالنمنجانبالحكومةأنالمناقص
غيرمؤهل،كماهوموضحفيالفقرات
 )4.4(،)6.4(،منالتعليماتللمناقصين

يجبالوفاء
بالمتطلبات

 خطابالعطاء اليسمحباالئتالف

4.1.3 
الكيان المملوك 

من جانب 
 الحكومة

(من5.4الوفاءبالشروطالواردةفيالفقرة)
 التعليماتللمناقصين

يجبالوفاء
بالمتطلبات

 اليسمحباالئتالف

و(1.1.3)نماذجاألهلية
(2.1.3) 

 معالمرفقات

5.1.3 
القانون 
 الفلسطيني

المناقصنتيجةللحظرفيإطارستبعادإلميتم
القوانينأواللوائحالفلسطينيةالرسميةإزاء

 المناقص.دولةالعالقاتالتجاريةمع

يجبالوفاء
بالمتطلبات

 اليسمحباالئتالف

و(1.1.3)نماذجاألهلية
(2.1.3) 

 معالمرفقات
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 العقد الفعلي المتعثر: 2.3

1.2.3 
خلفية عن العقود 

 المتعثرة
تعثرللعقدنتيجةلقصورمن4لميحدثأي

 2017يناير/1جانبالمقاولمنذ
يجبالوفاء
 بالمتطلبات

 ( 2.3) المتعثرة العقود نموذج اليسمحباالئتالف

 

2.2.3 

الحظر المؤقت 
تنفيذا القرار 

ضمان عطاء، أو 
االنسحاب من 
المناقصة في 
غضون فترة 

 .صالحيتها

ليستحتالحرمانالمؤقتتنفيذاالقرار
من6.4ضمانعطاءسابق،وفقاللفقرة

التعليماتللمناقصينأواالنسحابمنمناقصة
(19.9خاللفترةصالحيتهابموجبالفقرة)
 منالتعليماتللمناقصين

يجبالوفاء
 بالمتطلبات

 نموذجخطابالعطاء اليسمحباالئتالف

3.2.3 
انتظار إجراءات 

 التقاضي

أنيكونالمركزالماليوالربحيةالمحتملة
للمناقصعلىالمدىالطويلسليمةوتتوافقمع

أدناهوعلىافتراضأنكافة1.3المعايير
علقةضد  .سيتمحلهاالمناقصالدعاوىالم 

يجبالوفاء
 بالمتطلبات

 ( 2.3ذج العقود المتعثرة )ونم اليسمحباالئتالف

 التقاضيتاريخ  4.2.3
اليوجدسجلتاريخيثابتعنقرارات

منذ5المناقصمحكمةاوتحكيمصادرةضد
 2017يناير/1

يجبالوفاء
 بالمتطلبات

 ( 2.3ذج العقود المتعثرة )ونم اليسمحباالئتالف

  

                                                           
 

 
بموجب العقد المعني، و )ب(  النزاعاتآلية لتسوية  الطلب بإحالتها إلىأ( لم يتم االعتراض على حالة التعثر من قبل المقاول، بما في ذلك الجهة المشترية، سيتضمن كافة العقود التي )قرره فيما يتعلق بالتعثر، بحسب ما ت4

التعثر مستندة  كذلك، يجب أن تكون حالةالنزاعات، ن خالل آلية لتسوية التي تم نقض قرار الجهة المشترية بالتعثر مولذا، ال تشمل حالة التعثر العقود  المقاول.ضد  يا  تسويتها كل عتراض عليها، بيد أنه تم العقود التي تم اإل

لمعلومات عن النزاعات التي تم تسويتها بالكامل أو التقاضي، أي أن اآللية لتسوية التعثر مستندة على كافة  قا  على كافة المعلومات عن النزاعات التي تم تسويتها بالكامل أو التقاضي، أي أن النزاع أو التقاضي تم حله وف

 .فعال   للمناقصالمنازعات بموجب العقد المعني، بينما تم استنفاد كافة حاالت الطعن المتاحة  آللية لتسوية  النزاع أو التقاضي تم حله وفقا  
 
ألن الخلفية الثابتة بقرارات محكمة/تحكيم .  الماضية توفير معلومات دقيقة حول أي تقاضي أو تحكيم ناتج عن العقود المنجزة أو الجاري إنجازها في إطار فترة التنفيذ على مدى السنوات الخمس المناقصينبغي على 5

 .كعديم أهلية المناقصأوأي عضومن أعضاء ائتالف من شأنه أن يؤدي إلى إعالن  المناقصصادرة ضد 
 

 

. 
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 الوضع المالي واالداء: 3.3
تسهيالتقدميالمناقصأنينبغيعلى-(أوال ( القدرات المالية 1.3.3

،ووسحححائلماليةوغيرمشحححروطة بنكيةمعتمدة

علىنحوكحححافلتلبيحححةمتطلبحححاتتكونأخرى

 .التدفقالنقديألعمالالبناء

منقيمحححةعرض%40نحوقيمتهحححاالمقحححدرة

وذلكالسحححعرالمقدممنالمناقصلجميعاالعمال

بالنسحححبةللعقد/العقودموضحححوعهذهالمناقصحححة

لتزاماتاألخرىعلىعلىنحوصححححححافمناإل

.المناقص


ينبغيعلىالمنححاقصأني برهن،وعلى-)ثححانيححا (

نحومرضححححيبالنسححححبةللجهةالمشححححترية،أنلديه
مصححادرتمويلكافيةلتلبيةمتطلباتالتدفقالنقدي
الخاصباالشححححغالالجاريتنفيذهاحاليا ومنأجل
.الوفاءباإللتزاماتالمتعلقةبالعقودالمسحححححححتقبلية

)ال ينطبق(


ينبغيعلىالمنححاقصتقححديمالميزانيححات-)ثححالثححا(

دققة،أو"فيحالةأنهالمتكنمطلوبةبموجب الم 

قوانينبلدالمناقص"تقديمالبياناتالماليةاألخرى

ادخل[المقبولةمنالجهةالمشحححتريةعنالسحححنوات

الماضححححححية،والتييجبأنت ثبت]عددالسححححححنوات

صحةالوضعالماليالحاليللمناقصوأنتشير

حتملعلىالمدىالطويل.لإ ىالجانبالربحيالم 

)ال ينطبق(

يجبالوفاء
 بالمتطلبات

 
(1.3.3المالي)نموذجالاليسمحباالئتالف  

معدل االنجازات    2.3.3
السنوية ألعمال 

 المقاوالت
 

 

ينبغيانيكونمعدلاالنجازاتالسنوية
 Annualألعمالالمقاوالت

Construction Turnover 
دوالرا أمريكيا ،علىأنيتم [100,000]

احتسابذلككإجماليالدفعاتالمعتمدةالتيتم
استالمهاعنالعقودقيدالتنفيذو/أوتلك

 [5المكتملةمنهافيغضونالسنوات]
[سنوات.5ا على]الماضية،مقسوم

يجبالوفاء
بالمتطلبات

 النموذجالمالي)2.3.3(اليسمحباالئتالف
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 الخبرة الفنية 4.3
1.4.3 

 
 
 

خبرة عامة في 
 مجال المقاوالت 

 

 

خبرةالمناقصفيمجاليجبانالتقل
 نم] 5[عن المقاوالتكمقاولرئيسي

من  السنوات،ابتداء 
.2010يناير/1

يجبالوفاء
بالمتطلبات

اليسمحباالئتالف

(1.4.3الخبرات)نموذج



 

2.4.3 
 )أ(

الخبرة المحددة 
شغال في مجال األ

وإدارة  المشابهة
 العقود

 

هة:مطلوب  عددالعقودالمشححححححححاب حداألدنىل ال
علىنحو 6 إنجحححازهحححا م التيتم كمقحححاولرض 

وآخرموعد2017منيناير1رئيسححيمابين

:لتقديمالعطاءات

،والحداألدنىلقيمةكلعقدعقد[2]عدد:أوال 
 ؛ دوالر[100,000] منها
تقديمشهاداتاالنجازفيالعقودالمشابهة:ثانيا

كمقاولرئيسي

يجبالوفاء
بالمتطلبات

اليسمحباالئتالف
)أ((2.4.3الخبرات)نموذج

 

مبإضافةاآلتيفيحالةالسماحللمقاولينمنق 
إلىضافةختصاص،باإلالباطنمنذوياإل

األشغالعنطبيعةوخصائصتقديموصف
:المتخصصة


نإثانيا:بالنسححبةلألعمالالتخصححصححيةالتالية،ف

الجهةالمشححححتريةتسححححمحبالمقاولينمنالباطن،
من3.34منذوياالختصححاصححاتوفقاللفقرة

االعمححالبححادراجقم[:التعليمححاتللمنححاقصحححححححين
(ال ينطبق)]التخصصية

 

يجبالوفاء
بالمتطلبات

 اليسمحباالئتالف

  

                                                           
( المتطلبات بموجب المحددة القيمة من أقل) الصغيرة القيمة ذات العقود من عددجمع  أمااألشغال"،  متطلبات" السابعالقسم  في الموضحة األخرى أوالخصائص/و التكنولوجيا/  واألساليب التعقيد، ومستوى المادي الحجم التشابه،إلىينبعي أن يستند  6

 .قبولها يتم فلن عام بشكلالمتطلبات  لتلبية

. 
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2.4.3 
 )ب(

عاله،وأيةعقودألىالعقودالمذكورةإبالنسبة 
نتهاءمنتنفيذها،أوالتيالتزالأخرىتماإل

وعضوفيأقيدالتنفيذكمقاولرئيسي،
ائتالف،أومقاول)متخصصفيإدارةالعقود(

فقدتمخاللالفترة7أومقاولمنالباطن
جازاألنشطةإن)أ(أعاله،2.4المذكورةفي

بإدراج]قم:8الرئيسيةالتاليةوعلىنحوناجح
إلىحجمالنشاط،عددأومعدلاألنشطةمشيرا 

9طلوب[اإلنتاجالواجبالتطبيقعلىالنحوالم
)ال ينطبق(

يجبالوفاء
بالمتطلبات

اليسمحباالئتالف

2.4.3الخبرات)نموذج
)ب((

 

 

                                                           
7

فقطلتلبيةهذاالمتطلب. المناقصفي تنفيذها كعضو في ائتالف، أو مقاول من الباطن، سيتم احتساب حصة  المناقصشارك بالنسبة للعقود التي 

نوي ألنشطة األشغال العقود، أو أكثر من ذلك مجتمعة إذا ما تم التنفيذ خالل نفس الفترة الزمنية، أما فيما يتعلق بمعدل اإلنتاج فيُمثل معدل اإلنتاج السيُمكن إثبات هذا الجانب، من حيث الحجم، العدد، أو معدل إنتاج أي نشاط رئيسي في إطار أحد 8

 الرئيسية .
 
 .ات الخاصة بالعقود الفردية منهافيما يتعلق بالحد األدنى من متطلب الخبرة بالنسبة للعقود المتعددة فيمثل إجمالي الحد األدنى من المتطلب9
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 :نالموظفو 5.3

الشروطنيشغلونالوظائفالرئيسيةالتيتستوفيوظفويجبعلىالمناقصإثباتأنهسيكونلديهم

 :التالية

 

للنماذجذاتالعالقةفيوفقا ينبغيعلىالمناقصتقديمتفاصيلعنالموظفينالمقترحينوسجلخبراتهم

 ."الرابع"نماذجالعطاءالقسم



 المعـدات: 6.3

 ي:عةللمقاولوالمدرجةهنافيمايليجبعلىالمناقصإثباتأنهسوفيقومبتوفيرالمعداتاألساسيةالتاب

 

 الرقم نوع المعدات وخصائصها الحد األدنى من العدد المطلوب

  1 

  2 

  3 

  4 



العالقةفييعلىالمناقصتقديمالمزيدمنالتفاصيلحولالمعداتالمقترحةوذلكباستخدامالنموذجذيجب

.الجزءالرابع"نماذجالعطاء"

الخبرة في تنفيذ االشغال المشابهة 

 ) بالسنوات)

إجمالي الخبرة في 

 ) بالسنواتاالشغال )
 الرقم الوظيفة

 1 مدير مشاريع 10 7

 2 مهندس مشاريع 5 3

 3 مساح 5 3

 4 مراقب عمال  5 3
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 العطاءنمـاذج  :الرابع القسم
 

  ....................................................................... خطاب العطاء

  ..................................................................... جـداول الكميات

  ............................................................ نموذج جـدول الكميات 

  ............................................................ نموذج جـدول األنشـطة

  .................................................... جدول الدفع بالعمالت المختلفة

  .................................................. جدول/ جداول تعديل أسعار العقد

  .................................... دخول المناقصـة ) كفالة بنكية(نموذج كفالة 

  ........................................................ نموذج إقرار ضمان العطاء

  ....................................................................... العرض الفني

  ............................................ (1نموذج الموظفين الرئيسيين رقم )

  ............................................ (2نموذج الموظفين الرئيسيين رقم )

  ......................................................... النمـاذج الخاصة بالمعدات

  .................................................................. مؤهـالت المناقص

  ............................................................ نموذج بيانات المناقص

 ً   ........................................... نموذج بيانات المناقص إذا كان ائتالفا

  ............................................................. المتعثرةنماذج العقود 

  ................. نموذج اإللتزامات بموجب العقود الحالية / األشغال قيد التنفيذ

  ............................................ نموذج الوضع المالي ومستوى األداء

  ........................ نموذج معدل دوران رأس المال جراء أعمال المقاوالت

  ............................................................. نموذج الموارد المالية

  ............................................. نموذج الخبرة العامة في مجال البناء

  .......................... البناء نموذج الخبرة النوعية في إدارة العقود وأعمال

  ................................. نموذج أعمال البناء في إطار األنشطة الرئيسية
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العطاءخطاب 

النموذج، وال ]على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه، وال يسمح بأي تعديل على هذا 
 يقبل أي استبدال[



الشهر/السنة[./العطاء:اليومتاريختسليم]ادخل:التاريخ

اسمالمناقصة[أدخل]:المناقصة اسم

رقمالمناقصة[]أدخل:المناقصةرقم 

 صلي[.للعطاءاأل]ادخلالرقمإذاكانهذاعطاءبديال :رقم العطاء البديل



[.الكاملالمشتريةلجهةااسما]أدخل:إلى

 ننا:أقر بدناه نُ أنحن الموقعون 

(منالتعليماتللمناقصين8الصادرةوفقاللفقرة)قمنابدراسةوثائقالمناقصة،بمافيذلكالمالحق .1
وليسلديناأيةتحفظاتعليها.]أدخلرقموتاريخإصداركلملحق[؛

أيتضاربفي .2 )نحننفيبمتطلباتاألهليةوليسلدينا للفقرة منالتعليمات4المصالحوفقا  )
للمناقصين؛

لميسبقوأنتمإيقافناأواإلعالنبأنَّاغيرمؤهلينتنفيذا إلقرارضمانالعطاءأليةمناقصةفي .3
(منالتعليماتللمناقصين؛6.4فلسطينوفقا للفقرة)

]أدخلمتطلباتاالشغالولالتاليةبمايتوافقمعوثائقالمناقصةوجدتنفيذاالشغالنحننعرض .4
 ؛10[لالشغالوصفا ملخصا 

المبلغاإلجماليلعطائنا،باستثناءالخصوماتالمقدمةأدناههو: .5

االشغالر  ▪ فيحالتنفيذ بإدخالالمبلغاإلجماليللعطاءبالكلماتواألرقام،]ق زمةواحدة م

؛موضحاالمبالغباالع مالتالمختلفة[

مبإدخال]ق ،االشغالزمةمناإلجماليلكلر المبلغزممتعددةمناالشغال،فانفيحالتنفيذر  ▪

زمةبالكلماتواألرقام،موضحاالمبالغبالع مالتالمختلفة[؛اإلجماليلكلر مبلغال

مبإدخالالمبلغ]ق زملتنفيذكافةالر ،فانالمبلغاإلجمالياالشغالزممتعددةمنفيحالتنفيذر  ▪

؛زمبالكلماتواألرقام،موضحاالمبالغبالع مالتالمختلفة[اإلجماليلكافةالر 

 ومنهجيةتطبيقهاهي:المقدمةالخصومات .6

تمقبولعطائناسنطبقالخصوماتالتالية..أ إذا ]حددبالتفصيلكلخصممقدمالخصومات:
وعلىأيبندسيطبقبالتحديدمنالبنودالواردةفيجدولالمتطلبات[؛

الخصومات:.ب تطبيق منهجية التالية: المنهجية باستخدام الخصومات بالتفصيلتطبق ]حدد
 الخصومات[؛المنهجيةالتيستستخدمفيتطبيق

                                                           
 في حالة التقدم بسعر الكثر من رزمة، اذكر السعر باالرقام والكلمات لكل رزمة على حدة10
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فيالفقرةت .7 المحددة الفترة طوال عطائنا من(1.18)ستمرصالحية التعليماتللمناقصين، من
منالتعليماتللمناقصين،ونلتزمبه(1.22)الموعدالنهائيلتسليمالعطاءاتالمحددوفقالفقرة

 طوالفترةصالحيةالعطاء؛

للفقرةإذا .8 وفقا بإحضاركفالةحسنالتنفيذ سنقوم علينا العقد منالتعليمات(1.41)تمتإحالة
 منالشروطالعامةللعقدوحتىاالنتهاءمنتنفيذالعقد؛(16)للمناقصين،والفقرة

 منالتعليماتللمناقصين؛(2.4)يناأيتضاربمصالحوفقالفقرةليسلد .9

منالمقاولينلميسبقوأناعتبرتشركتناأوأيمنفروعهاأوالشركاتالتابعةلهابمافيذلك .10
،فاقدياألهليةمنقبلحكومةدولةفلسطين،بمقتضىالقانونالفلسطينيواألحكامالرسميةالباطن

منالتعليماتللمناقصين؛(4.4)وفقاللفقرة

االحالة)كتابالقبول(الخطيالموجهمنقبلالجهةالمشتريةتشكلعقدا ملزما إنناندركأنخطاب
 بينناحتىتحضيروتنفيذالعقدالرسمي؛

إنناندركبأنكملستمملزمينبقبولالعطاءاألقلسعرا أوأيعطاءآخرتستلمونه.

 

[.المفوض]أدخلتوقيعالتوقيع: 

العطاء[.خطابالذيسيوقععلىللمفوض]أدخلاالسمالكاملاالسم: 

[خطابالعطاء]أدخلالصفةالرسميةللموقععلىالوظيفة: 

]أدخلاسمالمناقصكامال[مفوضحسباألصولبتوقيعالعطاءبالنيابةعن:

]يوموالشهروالسنةلادخلا[:التاريخ
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 ول الكمياتاجـد

 

األهداف

يستهدفجـدولالكمياتتحقيقاآلتي:

توفيرمعلوماتكافيةعنكمياتاألشغالالمطلوبتنفيذها،بحيثيتسنىإعدادالعطاءاتبكفاءة .1

ودقة؛و

شغالالتييتمتنفيذهاعندمايدخلتوفيرجدولكمياتمسعرالستخدامهفيالتقييمالدوريلأل .2

العقدحي ِزالتنفيذ

ولتحقيقهذهاألهداف،ينبغيتبيانبنوداألشغالفيجدولالكمياتبتفاصيلوافية،للتمييزبيناالنواع

كانمطلوبتنفيذهافيمواقعمختلفةإذاالمختلفةمناألشغال،أوبيناألشغالمنذاتالطبيعةالواحدة

يةظروفأخرىقديكونلهاتاثيرعلىالتكلفة.أأو

مبسطومختصرقدرأوبماينسجممعهذهالمتطلبات،ينبغي نيتمتحضيرجدولالكمياتعلىنحو 

اإلمكان.



جدول العمل اليومي 

أيخارجالبنودالمدرجة-متوقعةالشغالغيرينبغيإدراججدولالعملاليوميفقطإذاكانتاحتماليةاأل

تريةمنالقيامبأعمالالفحصوالتدقيقلواقعيةاألسعارعالية،ولتمكينالجهةالمش-فيجدولالكميات

نجدولالعملاليومييتالفممايلي:إالتيتضمنتهاالعطاءاتالمقدمةمنجانبالمناقصينف

قائمةمنالفئاتالمختلفةمنالعمال،والموادوالتجهيزاتاآلليةحيثيتعيَّنعلىالمناقصإدراج .1

بذلكبيانبالشروطالتيبموجبهاستتميواالسعاراألساسية،مرفقا معدالتأجورالعملاليوم

عمليةدفعالمبالغللمقاولإزاءالعملالذيسيتمتنفيذهعلىأساسالعملاليومي.

نأساسيةلكلبندمنالعملاليومي،والتيسيتمتسعيرهامنكلمناقص،ويجبالكمياتاأل .2

والنفقاتالعامة،واإلشراف،وغيرهامن،ربحالمقاولو،تشملمعدالتأجورالعملاليومية

التكاليف.



 حتياطيةالمبالغ اإل

يمكنإدراجمبلغاحتياطيفيملخصجدولالكمياتلمواجهةحاالتالطوارئ)تجاوزالكميات(،

يةزيادةأويمكنكذلكتوفيربدلاحتياطيللطوارئكبندمقطوعفيملخصجدولالكمياتلمواجهة

نتعملعلىتسهيلالحصولعلىالموافقاتأنمنشأنإدراجهذهالمبالغالحتياطيةالسعر،ألفي

لذلكإجنبالالزمةلميزانيةالمشروعوي  دعتالضرورة الموافقاتكلما جراءاتالحصولعلىهذه

صن ئ،ينبغيأنتَالتلحاالتالطوارا،وحيثمايتماستخداممثلهذهالمبالغاالحتياطيةأوالبدمستقبال 

شروطالعقدالخاصةعلىالمنهجيةالتييتعيَّناستخدامها،وتحتصالحيةَمن؟.

شغالالمتخصصةالتييجبتنفيذها،أوالسلعالخاصةالتيسيتملىالتكلفةالتقديريةلألإشارةينبغياإل

،فيالجزءذيالعالقةمنجدولالكمياتكمبلغاحتياطيتوريدها،منخاللمقاولينوموردينآخرين

خاص،معتقديموصفموجزمناسبلذلك،وفيالعادةيتمالقيامبإجراءاتالشراءالمتخصصةعلى
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والموردينالمتخصصين،ولغرضأختيارمثلهؤالءالمقاوليننحومنفصلمنقبلالجهةالمشتريةإل

نيوفرهاالمناقصالفائزأصينفيمايتعلقبأيةمرافقأوخدماتينبغيخلقعنصرالمنافسةبينالمناق

بالمناقصةكمقاولأساسيالستخدامهامنقبلالمقاولينالمتخصصين،ينبغيأنيتبعكلمبلغاحتياطي

والخدمات،المرافق،دراجسعرهالخاصبمثلتلكإفيجدولالكمياتبنديقوممنخاللهالمناقصب

.الخ..

لى الجهة المشترية أو إلى تقديم المعلومات إهذه المالحظات حول إعداد جدول الكميات تهدف فقط ن إ

الشخص الذي يقوم بتحضير وثائق المناقصة. ولذا، ال ينبغي أن تُدرج في الوثائق الختامية. 
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 11 نموذج جـدول الكميات

 األجنبية()بالعملة المحلية والعملة 

رقم 
 البند

 المبلغ االجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة وصف البند





























 اإلجمالي : 































                                                           
 نشطةاألجـدولاستخداميتممقطوع،بمبلغالعقديكونعندما11
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 -مطبقغير -   نموذج جـدول األنشـطة


رقم 
 البند

 المبلغ الوحدة وصف النشاط
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 -غير مطبق- جدول الدفع بالعمالت المختلفة


سمالجزءمناألشغال[إمبإدراج]ق بالنسبةلـ:



حتياجاتهذهإجزاءجدولالكميات،عندماتكونأوأشغالجزاءاألتحضيرجداولمنفصلةإلقديكونمطلوبا 

سمكلجزءإاألجزاءمنالعمالتاألجنبيةوالمحليةمختلفةبشكلجوهري،ولذاعلىالجهةالمشتريةإدراج

مناألشغال.






 د ج ب أ

 مبلغ العملة سم عملة الدفعإ
سعر الصرف 

 المحليةبالعملة 

عادلها بالعملة ما يُ 
 Xالمحلية ج= أْ 

 ب

النسبة المئوية من قيمة 
 اإلجمالي العطاء

 100 X  ج /  قيمة
 المناقصة اإلجمالية

العملةالمحلية


1.00


1العملةاألجنبيةرقم





2العملةاألجنبيةرقم





3العملةاألجنبيةرقم





100إجماليقيمةالعطاء

المبالغاالحتياطية
)بالعملةالمحلية(


1.00



القيمةاإلجماليةللعطاء
)بمافيذلكالمبالغ

حتياطية(اإل
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 -غير مطبق- سعار العقدأجدول/ جداول تعديل 

 المحلية: العملة-الجدول أ 

الوزن المقترح من 

 جانب المناقص

المبلغ المقدم 

بالعملة المحلية 

 من المناقص

القيمة األساس 

 والتاريخ
 وصف المؤشر مصدر المؤشر

رمز 

 المؤشر

غيرقابلللتعديل __ ___ __ أ:_______*  

ب:______*      

ج:______*      

د:______*      

هـ:______*      

    المجموع  1.00

يتمإدخالهامنقبلالجهةالمشترية،وفيحينأن"أ"يجبأنتكوننسبةمئويةثابتة،فانب،ج،دوهـ،يجبأنت حددنطاقا ]*

 [1.00منالقيم،حيثسي طلبمنالمناقصتحديدالقيمةوذلكضمنالنطاق،بحيثيصلالوزناإلجماليإلى=

 العملة األجنبية -الجدول ب 

:_______________سم العملةإ



إذارغبالمناقصفيتقديمعطائهبأكثرمنعملةأجنبية،ينبغيتكرارهذاالجدوللكلعملةأجنبية

 علىحدا.

الوزن المقترح 

من جانب 

 المناقص

الموازي 

بالعملة 

 1األجنبية 

عملة 

المناقص من 

حيث النوع/ 

 والمبلغ

القيمة 

األساس 

 والتاريخ

مصدر 

 المؤشر

 

 للمؤشروصف 
رمز 

 المؤشر

   __ __ ___ __ أ:______*

ب:______*       

ج:______*       

د:_______*       

هـ:______*       

     المجموع  1.00

 

منوهـ،يجبأنت حددنطاقا نب،ج،دإف]*يتمإدخالهامنقبلالجهةالمشترية،وفيحينيجبأنتكون"أ"نسبةمئويةثابتة،

[1.00القيم،حيثسي طلبمنالمناقصتحديدالقيمةوذلكضمنالنطاق،بحيثيصلالوزناإلجماليإلى=
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 ()كفالة بنكيةنموذج كفالة دخول المناقصـة  

)ترويسة البنك( 

 التعليمات المشار إليها بين األقواس[]يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب 

]أدخلاسموعنوانالجهةالمشترية[.:المستفيد

 ]أدخلالتاريخ[.:التاريخ

 ]ادخلاسمورقمالمنقصة[اسم ورقم المناقصة:

الرقم[.]أدخل:كفالة دخول مناقصة رقم 

 ]ادخلاسموعنوانفرعالبنك[اسم وعنوان البنك:

)فيمايلييسمى"المناقص"(سوفيسلمكمعطاءهبتاريخ]أدخلاسمالمناقص[حيثانهتمإبالغنابأن
]أدخلاسمورقمالمناقصة[.)فيمايلييسمى"العطاء"(لتنفيذ]أدخلالتاريخ[

وحيثانهوفقالشروطكمبأنالعطاءاتيجبأنتعززبكفالةدخولالمناقصة.


بموجبهذهالكفالةبدفعأيالرجعةفيهتزمونالتزامامل]أدخلاسمالبنك[بطلبمنالمناقص،نحن
]أدخلالمبلغباألرقام[)]أدخلالمبلغبالكلمات[)ادخلالعمله(مبلغأومبالغالتتجاوزبمجملهامبلغ

فورتسلمنامنكمأولطلبخطييفيدبأنالمناقصقدأخلبالتزامه)بالتزاماته(بموجبشروطالمناقصة
:ألنالمناقص

 قدسحبأوعدلعطاءهخاللفترةصالحيةالعطاءالمحددةمنقبلالمناقصفيخطابالعطاء. .1
كما-قدفشلاورفض،معتبليغهبقبولعطائهمنقبلالجهةالمشتريةخاللفترةصالحيةالعطاء .2

 ي:ف-هومبينفيخطابالعطاءأوحسبتمديدالفترةفيأيوقتقبلنهايةصالحيةالعطاء

 توقيعالعقد،إنكانمطلوبا،أو.أ

 تقديمكفالةحسنالتنفيذوفقالتعليماتللمناقصين..ب


تنتهيصالحيةهذهالكفالة:-
فورتقديمالمناقصلكفالةحسنالتنفيذوتوقيعهالعقد،إذاكانالمناقصهوالذياحيلعليهالعقد،أو .1
فورحدوثأولاألمرين: .2

للمناقصبأنالعقدلميحلعليه،أوتسلمنالنسخةمنتبليغكم.أ
بعدثمانيةوعشرينيومامنانتهاءصالحيةعطاءالمناقص..ب

هذهالكفالةيجبأنيستلممنقبلنافيالمكتبفيذلكالتاريخأوقبله.إنأيطلبللدفعبموجب-

 ,Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010تخضعهذهالكفالةالى
ICC Publication No. 758الصادرةعنالجهاتالمختصةفيفلسطين.وللقوانين

____________________________

 المفوضين([]توقيع)تواقيع(الممثل)الممثلين(المفوض)
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-غير مطبق- ضمان العطاء قرارإ نموذج
 

 المناقص هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[ يعبئ [

]أدخلالتاريخ[:التاريخ

رقمالمناقصة[اسمو]أدخل:رقم المناقصةاسم و

[:رقم العطاء البديل ]أدخلالرقمإذاكانهذاعطاء بديال 

]أدخلاالسمالكاملللجهةالمشترية[:إلى

 بأننا: نقرنحن الموقعون أدناه، 

 نعلمبأنالعطاءيجبأنيكونمعززا بإقرارضمانعطاء،حسبشروطكم.-

لتقديمالعطاءاتفيأيةمناقصةتطرحهاايةجهةمشتريةيتماعتبارناتلقائياغيرذوياهليةنقبلبأن-
،إذاماقمناباإلخاللبالتزاماتناتجاهشروطالمناقصة،]أدخلتاريخالبدء[بدءامن]أدخلالمدة[لمدة

 بسببأننا:
 سحبناالعطاءخاللفترةصالحيةالعطاءالمحددةمنقبلناوفقالجدولبياناتالمناقصة؛أو .1
رفضناقيامالجهةالمشتريةبتصحيحاالخطاءالحسابيةالواردةفيعطائنا؛أو .2
 :الجهةالمشتريةخاللفترةصالحيةالعطاءبعدابالغنابقبولالعطاءمنقبل .3

 فشلنافيأورفضناتوقيعالعقد،أو.أ
 فشلنافيأورفضناأننوفركفالةحسنالتنفيذوفقالتعليماتللمناقصين..ب
 

لمنكنالمناقصالفائز،فورحدوثأحداألمرين:إذانعلمأنإقرارضمانالعطاءهذاستنتهيصالحيته-

نتبليغكملناباسمالمناقصالفائز،أوتسلمنالنسخةم .1

 يومامنانتهاءصالحيةالعطاءالمقدممنقبلنا.28بعد .2



[.توقيعالمفوض]أدخلالتوقيع: 

ىإقرارضمانالعطاء[المفوضبالتوقيععل]أدخلاالسمالكاملللشخصاالسم: 

إقرارضمانالعطاء[علىالمفوضبالتوقيع]أدخلالصفةالقانونيةللشخصالوظيفة: 

]أدخلاالسمالكاملللمناقص[:توقيعالعطاءلصالحوبالنيابةعنبمفوض

]أدخلالتاريخباليوموالشهروالسنة[ بتاريخ:
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 الفني العرض

 ماذج العرض الفني ن

 الرئيسيون الموظفون -

 المعدات  -

 تنظيم الموقع  -

 بيان منهجية العمل  -

 الجدول الزمني لتجهيز الموقع -

 الجدول الزمني لتنفيذ االشغال  -

 جوانب أخرى -
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 (1نموذج الموظفين الرئيسيين رقم )

 الرئيسيينالموظفين  جدول

 

حددةلكلمنالوظائفلتلبيةاالحتياجاتالم مناسبا علىالمناقصتقديمأسماءالموظفينالمؤهلينتأهيال 

التيتضمنهاالقسمالثالث"معاييرالتقييموالتأهيل"،وينبغيتوفيرالبياناتذاتالصلةبخبراتهؤالء

 .الموظفينعنطريقاستخدامالنموذجأدناهلكلمرشحللوظيفة

 مسمى الوظيفة: 
1. 

 سم:اإل 

 مسمى الوظيفة:  
2. 

 سم:اإل 

 مسمى الوظيفة:  
3. 

 سم:اإل 

 مسمى الوظيفة:  
4. 

 سماإل 

 مسمى الوظيفة:  
5. 

 سم:اإل 

 مسمى الوظيفة:  
6. 

 سم:اإل 

 مسمى الوظيفة  
 الخ....

 سم:اإل 
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 (2الموظفين الرئيسيين رقم ) نموذج

 السيرة الذاتية للموظفين الرئيسيين

 

 المطلوبةأدناهعلىالمناقصتقديمكافةالمعلومات

 "(1)مسمى الوظيفة يتم أخذه من جدول الموظفين الرئيسيين أعاله )نموذج رقم "* الوظيفة: 

 *االسم: تاريخالميالد:

معلومات عن 

 الموظفين
المؤهالتاألكاديمية

المؤهالتالمهنية/الوظيفةالحالية

اسمصاحبالعمل:

 الوظيفة الحالية

عنوانصاحبالعمل:

المرجعلغرضالتواصل)مدير/مديرشؤون

الموظفين(
رقمالهاتف:

البريداإللكتروني: رقمالفاكس:

عددالسنواتمعصاحبالعملالحالي: المسمىالوظيفي:

 

الفنيةواإلداريةذاتالصلة المهنيةبالترتيبالزمنيالعكسي،معتوضيحالخبرة قمبتلخيصالخبرة

 .بالمشروع

* مشروع، الوظيفة، والخبرة الفنية واإلدارية ذات الصلةشركة،   من * إلى * 
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 النمـاذج الخاصة بالمعدات

 

ت  معلوماتكافية المناقصتوفير المعداتالرئيسيةعلى المتطلباتمن تلبية على القدرة لديه أن دلل

إعدادنموذجمنفصللكلبندمنولذا،يتعيَّنعليهدرجةفيالجزءالثالث"معاييرالتقييموالتأهيل"،الم 

قترحهاالمناقص،كذلك،ينبغيعلىالمناقصتقديمكافةإدرجة،أوالمعداتالبديلةالتيبنودالمعداتالم 

.المعلوماتالمطلوبةعلىالنحوالموضحأدناه،وإلىأقصىحدممكن

* نوع المعدات

 اسمالشركةالمصنعة: الموديلومعدلالقوة:
معلومات عن 

 المعدات
 : * القدرة سنةالتصنيع:

 الموقعالحالي:
 

الحالة 

الراهنة 

 للمعدات

 

 

 

 تفاصيلعنااللتزاماتالحالية:

 اذكرمصدرالمعدات

مملوكةمؤجرةمستأجرة صنعتخصيصا 
 المصـــدر

 

 

المعداتليستمملوكةمنجانبالمناقص.ينبغيتوفيرالمعلوماتالتاليةفقطفيحالأن



 المالك:سمإ

 

 

 المالك

 عنوانالمالك:

سمالشخصالذييمكناالتصالبهوصفتهإ

 الوظيفية:
 رقمالهاتف:

 رقمالفاكس: رقمالتلكس:

 ستئجار/التصنيعالمحددللمشروع:تفاصيلعناتفاقاتالتأجير/اإل

 تفاقياتاإل
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 مؤهـالت المناقص

 

درجةأدناهإلثباتمدىأهليتهعلىالمناقصتقديمالمعلوماتالمطلوبةفينماذجبياناتالمناقصالم 

.الثالث"معاييرالتقييموالتأهيل"للقسملتنفيذالعقدوفقا 
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 بيانات المناقص  -(1.1.3األهلية ) نموذج

 التاريخ:
المناقصة:سمإ

رقمالمناقصة:
 أصل)(صفحات.الصفحة)(من

 

 سم المناقص: إ

 ]التاسيس دبل [التسجيلبلدالمناقصالفعليأوالمقصودلغرض

كانالمناقصائتالفا(:اسمكلعضوفياالئتالف)اذا

:سيسالشركةأالسنةالفعليةلت

]:]فيبلدالتسجيلالعنوانالقانونيللمناقص

 للمناقص:المفوضمعلوماتعنالممثل

 _________________________________:سماإل

 ________________________________ العنوان:

  _______________________ أرقامالهاتف/الفاكس:

______________________ اإللكتروني:عنوانالبريد

 سخمنالوثائقاألصليةلكلمن:مرفقطيهذاالنموذجن  .1

للفقرةعقدالتأسيس)أوالوثائقالموازية(،و/أووثائقتسجيلالكيانالقانونيالمذكوروفقا  ▪

 منالتعليماتللمناقصين.(ت.م.3.4)

للفقرة،وفقا (JV)ذاكانالمناقصائتالفاإعتزامتشكيلاالئتالفإوخطابأاتقاقيةاالئتالف ▪

 منالتعليماتللمناقصين.(1.4)

منالتعليمات5.4للفقرةذاكانالمناقصشركةمملوكةللحكومة،وفقا إالوثائقالتالية ▪

  :ثبتت والتيللمناقصين

 ةللشركة.ستقالليةالقانونيةوالمالياإل •

 أنالشركةتعملبموجبالقانونالتجاري. •

 .لجهةالمشتريةتابعةلأنالشركةليست •

.الهيكلالتنظيميللشركة،قائمةبأعضاءمجلساإلدارة.2.    
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 ذا كان ائتالفا  إبيانات المناقص   -( 1.1.3ألهلية ) األهلية نموذج

(االئتالففيعضولكلالنموذجهذايعبأ)



 التاريخ:

المناقصة:اسم

رقمالمناقصة:

أصل)(صفحات.الصفحة)(من

 

 :االئتالفسمإ

  :االئتالفعضوسماءأ

 :عضواالئتالفبلدتسجيل

 االئتالف:عضوسنةتاسيس

 :الئتالففيبلدالتاسيسعضواالعنوانالقانونيل

:عضواالئتالفبتمثيلالمفوضمعلوماتعن

  _________________________________ سم:اإل

  ________________________________ :العنوان

  ________________________ :أرقامالهاتف/الفاكس

 _______________________ اإللكتروني:عنوانالبريد



 من:سخمنالوثائقاألصليةلكلن النموذجمرفقطيهذا .1

عقدالتأسيس)أوالوثائقالموازيةأوعقدالشراكة(،و/أووثائقتسجيلالكيانالقانوني ▪

 منالتعليماتللمناقصين.(ت.م.3.4للفقرة)المذكوروفقا 

للفقرة،وفقا (JV)ذاكانالمناقصائتالفاإعتزامتشكيلاالئتالفإوخطابأاتقاقيةاالئتالف ▪

 اقصين.منالتعليماتللمن(1.4)

من(5.4للفقرة)شركةمملوكةللحكومة،وفقا أحدأعضاءاإلئتالفذاكانإالوثائقالتالية ▪

  :ثبتت والتيالتعليماتللمناقصين

 ستقالليةالقانونيةوالماليةللشركة.اإل •

 أنالشركةتعملبموجبالقانونالتجاري. •

 المشترية،لجهةليستتابعةلأنالشركة •
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  (2.3العقود المتعثرة ) ذجونم

 علق قيد التقاضي، وخلفية عن التقاضي المُ  العقد الفعلي الُمتعثر،

 

:التاريخ

 :اسمالمناقص

سمالعضوفياالئتالف:إ

المناقصة:سمإ

رقمالمناقصة:

 أصل)(صفحات.(منالصفحة)

 

ً العقود الفعلية الُمتعثرة   الثالث "معايير التقييم والتأهيل": للقسم وفقا

(فيالقسمالثالث"معاييرالتقييموالتأهيل"منذ1.2.3حددفيالفقرة)يعقدكماهوم لميحدثتعثرأل
.]أدخلالعام[شهركانونالثاني)يناير(ولمناأل
 

 (فيالقسمالثالث"معاييرالتقييم1.2.3الفقرة)حددفيتعثرتنفيذالعقد/العقودالتاليةكماهوم
 ]أدخلالعام[:(يناير)شهركانونالثانيولمنوالتأهيل"منذاأل

المبلغ الكلي للعقد )القيمة 
الحالية، والعملة، وسعر 

الصرف، وما يعادله 
 مريكي(األبالدوالر 

 تعريف العقد
 تعثرالجزء المُ 

 من العقد
 السنة

)أدخلاإلسمالكاملللعقد،:تعريف العقد الكلية()أدخلقيمةالعقد
  ورقمه،وأيمعلوماتتعريفيةأخرى(

  :اسمصاحبالعمل
  :عنوانصاحبالعمل

 راألداء/التنفيذ:السببفيتعث 
 

)أدخلالمبلغأو
النسبةالمئويةمن
 كاملقيمةالعقد(

)أدخل
 السنة(

 ً  الثالث "معايير التقييم والتأهيل": للقسم بانتظار التقاضي، وفقا

القسمالثالث"معاييرالتقييموالتأهيل". من(3.2.3للفقرة)نتظارالتقاضيوفقا إليستهناكحاالت

كماالقسمالثالث"معاييرالتقييموالتأهيل"من(3.2.3)للفقرةنتظارالتقاضيوذلكوفقا إهناكحاالت
 دناه.أهومبين
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)أدخلالمبلغأوالنسبة)أدخلالسنة(
منكاملقيمةالعقد(

تعريفالعقد:
صاحبالعمل:اسم

صاحبالعمل:عنوان
موضوعالتقاضي:

التيطلبتالتقاضي:الجهة
وضعالتقاضيحاليا :

)أدخلقيمةالعقدالكلية(

تعريفالعقد:  
صاحبالعمل:اسم

صاحبالعمل:عنوان
موضوعالتقاضي:

التيطلبتالتقاضي:الجهة
 وضعالتقاضيحاليا :

 

 تاريخ التقاضي للعقود التي تم البت فيها وفقاً للقسم الثالث " معايير التقييم والتأهيل" 

    القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل". من ( 4.2.3للفقرة ) وفقا   تقاضي تم البت فيهاليست هناك حاالت

كماالقسمالثالث"معاييرالتقييموالتأهيل"من (4.2.3)للفقرةوذلكوفقا تقاضيتمالبتفيهاهناكحاالت
 دناه.أهومبين

تاريخ البت في 
التقاضي 

 )تاريح الحكم(

نتيجة البت في 
التقاضي ولصالح َمن 

)نسبة مئوية ِمن 
 المتقاضى عليه(المبلغ 

 تعريف العقد

المبلغ الكلي للعقد )القيمة 

الحالية، والعملة، وسعر 

الصرف، وما يعادله 

 مريكي(األبالدوالر 

)أدخلالنسبةولصالح)أدخلالسنة(
من(

تعريفالعقد:
صاحبالعمل:اسم

صاحبالعمل:عنوان
موضوعالتقاضي:

التيطلبتالتقاضي:الجهة
تخذبموضوعمبرراتالقرار الم 

التقاضي:)أدخلالمبرراتالرئيسية
للقرار(
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 لتزامات بموجب العقود الحالية / األشغال قيد التنفيذ إلانموذج 

 

الحاليةإزاءكافةالعقودالتيتملتزاماتهمإعلىالمناقصوكلعضوفياالئتالفتقديممعلوماتعن

الأنهاغيرإنتهاءمنتنفيذهابها،أوالعقودعلىوشكاإلاالحالةالفوزبها،أوالتيتماستالمخطاب

 ها.بصدارشهادةإنجازالعملالخاصةمكتملةوغيرمؤهلةإل

المطالبات متوسط 
المالية الشهرية على 

مدى الستة أشهر 
الماضية، 

دوالرأمريكي / في )
 الشهر(

تاريخ ال
التقريبي 

نتهاء من لإل
 إنجاز العمل

 

قيمة العمل 
ما ) المتبقي  

يعادل ذلك 
بالدوالر 
 األميركي(

 

صاحب سم إ
 العمل،
تصال/ عنوان اإل

رقم الهاتف/ 
 الفاكس،

سم العقدإ  الرقم 

     . 1 

     . 2 

     . 3 

     . 4 

     . 5 

 إلخ.     
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 األداءمستوى الوضع المالي و -(1.3.3النموذج المالي )

تاريخ:ال

 :سمالمناقصإ

فياالئتالف:إسمالعضو

المناقصة:سمإ

رقمالمناقصة:



 أصل)(صفحات.الصفحة)(من



 البيانات المالية:1 . 

 المعلومات المتوفرة عن ال )  ( سنوات السابقة،



المبلغ، والعملة، وسعر الصرف، المبلغ المعادل بالدوالر األمريكي((

 

نوع المعلومات المالية 

 )بحسب نوع العملة(

  السنة 1 السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5

بيان المركز المالي )معلومات مقتبسة من الميزانية العمومية(:

 إجماليالموجودات     

لتزاماتإجمالياإل       

     
إجماليحقوقالمساهمين

القيمةالصافية/  

 الموجوداتالمتداولة     

 لتزاماتالحاليةاإل     

 رأسالمالالعامل     

 المعلومات من واقع بيان الدخل:

 إجماليالعائدات     

     
األرباحقبلاستقطاع

 الضرائب

 معلومات عن التدفق النقدي:

     
التدفقاتالنقديةمن

 أنشطةالتشغيل
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 . مصادر التمويل: 2

ومنشغالالجاريتنفيذهاحاليا علىالمناقصتحديدمصادرالتمويللتلبيةمتطلباتالتدفقالنقديلأل

.لتزاماتالناتجةعنالعقودالمستقبليةأجلالوفاءباإل

 

التمويلمصدر  المبلغ )ما يعادل بالدوالر األمريكي(  الرقم 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

 

  المالية:الوثائق .3

سنوات، ]أدخلعددالسنوات[سخمنالبياناتالماليةعنعلىالمناقصواألطرافالتيلديهتقديمن 

  :نأمنالقسمالثالث"معاييرالتقييموالتأهيل"،والتييجب(2.3.3وفقاللفقرة)

ذاكانالمناقصائتالفا،واليتبعالمناقصإتعكسالوضعالماليللمناقص،أوعضواالئتالف.أ

 بعينه)مثلالشركةاألم،أوعضوفيمجموعة(.كيانا 

 أنتكونقدتمتدقيقهاومراجعتهابشكلمستقلومصادقعليهاوفقاللتشريعاتالسارية..ب

 بمافيذلككافةالمالحظاتعلىالبياناتالمالية.أنتكونمكتملةومستوفيةلكافةالمتطلبات،.ج

 نجزتبالفعلوتمتدقيقها.أنتتوافقمعالفتراتالمحاسبيةالتيأ .د

 والمستوفيةلكلالمتطلباتعنال)(سنواتالمطلوبةأعاله؛سخعنالبياناتالماليةمرفقن. 
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 س المال جراء أعمال المقاوالتأمعدل دوران ر -( 2.3.3النموذج المالي )



 تاريخ:ال

 :سمالمناقصإ

سمالعضوفياالئتالف:إ

المناقصة:سمإ

رقمالمناقصة:



 أصل)(صفحات.الصفحة)(من

  

البناء فقط( )أعمالبيانات دوران راس المال   

 سعر الصرف المعدل بالدوالر األمريكي
 المبلغ

 والعملة
 السنة

 ]   دخلالسنةأ[ ]   دخلالمبلغوحددالعملةأ[  

    

    

    

    

معدل دوران راس    

المال   السنوي 

 *جراء أعمال البناء 

 

 .(منالقسمالثالث"معاييرالتقييموالتأهيل"2.3.3انظرالفقرة) *
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 الموارد المالية -( 3.3.3المالي ) النموذج

 

والتسهيالت ة، رَّ الح  الحقيقية واألصول السائلة، األصول مثل المقترحة، التمويل مصادر بتحديد قم

الحالية،والمتاحمنهذهالمصادرللوفاءبإجماليلتزاماتالمعتمدة،والوسائلالماليةاألخرى،صافياإل

حددةوفقا  التدفقالنقديالمطلوبألعمالالبناءالخاصةبهذاالعقد،موضوعهذهالمناقصة،أوالعقودالم 

الثالث"معاييرالتقييموالتأهيل".للقسم

 الرقم مصدر التمويل المبلغ )ما يعادل بالدوالر األمريكي(

  
.1 

  
. 2 

  
.3 

  
.4 
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 المقاوالت مجال في العامة لخبراتا -( 1.4.3نموذج الخبرات )
  

 :سمالمناقصإ

تاريخ:ال

سمالعضوفياالئتالف:إ

المناقصة:سمإ

قمالمناقصة:ر



 أصل)(صفحات.الصفحة)(من



 







 المحددة في مجال األشغال المشابهة وإدارة العقود اتالخبر (( أ) 4.32.نموذج الخبرات )

العقد وصف دور المناقص نتهاء سنة اإل 

 من العمل

بتداء إسنة 

 العمل

____________________:سمالعقدإ 

شغالالتيتمتنفيذهامنقبلوصفموجزلأل

______________________المناقص:_

_____________________________ 

 ______________________:مبلغالعقد

 _______________سمصاحبالعمل:__إ

عنوانصاحبالعمل:_______________

____________________________

 

  

:____________________سمالعقدإ 

شغالالتيتمتنفيذهامنقبلوصفموجزلأل

المناقص:

________________________

_____________________________ 

 _______________________:مبلغالعقد

 ________________سمصاحبالعمل:__إ

عنوانصاحبالعمل:________________

___________________________ 
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 تاريخ:ال

 :سمالمناقصإ

فياالئتالف:إسمالعضو

المناقصة:سمإ

قمالمناقصة:ر



 أصل)(صفحات.الصفحة)(من

 

 رقم العقد المشابه: معلومات

 تعريفبالعقد: 

 حالةالعقد:إتاريخ 

 نتهاء:تاريخاإل 

 مقاولمنالباطن

 

 مقاولمتخصص

 فيإدارةالعقود

 

 عضوائتالف

 

 مقاولاساسي

 

الدورالذيتضمنه

 العقد

 المبلغالكليللعقد:  *بالدوالراألمريكي

إذاكانفيحالما   

العضوفيإطار

ائتالفأومقاول

منالباطن،يتعيَّن

تحديدنسبة

المشاركةفي

 إجماليمبلغالعقد

 سمصاحبالعمل:إ 

 :العنوان 

الهاتف/رقم 

الفاكس:

:البريداإللكتروني 

 

 

 

 (تابع) /المحددة في مجال األشغال المشابهة وإدارة العقود اتالخبر ( (أ) 2.4.3نموذج الخبرات )
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التشابهوجه أ  سم ورقم العقد المشابه: _____________إ 
____________________________ 

 

أ(/2.4تقديموصفعنأوجهالتشابهوفقاللفقرة) 
 منالقسمالثالث"معاييرالتقييموالتاهيل"



المبلغ:  1.

شغالالمطلوبة:الحجمالماديلأل  2.

مستوىالتعقيد:  3.

تكنولوجيا:المنهجيات/  4.

معدلأعمالالبناءلألنشطةالرئيسة:  5.

.6 خصائصأخرى: 
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 الرئيسية األنشطة إطار في المقاوالت في الخبرات -)ب((  2.4.3نموذج الخبرات )

 
 تاريخ:ال

 :سمالمناقصإ

سمالعضوفياالئتالف:إ

المناقصة:سمإ

قمالمناقصة:ر

منالتعليماتللمناقصين(:3.34و2.34)وفقاللفقرات12المقاولمنالباطن:سمإ



 أصل)(صفحات.الصفحة)(من



نشطةالرئيسية،استكمالالمعلوماتالواردةفيهذاالنموذجيجبعلىجميعالمقاولينمنالباطنلأل

للفقرات) (منالقسمالثالث"4.2(منالتعليماتللمناقصين،والفقرة)3.34(و)2.34وذلكوفقا

معاييرالتقييموالتاهيل".

 

 ....(:..................................................1النشاط الرئيسي رقم واحد )   1.

  معلومات

العقد:تعريفب   

حالة:تاريخاإل   

نتهاء:تاريخاإل   

 مقاولمنالباطن

 

مقاولمتخصص

 فيإدارةالعقود

 

 عضوفيائتالف

 

مقاول

ساسيأ  

 

 الدورالذيتضمنهالعقد:

 المبلغالكليللعقد:  بالدوالراألمريكي

نجزة  الكميةالفعليةالم 

)ثانيا((×أوال(

 

 النسبةالمئوية

 فيالمشاركة

 ))ثانيا

 

الكمية

اإلجماليةفي

 العقد

 )أوال(

كمية)الحجم،العددأومعدلال

اإلنتاجبحسبماينطبقعليه

الحال(التيتمإنجازهابموجب

العقد،بصفةسنويةأوخالل

 جزءمنالعام.

(1السنةاألولى)   

(2السنةالثانية)   

(3)السنةالثالثة   

                                                           
 12إذا كان األمر ينطبق على ذلك،
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 (4السنةالرابعة)   

:سمصاحبالعملإ 

 :العنوان 

رقمالهاتف/الفاكس: 

:البريداإللكتروني 

 

 

 ............................................(:2.    النشاط الرئيسي رقم اثنان )2

استخدمالنموذجالسابقللنشاطالرئيسيرقمواحد.

.................................................................................................................
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 هليةالدول ذات األ: الخامس القسم

 

 ةالعام المشتريات، وتنفيذ األشغال والخدمات في إطار اللوازماألهلية لتوفير 

التعليماتللمناقصين،يتمفيالوقتالحاضرمن(1.5)للفقرةلمعلوماتالمناقصينووفقا .1

 :منالمشاركةفيهذهالمناقصةمنالدولالتاليةالخدماتاللوازموواستبعادالشركات

 

 شيء ال
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 حتيالممارسات الفساد واإلتجاه سياسة الدولة : القسم السادس
[اليجوزتعديلهذاالقسم]  

تقتضيسياسةدولةفلسطينتجاهممارساتالفسادواالحتيالأنتلتزمالجهاتالمشترية،والمناقصون،
يتم(،والمقاولونمنالباطن، لم أم والموردون،والمقاولون،ووكالئهم)سواءتماالفصاحعنهم

قوالسلوكياتوالمستشارونمنالباطن،ومزودوالخدمات،وأيأفراديتبعونهمبأعلىمعاييراألخال
الحكومة، قبل من والمدارة العام المال من مولة الم  المشترياتوالعقود تنفيذ ووفقهذه13أثناء

السياسة:
بينةأدناهعلىالنحوالتالي:.أ تعرفالممارساتالم 

سواء بشكلمباشرأوغير-"ممارساتالفساد":أيعرض،أوإعطاء،أوتلقي،أوالتماس .1
.14شيءذيقيمةللتأثيربطريقةغيرالئقةعلىتصرفاتطرفآخر؛أي-مباشر

"ممارسةاالحتيال":أيفعلأوامتناععنالقيامبه،بمافيذلك،التحريف،الذيمنشأنه .2
التضليلبالعلمبشيءما،أوايمحاولةلتضليلطرفللحصولعلىمنفعةماليةأومنفعة

.15أخرىأولتجنبايالتزام؛

"ممارسةالتواطؤ":القيامبترتيبشيءمابينطرفينأوأكثربهدفتحقيقغرضغير .3
16الئق،بمافيذلك،التأثيرو/أوتشجيعالقيامبتصرفاتغيرالئقةإزاءطرفآخر؛

إلحاقالضرربإفسادأو"ممارسةاإلكراه/اإلجبار":إضعافأوإلحاقالضرر،أوالتهديد .4
بشكلمباشر- بأيطرفأوممتلكاتهللتأثيرو/أوتشجيعالقيام-أوغيرمباشرسواء 

.17بأعمالغيرالئقةإزاءطرفما؛

"ممارسةالعرقلة": .5

د،أوتزوير،أوتغيير،أوإخفاءأدلةالتحقيق،أواإلدالءبأقوالكاذبة.أ تَعمَّ اإلتالفالم 
مةحولوقوعحالةفساد،للمحققينوذلكبهدفالعرقلةالماديةللتحتقيقفيشكالحكو

أوتخويفأيطرفلمنعهمنالكشفعنمعرفته أوتواطؤ، أوإكراه، أواحتيال،
بالمسائلذاتالصلةبالتحقيقاتأومنمتابعةمجرياتالتحقيق،أو

القيامبأعمالتهدفإلىالعرقلةالفعليةلقيامالحكومةبممارسةالتفتيشوحقوقالمراجعة.ب
)ث(أدناه.(/1.6)المنصوصعليهافيالفقرةوالتدقيقالحسابية

سيتمرفض/استثناءأيعطاءإذاتبيَّنأنالمناقصأوأيمنموظفيهأووكالئه،أومستشاريه.ب
أومقاوليهمنالباطن،أومزوديالخدمات،والموردين،و/أوموظفيهم،قدقامبصورةمباشرة

االحتيال،أوالتواطؤأواإلكراه،أوممارساتالعرقلةأوغيرمباشرة،باالنخراطفيالفسادأو
فيالتنافسحولالمناقصةموضعالنقاش؛

سيتممعاقبةالشركة،أوالشخصالمعني،فيأيوقتكان،وذلكعمالبإجراءاتالعقوبات.ت
المعمولبهامنجانبالحكومة،بمافيذلك،اإلعالنالعامأنمثلتلكالشركةأوالشخص

عيَّنةمنالزمن،للحصولعلىأيهمغي اإلىأجلغيرمسمى،أولفترةم  رذويأهلية،إمَّ
لمنالمالالعام. موَّ عقدم 

                                                           
 .ء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عمال غير الئقفي هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشرا13

  

 يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفيهذا موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 14
 " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات األخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات  موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

 .الشراء
 ؛ كما أن مصطلح "المنفعة " و " االلتزام" هما متصالن بعملية  موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى 15

 . " عمل أو االمتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقدالشراء، أو تنفيذ العقد ؛ و أن 
 (، ممن يحاولون إما موظفي القطاع العام لمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " ا16

 أو تحديد أسعار العطاءات  ، مشارك في عملية الشراء أو االختيار، تزييف )تقليد( جانب المنافسة أو كيان آخر غير ، بأنفسهم ، أو من خالل شخص

 .أو غير ذلك من الظروف األخرىالمقدمة من كل منهم عند مستويات ُمصطنعة وغير تنافسية،  أو من هم  مطلعون على قيمة العطاءات 
 .أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقديشير إلىألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" 17
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يجبعلىالمناقصينوالموردينوالمقاولينوالمستشارين،والمقاولينمنالباطنالتابعينلهم.ث
ووكالئهموموظفيهمومستشاريهمومزوديهمبالخدماتومورديهم،السماحللجهةالمشتريةأو

واالداريةبفحصجميعالحسابات،والسجالت،الحكومةأوالحكومةاوديوانالرقابةالمالية
والوثائقاألخرىالمتعلقةبتقديمالعطاءات،وتدقيقهذهالحساباتوالسجالتمنقِبلمدققي

 حساباتيتمتعيينهممنقبلالحكومة.

 

 المناقصة والغاء كافة العطاءات رفض:  أ ملحق



 ظاريف.للجهةالمشتريةإلغاءالمناقصةفيأيوقتقبلفتحالم .1

الفائزرفضالعطاءاتللمناقصالنهائيةللجهةالمشتريةبعدفتحالمظاريفوقبلصدوراالحالة .2
 كافةوابالغجميعالمناقصينبذلكفيايمنالحاالتاالتية:

 موضوعالشراءغيرالزم.أصبحإذا.أ

لمتعدالمخصصاتالماليةلعمليةالشراءمتوفرة.إذا.ب

إلعتباراتالمصححححلحةالعامةتعديلالمواصححححفاتأوالجوانبالفنيةإذاأصححححبحمنالضححححروري.ج

 لشروطالعقد.

إذاتبينوجودنقصأوعيوبفيالمواصفاتتحولدوناالخذباالعتباربنودأواصنافأقل.د

تكلفةومعادلةوظيفيابنفسالقدرللبندأوالصححححنفالمحددفيوثائقالمناقصححححة،أوالتيتحول

 ععناصرالتكلفةأثناءعمليةالتقييم.دونالنظرفيجمي

 كانتالعطاءاتكافةغيرمستوفيةللشروط.إذا.ه

الشححححححراءالعاملعامبشححححححانالقراربقانونمن(38تبينوفقالالجراءاتالواردةفيالمادة)إذا.و

كدمنأكلفةاالقلاعلىكثيرامنالسحححححححعرالتقديريبعدالتتالذيالعطاء(انسحححححححعر2014)

 .العامالشراءنظامالمايحددهصحتهطبق

 تبينوجودتواطؤبينالمناقصين.إذا.ز

اليعدتقديمعطاءواحدفقطللمناقصةمبرراكافيااللغائها،إذاكانمستجيبا جوهريا للمواصفات .3
وكانالسعرمناسبا .

للجهةالمشتريةبعددراسةاالسبابالتيادتالىإذارفضتالعطاءاتكافةأوألغيتالمناقصة، .4
الرفضاوااللغاءوبعدإعادةفحصالمواصفاتوشروطالعطاءواإلعالن،اتخاذأيمناإلجراءات

 قررتاعادةطرحالمناقصة:إذااآلتية

 إعادةطرحالمناقصةبمواصفاتوشروطجديدة..أ

 إعادةطرحالمناقصةبنفسالمواصفاتوالشروط..ب
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شغالمتطلبات األ -الجزء الثاني 
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 شغالمتطلبات األ: السابع  القسم

 .................................................................الفنيةالمواصفات 

 ..........................................................المخططـات / الرسومات

 ..................................................................معلومات تكميلية
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 الشروط العامة للعقدالثامن:  القسم
 

قراءتهامعالشروطالخاصةللعقدوالوثائقاألخرىالمذكورةهنا،قترانإالشروطالعامةللعقد،بإن
عبربإنصافعنحقوقوواجباتكالالطرفين.شكلوثيقةمكتملةت ت 


منالممكناستخدامهذهالشروطالعامةللعقدلكلمنعقدالقياسالمبنيعلىسعرالوحدةوعقدالمبلغ

.المقطوع




 80الشروطالعامةللعقد:الثامنالقسم
 

 

جدول الفقرات


 83 ............................................................. أ.   أحكام عامة:

83...........................................................................................تعريفات.1

84.........................................................................................التفسيرات.2

85.....................................................................................اللغةوالقانون.3

85..........................................................................قراراتمديرالمشروع.4

86..........................................................................................التفويض.5

86........................................................................................المراسالت.6

86.................................................................................التعاقدمنالباطن.7

86...............................................................................المقاولوناآلخرون.8

86......................................................................................طاقمالمقاول.9

87................................................................مخاطرالجهةالمشتريةوالمقاول.10

87..........................................................................مخاطرالجهةالمشترية.11

87...................................................................................مخاطرالمقاول.12

87.............................................................................................التامين.13

88.....................................................................................بياناتالموقع.14

88....................................................................تنفيذاألشغالمنقبلالمقاول.15

88........................................................إنجازاألشغالفيتاريخاإلنجازالمقرر.16

88.......................................................................االشغالالمؤقتةفيالموقع.17

88............................................................................................السالمة.18

88........................................................................................اإلكتشافات.19

89......................................................................................حيازةالموقع.20

89..............................................................................الوصولإلىالموقع.21

89.....................................................................التعليماتوالتفتيشوالتدقيق.22

89.......................................................................إجراءاتتسويةالنزاعات.23

89......................................................................ممارساتالفسادواإلحتيال.24

 89 ............................................................... ضبط الوقت ب.

89...........................................................................................البرنامج.25

قرر.26 90......................................................................تمديدتاريخاإلنجازالم 

90...........................................................................................التسريع.27

90................................................................تأخيراتأمربهامديرالمشروع.28



 81الشروطالعامةللعقد:الثامنالقسم
 

 

90.............................................................................االجتماعاتاإلدارية.29

91....................................................................................التحذيرالمبكر.30

 91 ............................................................. ضبط الجودة: ج.

91.....................................................................................تحديدالعيوب.31

91........................................................................................اإلختبارات.32

91.......................................................................إصالحالعيوب)الصيانة(.33

91......................................................................االخفاقفياصالحالعيوب.34

 92 ................................................................ د. ضبط الُكلفة

92.........................................................................................سعرالعقد.35

92.........................................................................التغييراتفيسعرالعقد.36

92.................................................................................األوامرالتغييرية.37

93............................................................................توقعاتالتدفقالنقدي.38

93.....................................................................................شهاداتالدفع.39

93...........................................................................................الدفعات.40

94..................................................................................حاالتالتعويض.41

95...........................................................................................الضريبة.42

95...........................................................................................العمالت.43

95..................................................................................مراجعةاألسعار.44

95.......................................................................................المحتجزات.45

95..................................................................................غراماتالتأخير.46

95............................................................................................المكافأة.47

96.....................................................................................الدفعةالمقدمة.48

96...........................................................................................الكفاالت.49

96...................................................................................االشغالاليومية.50

96.................................................................................كلفةاإلصالحات.51

 97 .............................................................. هـ. انجاز العقد:

97....................................................................................إنجازاألشغال.52

97.........................................................................اإلستالمالنهائيلألشغال.53

97..................................................................................الحسابالختامي.54

98............................................................................ادلةالتشغيلوالصيانة.55

98.........................................................................................فسخالعقد.56

98.....................................................................................القوةالقاهرة:.57



 82الشروطالعامةللعقد:الثامنالقسم
 

 

99..................................................................................الدفععندالفسخ.58

99.........................................................................................الممتلكات.59

99.................................................................................اإلعفاءمنالتنفيذ.60

ملحق الشروط العامة للعقد: سياسة الدولة تجاه  ممارسات الفساد 

100 ............................................................... واإلحتيال

102 ................................ القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد








 83الشروطالعامةللعقد:الثامنالقسم
 

 

 :ةعامأحكام    أ.

 تعريفات .1

التالية والعبارات للكلمات المعانييكون للعقد والخاصة العامة الشروط في وردت حيثما
المدرجةلهاأدناهمالمتدلالقرينةعلىغيرذلك:

:العقد.أ العقد هو والمبرم والمقاوللتنفيذ المشترية األشغال،إبينالجهة نجازوصيانة
 .(منالشروطالعامةللعقد3.2درجةفيالفقرة)شملالوثائقالم يو

فسرموادوفقراتالشروطوضحوت هيالموادوالفقراتالتيت : ة للعقدالشروط الخاص.ب
 .العامةللعقدالتيتحملنفسالرقموذلكبحسبخصوصيةكلعقد

 .هووثيقةالعطاءالكاملةالتيتقدمبهاالمقاولللجهةالمشترية:عطاء المقاول.ت

تعنيمواصفاتاألشغالالمشمولةفيالعقدوأيةتعديالتأوإضافاتتمت:المواصفات.ث
 الجهةالمشترية.منقبلأوبموافقة

تعنيمخططاتاألشغالالتييتضمنهاالعقدأوأيةمخططاتإضافيةأو :المخططات.ج
خرىالالزمةلتنفيذمعدلةمنقبلالجهةالمشتريةتحتويعلىالحساباتوالمعلوماتاأل

 .قدوالتييوافقعليهامديرالمشروعالع

.منالعطاءسعرةوالكاملةللكمياتوالتيتشكلجزءا تعنيالقائمةالم :جدول الكميات.ح

نشائيةوالتركيباتاإلباألشغالهوجدوليتضمنالنشاطاتالخاصةجدول النشاطات:.خ
اواإل لجدولسعرختباراتوالتشغيللألشغالفيعقودالمبلغالمقطوع،ويتضمنهذا

ي  نشاط لكل مقطوع وحاالتإجمالي التغييرات أثر ولتحديد التقييم لغايات ستخدم
التعويض.

 :يعنيالجهةالمشتريةأوالمقاولكمايد لعليهالسياق،والفريقانتعنيكليهما.الفريق.د

المقاوللتنفيذاألشغالكماهيمحددةفييتعاقدمعهيالفريقالذي:الجهة المشترية.ذ
 .وثائقالعقد

 :هوالفريقالذيتمقبولعطائهلتنفيذاألشغالمنقبلالجهةالمشترية.المقاول.ر

الشخص:مدير المشروع.ز مديرالمشروعهو بمهام للقيام المشترية الجهة الذيت عينه
هالجهةالمشتريةكبديلعينت آخرأوأيشخص،الشروط الخاصة للعقدالمسمىفيو

ولعناإلشرافعلىتنفيذاألشغالوإدارةؤوالمس،بلغالمقاولبذلكت لمديرالمشروعو
 .العقد

معالمقاولالرئيسيلتنفيذجزءمنهوالشخصالذييبرمعقدا :المقاول من الباطن.س
 .فيالموقعوالذييشملأشغاال شغالفيالعقداأل

علىوهوآخرموعد،للعقدشروط الخاصة الفيالمحددهوالتاريخ:تاريخ المباشرة.ش
األالمقاولأن بتنفيذ فيه تواريختسليميبدأ أيمن مع يتزامنبالضرورة وال شغال،

 .الموقع

تعنيالمدةالمحددةإلنجازاألشغالأوأيقسممنهاحسبواقعالحالمحسوبة :مدة العقد.ص
 دلهابموجبأحكامالعقد.منتاريخالمباشرة،معأيتمدي

نجزهوالتاريخالذييجبعلىالمقاولأني  :بتدائي( المقررنجاز )اإلستالم اإلتاريخ اإل.ض
 في محدد وهو األشغال، وي الشروط الخاصة للعقدفيه اإل، تاريخ تعديل نجازمكن

فقط،بتدائي(المقرربتنسيبمنمديرالمشروعوموافقةالجهةالمشترية)اإلستالماإل
 وأمربتسريعالعمل.أشغالعنطريقإصدارتمديدلفترةتنفيذاأل
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 اتالتفسير .2

عندتفسيرالشروطالعامةللعقد،فإنالصيغةالمفردةتعنيأيضاالجمع،والمذكريعني1.2
أيضاالمؤنث،والعكسصحيحفيالحالتين،وليسللعناوينأيةأهميةخاصة،وللكلمات

نجازاألشغالكماهومصادقعليهمنإهوتاريخ:نجاز )اإلستالم األبتدائي(تاريخ اإل.ط
 منالشروطالعامةللعقد.(1.53)قبلمديرالمشروعبحسبالفقرة

) :فترة إصالح العيوب )الصيانة(.ظ الفرعية الفقرة في المسماة الفترة 1.34هي من (
 بتدائي(.نجاز)اإلستالماإلحسبمنتاريخاإل،وت الشروط الخاصة للعقد

 :)شهادة اإلستالم النهائي( شهادة إصالح العيوب.ع التي الشهادة تهي الجهةصدرها
 إصالحالعيوب)الصيانة(.المشتريةبعدأداءالمقاوللكافةالتزاماتهخاللفترة

لتنفيذاالحالةهيالقيمةالمذكورةفيخطاب:)قيمة العقد اإلبتدائية(قيمة العقد المقبولة .غ
 يةعيوبفيها.أصالحإنجازاالشغالوإو

وأيةتعديالتالحقةتمتاالحالةكماوردفيخطابةالعقدالمقبولقيمةهو :العقد قيمة.ف
بموجبالعقد.

فيالموقعالمستخدمةمؤقتا ،وغيرهامناألشياءآالتالمقاولومركباتههي :المعدات.ق
  وإنجازهاوإصالحأيةعيوبفيها.لتنفيذاألشغال

األشغالوالم هيكلالتوريداتالم  :المواد.ك ستخدمةمنقبلالمقاولستخدمةفيتنفيذ
وجدت(والتييطلبمن،وبمايشملالموادالموردةفقط)إنستهلكةشاملةالموادالم 
 وجبالعقد.مالمقاولتقديمهاب

وظائفميكانيكيةأوكهربائيةأوكيميائيةمناألشغاللهجزءأيهي :التجهيزات اآللية.ل
 أوحيوية.

ساسيةكماوردتفيالعقدشغالاألشغالالتيتلزملتنفيذاألهياأل :شغال المؤقتةاأل.م
 زالتهابعدانتهاءالحاجةلها.إوتنفيذهاووالتييقومالمقاولبتصميمها

األجرعلىم أشغالهي :المياومة أشغال.ن ومدفوعة ستهلكفيساسالزمنالم أتعددة
العمللموظفيالمقاولومعداته،باإلضافةإلىالدفعاتمقابلالموادوالتجهيزاتاآللية

 .األشغالرتبطةبهذهستخدمةوالم الم 

المقاولوتسليمهإلىالجهةالمشتريةقبلمنإنشاءهوتركيبهلعقداهيمايتطلب :األشغال.ه
كماتمتعريفهافيوثائقالعقد.

 ،مالميردخالفذلك.:هيأيامتقويمية،واألشهرهيأشهرتقويميةاأليام.و

 حسبالعقد.تنفيذه:هوأيجزءمناألشغاللميتمالخلل أو العيب.ي

ً .أأ :تعنيالكتابةاليدويةأوالكتابةباآللةالكاتبةأوالطباعةإلكترونيا وتؤدياو خطية خطيا
لىسجلدائم.إ

هوالمنطقةالمحددةكموقععملفيالشروطالخاصةللعقد.:الموقع.بب

هيالتقاريرالمشمولةفيوثائقالمناقصةوالتيتتضمنعلى:تقارير فحص الموقع.تت
حقائقوتحليالتحولالموقع.

هوتعليماتمعطاةمنقبلمديرالمشروعوبموافقةالجهةالمشتريةتؤديإلى:التغيير.ثث
 شغال.تغيرفياأل

كماتمتحديدها،هيأيحالةاوحدثيستوجبفيهاتعويضالمقاولحالة تعويضية: .جج
 .للعقد(منالشروطالعامة41فيالفقرة)
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نيقومأعرفبشكلخاص،وعلىمديرالمشروعمعانيهاالعاديةفيلغةالعقدمالمت 
.وضحالتساؤالتحولالشروطالعامةللعقدوالتفسيراتالتيت بتوفيرالتعليمات

،فإناإلشارةإلىاألشغالوتاريخالشروط الخاصة للعقدزئيفيستالمالج كراإلإذاذ 2.2
بتدائي(المقررالواردةفيالشروطالعامةللعقدتنطبقعلىأينجاز)اإلستالماإلاإل

إلى )بخالفاإلشارة اإلتاريخاإلجزءمناألشغال، المقررنجاز)اإلستالم بتدائي(
بتدائي(لكافةاألشغال(.نجاز)اإلستالماإلوتاريخاإل

شكلالعقدسوفيتمتفسيرهابالترتيبالتاليلألولويات:إنالوثائقالتيت 3.2
،اتفاقيةالعقد.أ
،االحالةخطاب.ب
عطاءالمقاول،.ت
 الشروطالخاصةللعقد.ث
الشروطالعامةللعقد،.ج
المواصفات،.ح
المخططات،.خ
المبلغ.د عقد في النشاطات جدول أو القياس عقد في الكميات جدول

المقطوع،
 كجزءمنالعقد.الشروط الخاصة للعقد أيةوثيقةأخرىمذكورةفي.ذ

فةكهذهمعهامشربح4.2 فيكلشحححححححروطالعقديحددمقدارالربحفيعبارة"ايكل
%(منهذهالكلفة.10)معقول"بحيثيحسبالربحبنسبة

 اللغة والقانون .3

.محددان في الشروط الخاصة للعقدإنلغةالعقد،والقانونالذييحكمه1.3

متثالللمحظوراتفيفلسطينعندإستيرادطوالفترةتنفيذالعقداإليجبعلىالمقاول2.3
السلعوالخدماتعندما:

نظمةالرسمية،بالقوانينأواأللتزاما إمادولةتحظرالحكومةالعالقاتالتجاريةمع.أ
أو
تحظرالحكومةاستيرادايةسلعأوتحظرأيةمدفوعاتإلىأيشخصأوجهةفي.ب

دولةمعينة.

 قرارات مدير المشروع .4

تقومالجهةالمشتريةبتعيينمديرالمشروعللقيامبالواجباتالمحددةلهفيالعقد،وليس1.4
تعديلأحكامالعقد.لمديرالمشروعصالحية

دةلهفيالعقد،اوتلكالمفهومةضمنامنالعقدديمارسمديرالمشروعالصالحياتالمح2.4
الحصولعلى ويتعينعليه الضرورة، البحكم المسبقةمنموافقة المشترية فيالجهة

االمورالتالية:
اصداراالوامرالتغييرية..أ
تمديدمدةالعقد..ب
 .تطبيقغراماتالتاخير.ت
الموافقةعلىتعيينالمقاولينالفرعيين..ث
 اصداراالمربايقافأوتعليقالعمل..ج




بأداءواجباتهأوممارسةصالحياتهسواءن صعليهاصراحةمديرالمشروععندمايقوم3.4
ذكرمالمي فيالعقدأوكانتمفهومةضمنا ،فإنهيقومبهابالنيابةعنالجهةالمشترية

غيرذلكفيأيمكانآخر.
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إنأيمصادقةأوتدقيقأوقبولأوفحصأوتفتيشأوإصدارأيتعليماتأوإشعارأو4.4
إقتراحأوطلباختبارأوأيتصرفمماثلمنقبلمديرالمشروعبمافيذلكإغفال

لعقد.عدمالموافقةالتعفيالمقاولمنأيةمسؤوليةيتحملهابموجبأحكامهذاا


 التفويض .5

مكنلمديرالمشروعأنيقومبتفويضأيمنواجباتهومسؤولياتهإلىآخرينوذلكبعدي 1.5
لغيأيتفويضشريطةإشعارالمقاول.مكنأني إشعارالمقاولبذلك،وي 

 المراسالت .6

إذاكانتإاللزمةم بينأطرافالعقدالشروطهذهفياشارإليهالم المراسالتلنتكون1.6
فيوثائقالعقد.حددم وفقماهوعندتسليمهللطرفاآلخرنافذا خطية،ويكوناإلشعار

  من الباطن التعاقد .7

.معمقاولينمنالباطنبالتعاقدللمقاولالرئيسياليسمح1.7

 المقاولون اآلخرون .8

علىالمقاولأنيتعاونويشتركفيالموقعمعالجهةالمشتريةومعمقاولينآخرينأو 1.8
في الشروط أيةسلطاتعامةفيالفترةالمحددةفيبرنامجالمقاوليناألخرينالم وضح

حددفيهذاالخاصة للعقد ،وعلىالمقاولتوفيرالتسهيالتوالخدماتلهؤالءكماهوم 
الجدول،ويمكنللجهةالمشتريةتعديلجدولالمقاوليناألخرينشريطةإبالغالمقاول

التعديالت.بهذه

 طاقم المقاول .9

في1.9 الرئيسين الموظفين فيجدول المدرجين الرئيسيين الموظفين تعيين المقاول على
الم  المعدات واستخدام المهماتعطائه، لتنفيذ عطائه، في المعدات جدول في درجة

خرىيوافقعليهممديرالمشروع،أالمذكورةفيالجدول،أوموظفينآخرينومعدات
قترحفيالموظفينفقطفيحالةتطابقويقوممديرالمشروعبالموافقةعلىأيتبديلم 

المقترحينفيعطاءالمقاولأوكانتأفضلمنها.مؤهالتهموقدراتهممعالموظفين

ذاطلبمنهإنيعملعلىاستبعادأيشخصمنموظفيهمنموقعالعملأعلىالمقاول2.9
أسبابطلبه،خاللسبعةأياممنتاريخالطلب،واليعودمديرالمشروعذلكموضحا 

يةصلةبالعملفيالعقد.ألهذاالشخص

ثبتللجهة3.9 أنأيا إذا أومديرالمشروعأوالمقاول، منموظفيالمقاولقدالمشترية
عاقةالعملأثناءتنفيذإحتيالأوالتواطؤأواإلكراهأوفيممارسةللفسادأواإلاشترك

(أعاله.2.9الموظفوفقاللفقرة)يجبعندهااستبعادهذافاألشغال،
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 مخاطر الجهة المشترية والمقاول .10

الجهةالمشتريةالمخاطرالتييشيرإليهاهذاالعقدبمخاطرالجهةالمشترية،كماتتحمل 1.10
يتحملالمقاولالمخاطرالتييشيرإليهاهذاالعقدبمخاطرالمقاول.

 مخاطر الجهة المشترية .11

منتاريخالمباشرةوحتىإصدارشهادةإصالحالعيوب)شهادةاإلستالمالنهائي(فإن1.11
المشتريةهي:مخاطرالجهة

مخاطراإلصابةالشخصيةأوالوفاةأوخسارةأوتدميرالممتلكات)عداعناألشغال.أ
:والناتجةعنوالتجهيزاتاآلليةوالموادوالمعدات(

شغالالموقعفياألشغالأولغايةاألشغالوالذييمثلالنتيجةإاستخدامأو .1
الحتميةلألشغال،أو

اإلهمالأواإلخاللبواجباتهاالقانونيةأوالتدخلفيالحقوقالقانونيةمنقبل .2
 المقاول.غيرأومتعاقدمعهالديهاالجهةالمشتريةأوأيموظف

شغالوالتجهيزاتاآلليةوالموادوالمعداتبسببخطأمنضرارفياألمخاطراإل.ب
بس أو المشترية الجهة تصميم في أو المشترية التلوثالجهة أو الحرب بب

.علىدولةفلسطينباإلشعاعاتالنوويةوالتيتؤثربشكلمباشر

نجاز)اإلستالماألبتدائي(وحتىإصدارشهادةإصالحالعيوب)اإلستالممنتاريخاإل2.11
ضرارفياألشغالوالتجهيزاتاآلليةوالموادهيالنهائي(فإنمخاطرالخسارةأواإل

ضرارالناجمةعن:يةماعداالخسارةأواألمخاطرالجهةالمشتر
بتدائي(،نجاز)اإلستالماإليومتاريخاإلشغالكانموجودا عيبفياأل.أ
نجاز)اإلستالماألبتدائي(ولميكنبحدذاتهأحدحادثحصلقبلتاريخاإل.ب

أومخاطرالجهةالمشترية،
بتدائي(.اإلنجاز)اإلستالمنشاطاتالمقاولفيالموقعبعدتاريخاإل.ت

 مخاطر المقاول .12

منتاريخالمباشرةوحتىإصدارشهادةإصالحالعيوب)شهادةاإلستالمالنهائي(فإن1.12
والتيتشملضرارفيالممتلكات)مخاطراإلصابةالشخصيةأوالوفاةأوالخسارةأواأل

نمخاطراألشغالوالتجهيزاتاآلليةوالموادوالمعدات(التيالتعتبرم:حصردون
الجهةالمشتريةهيمخاطرالمقاول.

 التامين .13

غطيالفترةي تأمينا بشكلمشترك،سمالجهةالمشتريةإسمهوبإبوفري علىالمقاولأن1.13

ب وذلك )الصيانة( العيوب إصالح فترة نهاية وحتى المباشرة تاريخ مبالغالمن

،للحاالتالتاليةالناجمةعنمخاطرالشروط الخاصة للعقدفيالمحددةمقتطعاتالو

المقاول:

؛والموادضرارفياألشغالوالتجهيزاتاآلليةالخسارةأواأل.أ

ضرارفيالمعدات؛الخسارةأواأل.ب

ضرارفيالممتلكات)عدااألشغالوالتجهيزاتاآلليةوالموادالخسارةأواأل.ت

والمعدات(التيلهاعالقةبالعقد؛

 لوفاة.اإلصابةالشخصيةوا.ث



قبل2.13 بوالصوشهاداتالتأمينإلىمديرالمشروعللموافقةعليها علىالمقاولتسليم
نواعالعمالتأبالتييجبدفعهاحددالتأمينمبالغالتعويضتاريخالمباشرة،ويجبأني 

تغطيةالضررأوتعويضالخسارة.لالمختلفةونسبتها
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نأمكنللجهةالمشتريةوشهاداتالتأمينالمطلوبةي إذالميقمالمقاولبتوفيربوالص3.13
تقومبتوفيرالتأمينالذيكانعلىالمقاولأنيوفرهوتستردأقساطالتأمينالتيدفعتها

عتبرأوإنلمتستحقأيةدفعة،فإنمستحقاتالتأمينست ،منالدفعاتالمستحقةللمقاول
علىالمقاول.قائما دينا 


شروطالتأميندونموافقةالجهةالمشترية.غييرتاليجوز 4.13


.كافةشروطبوليصةالتأمينلىالجهةالمشتريةوالمقاولاإللتزامبع5.13

 بيانات الموقع .14

تقاريرفحصالموقعومنصحةبياناتلعطائههعندإعدادأنهقدتحققالمقاوليعتبر1.14
.الشروط الخاصة للعقدفيوالمذكورة

 من قبل المقاول تنفيذ األشغال .15

علىالمقاولأنيقومبإنشاءوتنفيذاألشغالوفقا للمواصفاتوالمخططات.1.15


 إنجاز األشغال في تاريخ اإلنجاز المقرر .16

نفذاألشغالوفقا ني أالمباشرة،وعليهأمريمكنأنيبدأالمقاولبتنفيذاألشغالمنتاريخ1.16
نجازاألشغالإحدثبموافقةمديرالمشروع،والبرنامجالم وألبرنامجالعملالمقدممنه،
بتدائي(المقرر.نجاز)اإلستالماإلفيموعدأقصاهتاريخاإل



 االشغال المؤقتة في الموقع .17

المؤقتةالمقترحةالخاصةباألشغاليجبعلىالمقاولتسليمالمواصفاتوالمخططات1.17
إلىمديرالمشروعللموافقةعليها.

شغالالمؤقتة.يتحملالمقاولمسؤوليةتصميماأل2.17


شغالالمؤقتة.تصميماألقيؤثرموافقةمديرالمشروععلىمسؤوليةالمقاوللنت 3.17


السلطاتأونيحصلأعلىالمقاول4.17 علىالجهاتاألخرىعلىموافقة ذاتالعالقة
ذلك.األمرشغالالمؤقتةحيثمايتطلبتصميماأل


األ5.17 المقاوللتنفيذ لتخضعكلالمخططاتالتيأعدها الدائمة أو وافقةلمشغالالمؤقتة

مسبقةمنقبلمديرالمشروعقبلالبدءبالتنفيذ.ال


 السالمة .18

والمنطقةالمحيطةبهوالتيوالعنسالمةكلالنشاطاتفيالموقعؤيكونالمقاولمس1.18
يمكنانتتاثرباالشغالفيالموقع.

 كتشافاتاإل .19

قيمةأوقيمةتاريخيةهعلىأيشيءذيعثورفوربلغمديرالمشروعني أعلىالمقاول1.19
امعهنفذتعليماتمديرالمشروعفيكيفيةالتعاملي ،وعليهانشغالميزةفيموقعاألم 

وفقالقوانينواالنظمةالمعمولبها.
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 حيازة الموقع .20

بتسليمالمقاولكاملموقعالعمل،وإذالميتمكنالمقاولمناستالمهةالمشتريةجتقومال1.20
،فانالتأخيرفيمباشرةالشروط الخاصة للعقد كاملموقعالعملفيالتاريخالمذكورفي

لممنالموقعيقععلىمسؤوليةالجهةالمشترية،سَم الالنشاطاتالمتعلقةبهذاالجزءغير
عتبرذلكحالةتعويضية.وي 

 الوصول إلى الموقع .21

1.21 أن المقاول المشروععلى مدير قبل من وأيشخصمخول المشروع لمدير يسمح
وسيجريالعملفيهوفقا أفيهبالوصولإلىكاملالموقعوأيمكانيكونالعملجاريا 

ألحكامالعقد.

 والتدقيقالتعليمات والتفتيش  .22

المشروعالتيتتوافقمعالقوانينالساريةفيالمقاولتنفيذكافةتعليماتمديرعلى1.22
منطقةالموقع.


نماذجبالعلىالمقاولحفظالحساباتوالسجالتالدقيقةالمنتظمةوالخاصةباألشغال2.22

التغييراتالتيتفاصيلالو تحديد التكاليفوالزمنبوضوح،بالمتعلقةيمكنبواسطتها
المقاولينوالمستشارينمنالتالخاصةبالحفاظعلىالحساباتوالسجعلىالمقاولو

الباطن.
 

للحكومةو/أواوللجهةالمشتريةمستشاريهمنالباطنأنيسمحوعلىالمقاولومقاوليه3.22
األشخاصالمعينينمنالحكومةبتفتيشالموقعو/أوالحساباتوالسجالتالمتعلقةبتقديم

والحساباتمنقبلمدققيالحساباتالمعينينالعطاءوتنفيذالعقد،وتدقيقهذهالسجالت
.منقبلهمذلكتمطلبالحكومةإذامااوالجهةالمشتريةمنقبل

نتباهإلىأنالفقرةالفرعيةاإلومقاوليهومستشاريهمنالباطنكمايجبعلىالمقاول
الجهةاوالحكومةعرقلةممارسةأناألفعالالتيتهدفإلىعلىالتيتنص1.24

ت شكلممارسة-2.22الفقرةكماوردتفي-التفتيشوالتدقيقفيملحقوقهالمشترية
إلجراءاتلمقاولوفقا اعدمأهليةإقراروكذلكإلى،تؤديإلىفسخالعقدقدمحظورة

المتعلقةبالعقوبات.والحكومةالسائدة

 إجراءات تسوية النزاعات .23

يجريالتحكيموفقا إلجراءاتالتحكيمالمعتمدةمنقبلالمؤسسةالمسماةأوالهيئةأو1.23
.الشروط الخاصة للعقدفيةاألفرادوفيالمكانالمحدد



 واإلحتيال الفسادممارسات  .24

معالجهاتالمشتريةومنالمتعاقدينالمناقصينوالمشتريةاتالجهمنتطلبالحكومة 1.24
معها متثالاإلاو ممارساتالفساد يتعلقبمكافحة فيما علىالنحوواإلحتياللسياستها

المبينفيملحقالشروطالعامةللعقد.


 ضبط الوقت ب.

 البرنامج .25

بعدالشروط الخاصة للعقد خاللالمدةالمحددةفيعلىالمقاولأني سلممديرالمشروعو1.25
 خطاب ي برنامجا االحالةإستالم األساليب والتوقيتظهر والترتيبات لكافةاتالعامة
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النشاطاتالمتعلقةباألشغالللحصولعلىموافقته،وفيحالةعقودالمبلغالمقطوعيجب
أنتكونالنشاطاتفيالبرنامجمتوافقةمعجدولالنشاطات.

وتأثيرهذا،نيوضحتحديثالبرنامجالتقدمالفعليالذيتمتحقيقهفيكلنشاطأيجب2.25
التقدمعلىتوقيتالعملالمتبقيبمافيذلكأيةتغييراتفيتتابعالنشاطات.

للموافقةعليه،علىأنالتتجاوزمحدثا سلممديرالمشروعبرنامجا ني أعلىالمقاول3.25
،وإذاالشروط الخاصة للعقد الفترةبينالتحديثللبرنامجوالذيقبلهالفترةالمحددةفي

مكنلمديرالمشروعأنيحجزمنلميقمالمقاولبتحديثالبرنامجخاللتلكالفترة،ي 
،ويستمرفيحجزالمبلغحتىالشروط الخاصة للعقد المحددفيالدفعةالتاليةالمبلغ

فترضلتسليمالبرنامج،وفيحالةعقدالمبلغالمقطوعالدفعةالتيتليهابعدالتاريخالم 
منتاريختعليماتمدير(يوما 14حدثخالل)نشطةالم يوفرجدولاألنأعلىالمقاول

المشروعبذلك.

المقاول،وقدومسؤولياتمنإلتزاماتلنتغيرموافقةمديرالمشروععلىالبرنامجشيئا 4.25
يقومالمقاولبتعديلالبرنامجوتسليمهإلىمديرالمشروعمرةأخرىفيأيوقت،ويجب

.والحاالتالتعويضيةظهرالبرنامجالمعدلتأثيراألوامرالتغييريةاني 

 قررنجاز الم  تاريخ اإل تمديد .26

 التسريع .27

قرر،علىمديرشغالقبلالتاريخالم نجازاألإعندماتريدالجهةالمشتريةمنالمقاول1.27
المشروعأنيحصلعلىعروضمسعرةمنالمقاوللتنفيذالتسريعالالزم،وإذاقبلت

علىذلكوالموافقةقرربناء نجازالم الجهةالمشتريةهذهالعروضيتمتعديلتاريخاإل
عليهمنقبلكلمنالجهةالمشتريةوالمقاول.

بعروضأسعارالمقاولللتسريع،يتمدمجهافيقيمةالعقدقبلتالجهةالمشتريةإذا2.27
والتعاملمعهاكأمرتغييري.

 تأخيرات أمر بها مدير المشروع .28

بتأخيرمباشرةأوتقدمأينشاطمنتعليماتأني عطيالمقاولمديرالمشروعليمكن1.28
نشاطاتاألشغال.

 االجتماعات اإلدارية .29

قررإذاطرأتيقوممديرالمشروعوبموافقةالجهةالمشتريةبتمديدمدةالمشروعالم 1.26
نجازفيشغاليجعلمنالمستحيلتحقيقاإلصدارتغييرعلىاألإحالةتعويضأوتم

قدقرردونأنيتخذالمقاولخطواتلتسريعالعملالمتبقيوالذينجازالم اإلتاريخ
 يتسببفيتحملالمقاوللكلفةإضافية.

إذاتقدمالمقاولبطلبإلىمديرالمشروعللبتفيتأثيرحالةالتعويضأوالتغيير2.26
ف ويجب طلبه، تدعم التي الشاملة المعلومات تقديم المقاول على مديريجب على

منيوما 21المشروعأنيقررماإذاكانهناكداعللتمديدومدةهذاالتمديدخالل
تاريخطلبالمقاول،وإذافشلالمقاولبإعطاءإنذارمبكربالتأخيرأوفشلفيالتعاون

عتبارعندتقديرتاريخبمعالجةالتأخير،لنيؤخذالتأخيرالناجمعنهذاالفشلبعيناإل
قررالجديد.ازالم نجاإل
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يمكنلمديرالمشروعأوالمقاولأنيطلبكلمناآلخرحضوراجتماعاتإداريه،1.29
المتبقيةوللتعاملمعقضايالألشغاليكوناالجتماعاإلداريبغرضمراجعةالخططو

إلجراءاتالتحذيرالمبكر.نشأتطبقا 

منالمحاضرويوفرنسخا ،جتماعاتاإلداريةاالوممديرالمشروعبتسجيلمحاضريق2.29
وللجهةالمشترية،ويقررمديرالمشروعإماخاللاالجتماعلكلمنيحضراالجتماعات

خطيبتأكيد،ويثبتذلكالتييجبتنفيذهاعناإلجراءاتمسؤوليةاألطرافهأوبعد
لجميعمنحضراالجتماع.

 التحذير المبكر .30

يةأحداثأوظروفأعلىالمقاولتحذيرمديرالمشروعفيأقربفرصةممكنةمن1.30
علىجودةالعملأوزيادةقيمةالعقدأوتؤخرتنفيذاألشغال،مستقبليةمحتملةقدتؤثرسلبا 

الظرف يطلبمديرالمشروعمنالمقاولتوفيرتقديرللتأثيرالمتوقعللحدثأو وقد
نيقدمتقديرهفيأقربأنجاز،ويجبعلىالمقاولالمستقبليعلىقيمةالعقدوتاريخاإل

وقتممكن.


كيفيةالمتعلقةبمقترحاتالالمشروعفيتحضيروتبنيعلىالمقاولأنيتعاونمعمدير 2.30
 أيمن قبل من أثره تقليل الظرفأو الحدثأو هذا مثل تأثير العالقةتفادي ذوي

.بهذاالخصوصتعليماتقدتصدرعنمديرالمشروعيةوفيتنفيذأ،المشروعب


 :ضبط الجودة ج.

 تحديد العيوب .31

علىمديرالمشروعأنيتفحصعملالمقاولويبلغهبوجودأيةعيوبيتمالعثورعليها،1.31
من المشروع يطلبمدير وقد الفحصعلىمسؤولياتالمقاول، هذا مثل يؤثر ولن
المقاولالبحثعنعيبماوكشفواختبارأيعملتمتغطيتهويظنمديرالمشروع

أنبهعيبا.

 اإلختبارات .32

ختبارغيرمحددفيالمواصفاتللتأكدمنإإذاطلبمديرالمشروعمنالمقاولإجراء1.32
اإل العيوبوأظهر من األشغال كلفةخلو يدفع أن المقاول على عيوبا، فيه أن ختبار

ختبارحالةتعويضية.عتبراإلاالختباروأيةعينات،وإذالميظهرأيعيب،سي 

 (إصالح العيوب )الصيانة .33

إلىمديرالمشروععلى1.33 فترةتظهرالمقاولبأيةعيوبأني رسلإشعارا  قبلنهاية
 فور تبدأ والتي الصيانة( العيوب)فترة فيإإصالح محددة هي وكما األشغال  نجاز

دفترةإصالحالعيوبطالماكانتهناكعيوبيجبيتمديتم،والشروط الخاصة للعقد
العملعلىإصالحها.


مرةيتمإشعارالمقاولبوجودعيبفياالشغال،عليهإصالحالعيبفيالفترةفيكل2.33

الزمنيةالتيحددهاإشعارمديرالمشروع.

 االخفاق في اصالح العيوب .34

إشعارمديرالمشروع،يقومالتيحددهاإذالميقمالمقاولبإصالحعيبماخاللالمدة1.34
كلفة.تالعيبوعلىالمقاولأنيدفعهذهالكلفةإصالحتمديرالمشروعبتقدير
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 لفةضبط الك   د.

 18سعر العقد .35

يحتويجدولالكمياتعلىالبنودالمسعرةلألشغالالتيسيقومالمقاولبتنفيذها،ويستخدم1.35
جدولالكمياتلحسابسعرالعقد،ويدفعللمقاولمقابلكميةالعملالمنجزحسبسعر

كلبندفيجدولالكميات.


  19التغييرات في سعر العقد .36

البندعنالكميةفي1.36 يمكنأنيتمتعديلالسعرأليبندإذااختلفتكميةالعملالنهائيةلهذا
.7.37وفقالفقرةجدولالكميات


أيبندفيجدولالكمياتإذاطلبمديرالمشروعذلك.سعريجبعلىالمقاولأنيقدمتحليل2.36

 التغييريةاألوامر  .37

التييقومالمقاولبتحضيرهاعلىكلاألوامرالتغييرية.20يجبأنتحتويالبرامجالمحدثة71.3
نظاممن(156)المادةحددتهاالتيوالصالحياتاالجراءاتوفقالتغييريةاالوامرتنفيذيتم2.37

.2014لسنة(5)رقمالعامالشراء
أيةمدةالمقاوللمديرالمشروععرضأسعارلتنفيذاألمرالتغييريخاللسبعةأيامأوقدمي 3.37

سعارقبلإصدارحددهامديرالمشروعفيطلبه،ويقوممديرالمشروعبتقييمعرضاألي 
األمرالتغييري.

سعارالمقدمةمنالمقاولمرالتغييريبسببعدممعقوليةاألفيحالعدماالتفاقعلىسعراأل4.37
مرسعارمديرالمشروع،يجبعلىالمقاولأنيقومبتنفيذاألأأوعدمموافقةالمقاولعلى

منطلبالتغيير.يوما 90نيتمالبتفيالسعرخاللأالتغييريعلى
تنفيذيتمالطلبمنالمقاول،مرالتغييريإذاقررمديرالمشروعأنالحاجةملحةلتنفيذاأل5.37

يوما90مرالتغييريخاللسعار،علىأنيتمالبتفياألأالتغييرالمطلوببدونعرض
بتدائي(.نجاز)التسليماإلقصىتاريخاإلأوكحدأمنتنفيذالتغيير

اليستحقالمقاولدفعاتإضافيةللتكاليفالتيكانباإلمكانتجنبهابإعطاءإنذارمبكر.6.37
سعر الوحدة المناسب ألي بند في األمر التغييري كما هو محدد له في العقد، فإذا لم يكن  يكون7.37

هذا البند موجودا  يُعتمد سعر الوحدة لبند مشابه، وفيما عدا ذلك فإنه يلزم تحديد سعر وحدة 

 مناسب جديد لبند ما من األشغال في الحالتين التاليتين:

 .أ
% ( من الكمية المدونة في جدول الكميات 25البند بما يزيد عن )أذا اختلفت الكمية الُمكالة لهذا  .1

أو أي جدول مسعر أخر، وكان حاصل ضرب التغيير في الكمية بسعر الوحدة المحدد  في 

%( من قيمة العقد المقبولة، وأن هذ البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد 1العقد لهذا البند يتجاوز )

 على أنه بند بسعر ثابت، و

 

 .ب

                                                           
من شروط العقد  1.35عقود المبلغ المقطوع استبدل "جدول الكميات " بمصطلح " جدول النشاطات"، واستبدل الفقرة الفرعية في   18

 العامة كما يلي:

، ويجب أن يحتوي جدول من قبل مدير المشاااااااروع التعليماتمن تلقيه  يوما   14يوفر المقاول جداول نشااااااااطات محدثة خالل     1.36

جدول النشاااااطات للرقابة والتحكم في تنفيذ النشاااااطات على نشاااااطات األشااااغال المسااااعرة والتي على المقاول تنفيذها، ويسااااتخدم 

 توريدأن يوضح المقاول إذا كان الدفع للمواد في الموقع يتم بشكل منفصل يجب ، والنشاطات التي على أساسها سيتم الدفع للمقاول

 المواد إلى الموقع على جدول النشاطات بشكل منفصل.
 

من شروط العقد العامة  37 الفقرة كامل استبدل "جدول الكميات" بمصطلح "جدول النشاطات"، واستبدلعقود المبلغ المقطوع في 19

 كما يلي:بالفقرة الفرعية 

ولن يتم تغيير األسعار  ،لمواكبة تغييرات البرنامج أو طريقة عمل المقاول الخاصةعدل جدول النشاطات من قبل المقاول يُ    1.37

 في جدول النشاطات حين يقوم المقاول بمثل هذه التغييرات في جدول النشاطات.
 أضف "وجدول النشاطات" بعد "برامج".عقود المبلغ المقطوع في  20
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 أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند، و .1

أنه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسب، ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من  .2

 بنود العقد أو أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.

 

الصلة، مع تعديالت معقولة إال أنه يجب أن يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات 

 لشمول أثر األمور الموصوفة في الفقرتين )أ(، و/أو )ب( أعاله، حسبما هو واجب للتطبيق منها.

وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة إلشتقاق سعر الوحدة الجديد، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد 

ل، مع األخذ بعين اإلعتبار أية أمور أخرى الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل، مضافا  إليها هامش ربح معقو

 ذات عالقة.

وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، على المهندس أن يقوم بوضع 

 سعر وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية.

دول الكميات، وفي كل االحوال يتم تطبيق سعر الوحدة الجديد على الزيادة عن الكمية المحددة في ج

 وفي حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات التي تم تنفيذها فعال.

 توقعات التدفق النقدي .38

تحديثالبرنامج،81.3 يتم تنبؤ21حين المشروع لمدير المقاول يقدم النقديا التدفق حول
التنبؤالعمالتالمختلفةعلىالنحوالمحددفي العقد،للمشروع،ويجبأنيشملهذا

وتحويلهاعندالضرورةباستخدامأسعارالصرفللعقد.

 شهادات الدفع .39

المقاوللمديرالمشروع1.39 ماليةشهرييقدم ةمطالبة التقديرية ةنجزالم لألشغالبالقيمة
سابقا .ةنجزالم األشغالمنهقيمةمطروحا 


قيمة،وجدولالكمياتمننجزةمنقيمةكمياتالبنودالم ةنجزالم األشغالتتكونقيمة2.39

 وامرالتغييريةالمعتمدة.األ


ةنجزالم األشغالوتحديدكمياتوقيمةيقوممديرالمشروعبتدقيقمطالبةالمقاولالشهري3.39
واعتمادالمبلغالمستحقللمقاول.

 
دفعسابقةمكنلمديرالمشروعأنيستثنيقيمةأيبندتمتالمصادقةعليهفيشهادةي4.39

فيأيشهادةدفععلىضوءمعلوماتأويقللنسبةأيبندتمتالمصادقةعليهسابقا 
وجديدة.أالحقة

 الدفعات .40

تشملالدفعاتخصمالدفعةالمقدمةوالمحتجزات،وتدفعالجهةالمشتريةللمقاولالمبالغ1.40
( المشروعخالل مدير قبل من 56المعتمدة تاريخ من يوما المشروع( مدير إعتماد

(أياممنتاريخ10لمطالبةالمقاولالماليةعلىأنيتمهذااإلعتمادفيمدةأقصاها)
تقديمالمطالبة،وإذاتأخرتالجهةالمشتريةبالدفع،فسي دفعللمقاولفائدةعليها،وت حسب

(إلىتاريخيوما منإعتمادمديرالمشروع56الفوائدمنتاريخاستحقاقالدفعة)بعد
الفائدة سعر وحسبمعدل المتأخرة الدفعة التمويل(دفع )نفقات في الشروط المحدد

 .الخاصة للعقد


صاد2.40 حكم نتيجة الحقا  عليه زيد ثم مبلغ على المصادقة تمت التحكيمرإذا عن
(Arbitrationي دفعللمقاولفائدةعلىتأخيرالدفعةكماهوموضحفيهذهالفقرة،)،
منالشروط الخاصة للعقدحسبمعدلسعرالفائدة)نفقاتالتمويل(المحددفيتحسبو

                                                           
 ."برامج" بعد " وجدول النشاطات "في عقود المبلغ المقطوع أضف 21
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التاريخالذيكانمنالمفترضفيهصرفهذهالزيادةبعدالمصادقةعليهالوالحدوث
النزاع.


يجبأنت دفعأوت ستقطعمالمينصعلىخالفذلك،فانجميعالدفعاتواإلستقطاعات3.40

بنفسنسبالعمالتالتيتشتملعليهاقيمةالعقد.


التيلمي سجللهاسعرفيأيبندمنبنوداألشغالسوفتدفعالجهةالمشتريةمقابل4.40
المناقصين عند البند لهذا ورد سعر أدنى المقاول عطاء في المقدم الكميات جدول

اآلخرينالذيناشتركوافيالمناقصة.


 حاالت التعويض .41

ممايليحالةتعويضية:عتبركلٌي 1.41

الموقععدم.أ سببلتمكنالمقاولمناستالمجزءمنموقعالعملفيتاريخحيازة
 (منالشروطالعامةللعقد؛1.20الجهةالمشتريةوفقالفقرة)يتعلقب

المشتريةتعديل.ب المقاوللالجهة عمل على تؤثر بطريقة اآلخرين المقاولين جدول
المتعاقدمعهفيهذاالعقد؛

إصدار.ج المشروع األأبتألمرمدير يق أ،شغالخير لم و بإصدار أوام لمخططات
المواصفاتأوالتعليماتالمطلوبةمنقبلهلتنفيذاألشغالفيالموعدالمحدد؛

تنفيذإصدار.د أوتم استالمه، مديرالمشروعتعليماتللمقاولبالكشفعنعملتم
تضحالحقاعدموجودعيوبفيه؛وافحوصاتإضافيةعلىعملما،

فياالحالةصعببكثيرمماتمتقديرهقبلإصدارخطابأنحالةاألرضأذاتبينإ.ه
حدودالمعلوماتالمقدمةإلىالمناقصين/)بمافيذلكتقاريرفحصالموقع(،ومن

المعلوماتالعامةالمتوفرةومنالفحصالعينيللموقع؛

الجهةالمشتريةبهتسببتصدارمديرالمشروعتعليماتللتعاملمعظرفغيرمتوقعإ.و
للسالمةأوألسبابأخرى؛إضافيا أوعمال 

.ز السلطات أو اآلخرين المقاولين إنجاز المشتريةأعدم الجهة أو العامة المرافق و
يتسببفيتأخير مما المطلوبمنهمحسبالتواريخوالمحدداتاألخرىفيالعقد

للمقاولأوفيتكلفةإضافيةعليه؛

نجازالعملفيالموعدإلىتأخيرإفيكلفةإضافيةأوأدتيةتعويضالحالةالإذاتسببت2.41

قرر،وعلىمديرالمشروعنجازالم المقرر،يتمزيادةقيمةالعقدو/أويتمتمديدتاريخاإل
قررماإذاكانتقيمةالعقدسوفتزيدومقدارالزيادةوماإذاكانسيتمتمديدفترةأني 

لزمنيةللتمديد.اإلنجازوالمدةا


بناءعلىتقديراتيةحالماتتوفرالمعلوماتالتيتبرهنعلىتأثيركلحالةتعويض3.41
،علىذلكويتمتعديلقيمةالعقدبناء ،كلفة،يتمتقييمهامنقبلمديرالمشروعتالمقاوللل

ذاتبينأنتقديراتالمقاولغيرمعقولة،يقوممديرالمشروعبتعديلقيمةالعقدبناءإو
علىتقديرهالخاص.


عدمإعطاءمصالحالجهةالمشتريةللضرربسببتتعرضإذامنحالمقاولتعويضا لني 4.41

أولميتعاونمعمديرالمشروع.مبكرا تحذيرا المقاول
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 الضريبة .42

يقوممديرالمشروعبتعديلقيمةالعقدإذاتغيرتالضريبةوالرسوماألخرىمنتاريخ1.42
بتدائي،ويكونالتعديلهوالتغيرفيمقدارحتىتاريخشهادةاإلستالماإلتقديمالعطاءاتو

الضريبةالمدفوعةمنقبلالمقاول،علىأنالتكونهذهالتغييراتمتضمنةباألصلفيقيمة
 (منالشروطالعامةللعقد.43ناتجةعنالفقرة)العقدأو



 العمالت .43

.الشروط الخاصة للعقدوفقماهومحددفيالعقدتكونعملة1.43


شروطالفيفلسطينوالمذكورةفيالمتداولةبعمالتأخرىغيرالعملةيكونالعقدحيثما2.43
العملةالمتداولةفيفلسطينتحويلقيمةالعطاءالىتطبيقتحديديتمفانهالخاصةللعقد،

.للعقد الخاصة الشروطماهومحددفيوفق


 األسعار مراجعة .44

سمحبذلكفيللمراجعةاألسعارتخضع1.44 المدخالتفقطإذا بسببالتقلباتفيكلفة
،وإذاسمحبذلك،يتمتعديلالمبالغالمصادقعليهافيكلشهادةللعقدشروطالخاصةال

في الشروط الخاصة للعقد.وفقماهومحدددفع،

 المحتجزات .45

منهذهالدفعةبالنسبةالمحددةتحجزالجهةالمشتريةمنكلدفعةمستحقةللمقاولجزءا 1.45
نجازكاملاألشغال.إحتىيتمالشروط الخاصة للعقدفي


اإل2.45 دفعللمقاولنصفمبلغالمحتجزات،بتدائيلألشغالي ستالماإلعندإصدارشهادة

ي  دفعالنصفالثانيعندانتهاءفترةإصالحالعيوب)الصيانة(وبعدتأكيدمديربينما
ستالمالنهائيحددتهالجنةاإلالمشروعمنأنالمقاولقامبإصالحجميعالعيوبالتي

مكنللمقاولبتدائيي ستالماإلعندإصدارشهادةاإليمكنللمقاولرة،وقبلانتهاءالفت
.اصالحالعيوب)كفالةالصيانة(أنيستبدلالمبلغالمحتجزبكفالة



 غرامات التأخير .46

في1.46 اليوميالمنصوصعليه بالمعدل المشترية للجهة المقاولغراماتتأخير  يدفع
بتدائي(المقرر،نجاز)اإلستالماإلتأخيرعنتاريخاإللكليومالشروط الخاصة للعقد 

،الشروط الخاصة للعقد ناليتجاوزمجموعغراماتالتأخيرالنسبةالمحددهفيأعلى
أنهذااالقتطاعلنعلما للمقاول،الدفعاتالمستحقةغراماتالتأخيرمنويتماقتطاع

يؤثرعلىمسؤولياتالمقاول.


 المكافأة   .47

المكافأةبالمعدلحسبت عناإلنجازالمبكر،ودفعللمقاولمكافأةي يمكنأن1.47 قيمةهذه
نجازإعنكليومتمفيه، وذلكالخاصة للعقد في الشروط المحددلكليومتقويمي

اإلاأل تاريخ قبل اإلشغال )اإلستالم )مخصوما نجاز المقرر دفعبتدائي( أييوم منه
نجازاألشغالرغمعدمإصادقالجهةالمشتريةعلىللمقاولفيهمقابلالتسريع(،وت 

استحقاقموعدها.
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 الدفعة المقدمة .48

مقابل، الشروط الخاصة للعقد للمقاولدفعةمقدمةحسبأنتدفعلجهةالمشتريةي مكنل1.48
وبالشكلاللذينتوافقعليهمامصرفكفالةمصرفيةغيرمشروطةومنلتقديمالمقاول

وتبقىالكفالةسارية المقدمة، المشتريةوبالمبلغوالعمالتالتيتساويالدفعة الجهة
المفعولحتىيتمتسديدكاملالدفعةالمقدمة،ويمكنأنتتناقصقيمةالكفالةباستمرار

الدفعةالمقدمة.حسبفائدةعلىبقيمةالمبالغالمعاددفعهامنقبلالمقاول،ولنت 


يزاتاآلليةهالتجوعلىالمقاولأنيستخدمالدفعةالمقدمةفقطلدفعقيمةالمعداتوالمواد2.48
الخاصةبتنفيذالعقد،وعلىالمقاولأنيثبتأنوالموقعلتجهيزوالمصاريفالمطلوبة

الفواتيرأووثائقسخعنالدفعةالمقدمةقداستخدمتبهذهالطريقةعنطريقتوفيرن 
المشروع لمدير أخرى وإذا ثبت للجهة المشترية أن المقاول استغل الدفعة المقدمة ،

ألغراض خارج نطاق العقد فإنه يحق لها مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فورا  بصرف 

النظر عن أي معارضة من قبل المقاول.


اسبةمنالدفعاتالمستحقةللمقاول،يتمتسديدالدفعةالمقدمةعنطريقخصممبالغمتن3.48
فينجازاألشغال،ولنت لجدولالنسبالمئويةإلتبعا  ؤخذالدفعةالمقدمةأوتسديدها

أواألوامرالتغييريةأوتعديالتاألسعارأو االعتبارعندتقديرقيمةالعملالمنجز،
حاالتالتعويضأوغراماتالتأخير.



 الكفاالت .49

فييجبأنت 1.49 بتاريخاليتجاوزذلكالمحدد المشتريةكفالةحسنالتنفيذ الجهة ستلم
،منقبلمصرففي الشروط الخاصة للعقد صدربالقيمةالمحددةنت أواالحالةخطاب

تقبلهالجهةالمشترية،بحسبأنواعالعمالتونسبهاالتيبموجبهايتمدفعأسعارالعقد،
اصالحالعيوبالتنفيذساريةحتىإصداركفالةنتبقىصالحيةكفالةحسنأويجب

.(الصيانة)


 اليومية االشغال .50

عطاءالمقاولفقطحينيعطيمديرفيةاليومياألشغاليتماستخداممعدالتأوأسعار1.50
دفعقيمتهابهذهالصورة.ةيتمإضافيأليةأشغالالمشروعتعليماتخطيةمسبقة

 
يوميةفيأشغالالتيسيتمدفعقيمتهاعلىشكلاألشغاليجبأنيوثقالمقاولجميع2.50

سبوعأنماذجيوافقعليهامديرالمشروع،بحيثتتمالمصادقةعلىهذهالنماذجخالل
.االضافيةالتييتمتنفيذهابهذهالطريقةاألشغالنجازإمن



 كلفة اإلصالحات .51

يقومالمقاولبتعويضأيةخسارةأوإصالحأيةأضرارلألشغالأوالموادالداخلةفي1.51
األشغالفيالفترةبينتاريخالمباشرةونهايةفترةإصالحالعيوب)الصيانة(علىنفقته

إذاكانتالخسارةأواألضرارناتجينعنأفعالهأوإهماله.
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 :العقد انجاز هـ.

 شغالنجاز األإ .52

يطلبالمقاولمنمديرالمشروعإصدارشهادةإنجازاألشغال)االستالماالبتدائي(أو1.52

الجهةالمشتريةعندما كانتاالشغالمجزأةوفقالعقد،وتصدرها إذا ايجزءمنها

j:قررأناالشغالقدأ نجزتوفقاألليةالتالية

يقومالمقاولبالطلبمنمديرالمشروعبإستالماألشغال..أ

يقوممديرالمشروعبتدقيقالطلبوإشعارالجهةالمشتريةلتشكيللجنةاإلستالم.ب
(يوما منتاريخطلبالمقاول.21وإستالماألشغالخاللمدةأقصاها)

بفحصاأل.ت اللجنة إنجازهاتقوم المقاول المالحظاتالتييجبعلى وإبداء شغال
منيةالكافيةإلنجازالمالحظات)إذاإلصدارشهادةاإلنجاز،وتحددللمقاولالفترةالز
كانتهذهالمالحظاتالت عيقتشغيلالمشروع(.

قامالمقاولبإنجازالمالحظاتخاللالفترةالمحددة،يتمإعتبارتاريخطلب.ث إذا

احتسابكليوم االبتدائيوإاليتم تاريخإنجازاألشغالواإلستالم المقاولهو

مإضافيعلىتاريخاإلستالماإلبتدائيوبالتاليتأخيرفيإنجازالمالحظاتكيو

يوممنأيامتنفيذالمشروع.

 ألشغالالنهائي لستالم اإل .53

أوايجزءلألشغاليتماستالماالشغالاستالمانهائياواصدارشهادةاالستالمالنهائي1.53
وفقاآلليةالتالية:كانتاالشغالمجزأةفيالعقدإذامنها

قبلانتهاءفترةاصالحالعيوبيطلبالمقاولمنالجهةالمشتريةاصدارشهادة.أ
.االستالمالنهائيلالشغال

تقوملجنةاالستالمالنهائيلالشغالالتيتشكلهاالجهةالمشترية،بعمليةاالستالم.ب
(يومامنتاريخطلبالمقاول.21خاللمدةاقصاها)

شهادةاالستالمالنهائيخاللاسبوعمنانجازلجنةتقومالجهةالمشتريةباصدار.ت
 االستالمالنهائيلعملها.



 الحساب الختامي .54

بالمبلغاإلجماليالذييعتبرهالمقاولمستحقا تفصيليا قدمالمقاوللمديرالمشروعحسابا ي 1.54

اإل قبل العقد حسب وي للدفع )الصيانة(، العيوب إصالح فترة من مديرنتهاء صادق

ستالمحساباتإمنيوما (28)المشروععلىأيةدفعةنهائيةمستحقةللمقاولخالل

يوما (56) قصاهاأصرفللمقاولخاللمدةنت أالمقاولإذاكانتصحيحةوكاملة،على

(28)صدرمديرالمشروعخاللمنمصادقةمديرالمشروععليها،وإذالمتكنكذلك،ي 

ين جدوال يوما  اإلضافاتالالزمة، التصحيحاتأو نطاق الحسابوصعلى كان إذا

قررمديرالنهائيالزالغيرمرضلمديرالمشروعبعدإعادةتسليمهمنقبلالمقاول،ي 

صدرشهادةبالدفع.المشروعالمبلغالمستحقللمقاولوي 
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 دلة التشغيل والصيانةا .55

(و/أوكتيباتالتشغيلوالصيانةمطلوبة،As Built)ِذفَنَإذاكانتمخططاتحسبالم 1.55
.الشروط الخاصة للعقد يجبعلىالمقاولتوفيرهافيالتواريخالمنصوصعليهافي


المحدد في سلمالمقاولالمخططاتو/أوكتيباتالتشغيلوالصيانةفيالتاريخإذالمي 2.55

أوأنهالمتحظبموافقةمديرأعاله(1.55للفقرةالفرعية)وفقا الشروط الخاصة للعقد
الشروط الخاصة  المشروع،فسوفيحتجزمديرالمشروعالمبلغالمنصوصعليهفي

منالدفعاتالمستحقةللمقاول.للعقد

 فسخ العقد .56

يحقللجهةالمشتريةأوالمقاولفسخالعقدإذاقامأيمنالطرفينباإلخاللالجوهري1.56
بالعقد.


األمورالتاليةإخالال جوهريا بالعقد:تمثل2.56

 :المقاولمن قبل 

دونأنيظهرهذاالتوقففيالبرنامجقيديوما (28)توقفالمقاولعنالعمللمدة.أ
التنفيذولميسمحمديرالمشروعبالتوقفعنالعمل؛

ألغراضغيرإعادةالتنظيمأوالدمج؛إفالسالمقاول،أوتصفيتهتجاريا .ب

بأنالتقصيرفيإصالحعيبمعينأثناءفترةللمقاولإصدارمديرالمشروعإشعارا .ت
جوهريا بالعقد،وإخفاقالمقاولفيإصالحهخاللمدةعتبرإخالال تنفيذالمشروعي 

معقولةحددهامديرالمشروع؛

نجازاألشغاللفترةتتجاوزالحداألعلىالمسموحلهلدفعغراماتإفيالمقاولتأخر.ث
.الشروط الخاصة للعقدتأخيرلقاءه،كماهومحددفي

.ج أو متورطفيممارساتفاسدة المقاول، أن المشترية ثبتللجهة أوإإذا حتيالية
المشتريةمكنللجهةعندهاي ،وقهريةفيالتنافسعلىالعقدأوتنفيذالعقدتواطؤيةأو
منإعطائهإشعارا (يوما 14خراجالمقاولمنالموقعبعدأربعةعشر)إفسخالعقدو

 خطيا .

 من قبل الجهة المشترية:

عدمقيامالجهةالمشتريةبصرفدفعةم صادقعليهامنمديرالمشروعإلىالمقاول.أ
 (يومامنتاريخإعتمادشهادةالدفعمنمديرالمشروع؛98خالل)

أصدرمديرالمشروعتعليماتللمقاولبتأخيراألشغالولميتمإلغاءهذهالتعليماتإذا.ب
 (يوما منأصدارها؛28خالل)



إذاأصدرأيمنطرفيالعقدإشعارا إلىمديرالمشروعبإخاللجوهريفيتنفيذالعقد3.56
مديرالمشروع(أعاله،ي قرر2.56منقبلالطرفاآلخرلسببغيرماوردفيالفقرة)

ماإذاكانهذااإلخاللجوهريا أمال.

بغضالنظرعماسبق،يحقللجهةالمشتريةفسخالعقدلغاياتالمصلحةالعامة.4.56

،ويتركالموقعآمنافورا تنفيذاألشغالإذاتمفسخالعقد،علىالمقاولأنيتوقفعن5.56
وسليما،ويغادرالموقعبالسرعةالممكنة.

 القوة القاهرة: .57
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اليخضعالمقاوللمصادرةكفالةحسنالتنفيذأوغراماتالتاخيرأوفسخالعقدنتيجة 1.57

التقصيرإذاكانتأخيراألداءأوأيإخفاقآخرفيتنفيذالتزاماتهبموجبالعقدناتجعن

 ظرفالقوةالقاهرة.

طرفي القاهرة"تعنيأيحدثأوحالةخارجةعنإرادةألغراضهذهالفقرةفان"القوة 2.57

،واليمكنتجنبهاأوتوقعها،وغيرناتجةعنإهمالأوتقصيرمنطرفه،وقدتشملالعقد

ضمن المشترية الجهة تأخذها قرارات الحصر: ال المثال سبيل على الحاالت هذه

واأل والفيضانات، والحرائق، والثورات، الحروب الصحيصالحياتها، والحظر وبئة،

الجانباالخرعلىاالستيراد منقبل المفروضة واالجراءاتالتعسفية الشحن، وحظر

 والتخليصعلىانيتمتعزيزذلكبالوثائقالرسمية.

علىالمقاولأنيعلمالجهةالمشتريةخطيا فورحدوثظرفالقوةالقاهرةوأسبابه،على 3.57

انيتابعاداءالتزاماتهفيحدودمايسمحبهظرفالقوةالقاهرة،أوأنيبحثعنبدائل

 أخرىالداءهذهااللتزامات،إالإذاطلبتمنهالجهةالمشتريةخطيا غيرذلك.

 

 الدفع عند الفسخ .58

صدرمديرالمشروعشهادةبقيمةالعقدإلخاللجوهريمنقبلالمقاول،ي فسخإذاتم1.58
منهاالدفعاتالمستلمةحتىتاريخإصدارلبتمطروحا العملالمنجزوالموادالتيط 

النسبةالمطبقةعلىقيمةالعملغيرالم الشهادةومطروحا  الشروط بحسب نجزمنها
بعددأيامالتاخيرالفعليفيغراماتالتأخيرفيهذهالحالةحتسبت والخاصة للعقد،

العقد كانالمبلغاإلجماليالم المشروعحتىوقتفسخ وإذا المشترية، ستحقللجهة
يدفعهالمقاولللجهةالمشترية.ستحقةللمقاول،يكونالفارقدينا يتجاوزأيةدفعةم 

المشت2.58 الجهة قبل من العقد فسخ تم بسببإخاللإذا أو العامة لغاياتالمصلحة رية

نجزصدرمديرالمشروعشهادةبقيمةالعملالم جوهريللعقدمنقبلالجهةالمشترية،ي 

التيط  المعداتلبتوك والمواد موظفيالمقاولوتكاليفعودةلفةمعقولةلقاءإزالة

لفةالمقاوللحمايةوتأميناألشغال،،وك إلىأوطانهمالمحسوبينعلىهذهاألشغالفقط

منهاالدفعاتالتيتماستالمهاحتىتاريخالشهادة.ا طروحم

 الممتلكات .59

واألشغالممتلكات 1.59 المؤقتة واألشغال فيالموقعوالتجهيزاتاآللية المواد ت عتبركل
العقدبسببالمقاول.فسخللجهةالمشتريةإذاتم



 اإلعفاء من التنفيذ .60

إذالميتماستكمالتنفيذالعقدبسبباندالعحربأوأيةحالةخارجةعنسيطرةالجهة1.60
،نالعقدقدأصبحمنتهيا أصدرشهادةبالمشتريةأوالمقاول،علىمديرالمشروعأني 

نيحافظعلىأمنالموقعويتوقفعنالعملبالسرعةالممكنةبعداستالمأوعلىالمقاول
لزمأ المنفذةقبلاستالمهذهالشهادةومقابلأيعملاالشغالدفعلهلكلهذهالشهادة،وي 
بهونفذهبعدها.



  



 100الشروطالعامةللعقد:الثامنالقسم
 

 

 تجاه سياسة الدولة ملحق الشروط العامة للعقد: 

 حتيالممارسات الفساد واإل

تقتضيسياسةدولةفلسطينتجاهممارساتالفسادواالحتيالأنتلتزمالجهاتالمشترية،والمناقصون،
الباطن، من والمقاولون يتم(، لم أم عنهم االفصاح تم )سواء ووكالئهم والمقاولون، والموردون،

قوالسلوكياتوالمستشارونمنالباطن،ومزودوالخدمات،وأيأفراديتبعونهمبأعلىمعاييراألخال
مولةمنالمالالعاموالمدارةمنقبلالحكومة، ووفقهذهالسياسة:22أثناءتنفيذالمشترياتوالعقودالم 

بينةأدناهعلىالنحوالتالي:.أ  تعرفالممارساتالم 

أوالتماس .1 أوتلقي، بشكلمباشرأوغير-"ممارساتالفساد":أيعرض،أوإعطاء، سواء 

 .23شيءذيقيمةللتأثيربطريقةغيرالئقةعلىتصرفاتطرفآخر؛أي-مباشر



"ممارسةاالحتيال":أيفعلأوامتناععنالقيامبه،بمافيذلك،التحريف،الذيمنشأنه .2
التضليلبالعلمبشيءما،أوايمحاولةلتضليلطرفللحصولعلىمنفعةماليةأومنفعة

 .24أخرىأولتجنبايالتزام؛



"ممارسةالتواطؤ":القيامبترتيبشيءمابينطرفينأوأكثربهدفتحقيقغرضغيرالئق، .3
 25بمافيذلك،التأثيرو/أوتشجيعالقيامبتصرفاتغيرالئقةإزاءطرفآخر؛



-"ممارسةاإلكراه/اإلجبار":إضعافأوإلحاقالضرر،أوالتهديدبإفسادأوإلحاقالضرر .4
بشكلمباش بأيطرفأوممتلكاتهللتأثيرو/أوتشجيعالقيامبأعمال-رأوغيرمباشرسواء 

 .26غيرالئقةإزاءطرفما؛



"ممارسةالعرقلة": .5

أواإلدالءبأقوالكاذبة.أ التحقيق، أوإخفاءأدلة أوتغيير، أوتزوير، د، تَعمَّ اإلتالفالم 
كومةحولوقوعحالةفساد،للمحققينوذلكبهدفالعرقلةالماديةللتحتقيقفيشكالح

أواحتيال،أوإكراه،أوتواطؤ،أوتخويفأيطرفلمنعهمنالكشفعنمعرفتهبالمسائل
ذاتالصلةبالتحقيقاتأومنمتابعةمجرياتالتحقيق،أو

القيامبأعمالتهدفإلىالعرقلةالفعليةلقيامالحكومةبممارسةالتفتيشوحقوقالمراجعة.ب
)ث(أدناه.(/1.6)المنصوصعليهافيالفقرةيقوالتدقالحسابية

سيتمرفض/استثناءأيعطاءإذاتبيَّنأنالمناقصأوأيمنموظفيهأووكالئه،أومستشاريهأو.ب
أو مباشرة بصورة قام قد و/أوموظفيهم، والموردين، الخدمات، مزودي أو الباطن، من مقاوليه

االحتيال،أوالتواطؤأواإلكراه،أوممارساتالعرقلةفيالتنافسغيرمباشرة،باالنخراطفيالفسادأو
حولالمناقصةموضعالنقاش؛

                                                           
 .في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عمال غير الئق22

  

 د. وفيهذايتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العق موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 23
 " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات األخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات  موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

 .الشراء
 صالن بعملية ؛ كما أن مصطلح "المنفعة " و " االلتزام" هما مت موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى 24

 . الشراء، أو تنفيذ العقد ؛ و أن " عمل أو االمتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد
 (، ممن يحاولون إما موظفي القطاع العام لمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " ا25

 أو تحديد أسعار العطاءات  ، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو االختيار، تزييف )تقليد( جانب المنافسة ، بأنفسهم ، أو من خالل شخص

 .أو غير ذلك من الظروف األخرىالمقدمة من كل منهم عند مستويات ُمصطنعة وغير تنافسية،  أو من هم  مطلعون على قيمة العطاءات 
 .أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقدراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلىألغ26
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سيتممعاقبةالشركة،أوالشخصالمعني،فيأيوقتكان،وذلكعمالبإجراءاتالعقوباتالمعمول.ت
رذويبهامنجانبالحكومة،بمافيذلك،اإلعالنالعامأنمثلتلكالشركةأوالشخصهمغي

لمنالمال موَّ عيَّنةمنالزمن،للحصولعلىأيعقدم  اإلىأجلغيرمسمى،أولفترةم  أهلية،إمَّ
العام.


والموردين.ث المناقصين على لهميجب التابعين الباطن من والمقاولين والمستشارين، والمقاولين

أو المشترية للجهة السماح ومورديهم، بالخدمات ومزوديهم ومستشاريهم وموظفيهم ووكالئهم
الحكومةاوديوانالرقابةالماليةواالداريةبفحصجميعالحسابات،والسجالت،والوثائقاألخرى

وتدقيقهذهالحساباتوالسجالتمنقِبلمدققيحساباتيتمتعيينهممنالمتعلقةبتقديمالعطاءات،
قبلالحكومة.
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 الشروط الخاصة للعقدالتاسع:  لقسما


تحددكلالشروطالخاصةللعقدمنقبلالجهةالمشتريةقبلإصداروثائقالمناقصة،باستثناءاألماكنيجبأن
شاربهاإلىخالفذلك،ويجبعملمالحقبالجداولوالتقاريرالتيتوفرهاالجهةالمشترية.التيي 




رقم الفقرة في 
الشروط العامة 

 للعقد
 العامة للعقد طضافات والمالحق للشروالتعديالت واإل

 أ.   عام

1.1 
بتمويل من وزارة  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم"جهة التمويل:

 .الشؤون الخارجية النرويجية

 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان :الجهة المشترية (ذ) 1.1

  الشرطة الفلسطينية -محمد وجيه ابراهيم سمور مدير المشروع: (ز) 1.1

 ديوما من توقيع العق 14تاريخ المباشرة:  خالل  (ش) 1.1

 (ض) 1.1
 

كافة األشغال: ]أدخل التاريخ[لبتدائي( المقرر نجاز )اإلستالم اإلتاريخ اإل

[ 

 (ظ) 1.1
ً  يوماً  365فترة إصالح العيوب )الصيانة(: ابتداًء من تاريخ االنجاز )اإلستالم  تقويميا

 األبتدائي(.

 (ه) 1.1

 التالية: لنظارات جهاز الشرطةاعمال صيانة وإعادة تاهيل  تتضمن األشغال
،  نظارة مديرية اريحا،  نظارة مديرية ضواحي القدس،  نظارة مديرية رام هللا والبيرة

 نظارة المباحث / الخليل،  نظارة القلعة،  نظارة العبيدية،  نظارة مديرية بيت لحم
 نظارة حلحول،  نظارة يطا،  الخليلنظارة النساء/ ، نظارة االحداث / الخليل 

 (ب ب) 1.1

نظارة ،  نظارة مديرية ضواحي القدس،  نظارة مديرية رام هللا والبيرة موقع العمل:
،  القلعة مركز نظارة،  العبيديةمركز نظارة ،  نظارة مديرية بيت لحم،  مديرية اريحا

 المباحث / الخليلمركز نظارة 
،  يطا مركز نظارة،  لخليلمديرية انظارة النساء/ ، الخليل مديرية االحداث /  نظارة
 .حلحول مركز نظارة

 ينطبق: ستالم الجزئياإل 2.2

 الشروط الخاصة االضافيةالتالية جزءاً من العقد: اإلضافية شكل الوثائق تُ  (ذ) 3.2

1.3 
لغة العقد: اللغة العربية 


 القانون الذي ينطبق على العقد: هو قانون دولة فلسطين. 
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 أي من واجباته أو مسئولياته بتفويضمدير المشروع: يسمح له  1.5

 ينطبق ال جدول المقاولين اآلخرين: 1.8

1.13 
 

 

الحداألدنىمنمبالغالتأمينوالمبالغالمقتطعةهي:

.العقدقيمةمن%115:لألشغال والتجهيزات اآللية والمواد.أ

.دالعققيمةمن%10:لخسارة أو تلف المعدات.ب

لخسارة أو تلف الممتلكات )ما عدا األشغال والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات( .ج
.منقيمةالعقد%50 ذات العالقة بالعقد:

 لإلصابة الشخصية أو الوفاة:  .د

دوالر100,000واإلصابة،حالفيالعقدقيمةمن%15المقاول:  وموظف .1
.الوفاةحالفييعادلهاماأو

دوالر100,000واإلصابة،حالفيالعقدقيمةمن%15: نوأشخاص آخر .2
 .الوفاةحالفييعادلهاماأو

1.14 

بيانات الموقع:
،  نظارة مديرية اريحا،  نظارة مديرية ضواحي القدس،  نظارة مديرية رام هللا والبيرة

 نظارة المباحث / الخليل،  نظارة القلعة،  العبيديةنظارة ،  نظارة مديرية بيت لحم
 .نظارة حلحول،  نظارة يطا،  نظارة النساء/ الخليل، نظارة االحداث / الخليل 

1.20 
 لكافة ( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة7)خالل  تاريخ )تواريخ( حيازة الموقع:

 . المواقع

]للعقودالصغيرةعادةماتكونالمؤسسةمننفسدولةفلسطينأماالعقودالكبيرة 1.23
علىمقاوليندوليينفيوصىبأنتكونإجراءاتاحالتهاوالعقودالتيمنالمحتمل

التقاضياماممؤسسةدولية[


غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية :خدم إجراءاتها في التحكيمستَ تُ المؤسسة التي سَ 
PIAC

 
 قواعد التحكيم:

تتمتسويةأينزاعأوخالفأومطالبةناجمةأومتعلقةبهذاالعقد،أوإخاللأوفسخ
غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية :نتهاءلصالحية،عنطريقالتحكيمبحسبقواعدإأو

PIAC". 
 

 فلسطين مكان التحكيم:

 ب.   ضبط الوقت:

من تاريخ خطاب  يوم 14على المقاول تسليم البرنامج الزمني لتنفيذ األشغال خالل  1.25
 ، لتتم الموافقة عليه. االحالة

 .ايام 7الفترة ما بين تحديثات البرنامج:  3.25
 [.دوالر 2,500المبلغ المحجوز لقاء التأخير في تسليم برنامج محدث: ]

 ج.   ضبط الجودة:

ً  365(:العيوب )الصيانةفترة إصالح  1.33  من تاريخ االستالم االبتدائي يوما
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 د.   ضبط الكلفة:

1.40 
 و

2.40 

)نسبة الفائدة القانونية )نفقات التمويل(: بنسبة التمويل نفقات %(،9تحسب

وتشكلهذهالنسبةسقفاللتعويضاتالمستحقةللمقاولنتيجةتاخرالدفعاتالمالية

اياكانتمدةهذاالتأخر.عنمواعيداستحقاقها،

 عملة العقد : الدوالر االمريكي 1.43

 الشيكلالعملة التي يتم التعامل بها في دولة فلسطين هي:  - 2.43
 تطبيق تحويل قيمة العقد المسعر بعملة غير الشيكل الى عملة الشيكل : -
 

 )غير مطبق(
 

 العقد قيمة تحويل يتمفي حالة تطبيق تحويل قيمة العقد لعملة الشيكل فانه :  -
 الصادر الصرف سعر متوسط وفق الشيكل عملة الى الشيكل غير بعملة المسعر

 -و: العطاءات لتسليم المحدد اليوم في النقد سلطة عن
الدفعةوصوليومفيالصرفسعرباعتمادالمرحليةالعقددفعاتتسديديتم -

 .المقاولحسابالى

هذهفيهتحولالذياليومفيالصرفسعرباعتمادالنهائيةالدفعةتسديديتم -
.المشتريةالجهةلدىالماليةالدائرةالىالفنيةالدائرةمنالدفعة
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 العقدلمراجعةاألسعار.ال يخضع 1.44
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.الية% من قيمة الدفعة الم10: المحتجزاتنسبة  1.45

 في اليوم.  من قيمة العقد %0.10 غرامات التأخير لكامل األشغال: 1.46

 .من قيمة العقد النهائية %10األشغال: خير لكامل ألغرامات التالقيمة القصوى 

دفع للمقاول بتاريخ ال يتجاوز: وتُ [،منقيمةالعرضالمقدم %10:المقدمة ةتكون الدفع 1.48
 [.يومبعدتوقيعالعقد30

.% من قيمة العقد10: قيمة مبلغ كفالة حسن التنفيذ 1.49
 غير مشروطة(. الكفالة البنكية )تكون

 :إنجاز العقدهـ .   

[.ايامبعدالتسليم7دلة الصيانة والتشغيل بتاريخ: أيتم تسليم  1.55


 [.اليامبعدالتسليم7:  يتم تسليم المخططات "حسب المنفذ" بتاريخ

دلة الصيانة أالمبلغ المحتجز في حال عدم إنجاز مخططات " حسب المنفذ " و 2.55
 دوالر 5,000: 1.55في التاريخ المطلوب في شروط العقد الخاصة  "والتشغيل

 يوم تقويمي 100 العدد األقصى لأليام: (ث)2.56

النسبة المطبقة على قيمة العمل غير المنجز، والتي تمثل التكاليف اإلضافية التي  1.58

% من 10: ويتم خصمها على المقاول تتحملها الجهة المشترية إلستكمال األشغال
 .قيمة االعمال المنجزة
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 نماذج العقد: العاشر القسم


،التنفيذمنهذاالعقدبعدتعبئتها،أماالنماذجالخاصةبكفالةحسنشكلجزءا يحتويهذاالجزءعلىالنماذجالتيست 

حالةالعقدعليه.إوالكفالةالبنكيةللدفعةالمقدمةفسيتمطلبهافقطمنقبلالمناقصالذيفازبالمناقصةبعد


 جدول النماذج

  ....... ....................................نموذج خطاب االحالة )خطاب قبول العطاء( .  1

  ...............................................................نموذج اتفاقية العقد   .2

  ........................................................نموذج كفالة حسن التنفيذ    .3

  ....... .......................................................نموذج كفالة الدفعة المقدمة .4
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 االحالة )خطاب قبول العطاء(خطاب نموذج  .1


المشترية[الورقالذييحملشعاراوترويسةالجهةىالعطاء(علخطابقبول]يتماعدادخطاباالحالة)

 
]ادخلاليوموالشهروالسنة[:التاريخ

 
]وعنوانالمناقصادخلاسم[:إلى
 

 ]ادخلاسمورقمالعقد[:العقداسم ورقم 


 ]اسم وعنوان المناقص ادخل[السادة: 
 

كماهومبينفيالشروطالخاصة]ادخلاسمورقمالعقد[لتنفيذ]ادخلالتاريخ[نودإعالمكمبأنعطاءكمالمؤرخفي
،قدوفقالتعليماتللمناقصين27،كماتمتصحيحهوتعديله]ادخلالعملة[]ادخلالمبلغباألرقاموالكلمات[،وبمبلغللعقد(

.قبلناتمقبولهمن

وبناءعلىهذافانهيطلبمنكمتقديمكفالةحسنالتنفيذوفقنموذجكفالةحسنالتنفيذالمدرجضمنوثائقالمناقصة/
يومامن]أدخلعددااليام[القسمالعاشر"نماذجالعقد"وتوقيعالعقد،بموجبالشروطالخاصةللعقد،وذلكخالل

استالمكملهذاالخطاب.

 ]ادخلتوقيعالشخصالمفوض[:المفوضتوقيع الشخص 
 ]ادخلاسمالشخصالمفوض[ :االسم

 ]ادخلوظيفةالشخصالمفوض[:الوظيفة
 ]ادخلاسمالجهةالمشترية[:اسم الجهة المشترية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 قم بحذف "تصحيحه" أو "وتعديله" إذا لم يكن ينطبق..27
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 اتفاقية العقدنموذج  .2

 

 ]]أدخلالتاريخالموافق[]أدخلاليومهذاالعقدفيهذااليومتمابرام
 بين

)والمشارإليهاالمشترية[عنوانالجهة]أدخلدولةفلسطين،ومقرهاالرئيسي/المشترية[]أدخلاالسمالكاملللجهة
 "(.الجهة المشتريةفيمايليب"

 و
 الرئيسي[المقاول]أدخلاسمدولةشركةمنشأةبحسبقوانين[،المقاول]أدخلاسم [المقاول]أدخلعنوانومقرها
 "(.المقاولفيمايليب")والمشارإليه

 
المقاولوقبلتالعطاءالذيقدمه[،لالشغال]أدخلوصفامختصرالتنفيذحيثانالجهةالمشتريةقامتبطرحمناقصة

)والمشارإليهفيمايليب"قيمةالعقد"(.]ادخلالعملة[]أدخلقيمةالعقدباألحرفواألرقام[مقابلاالشغالهذهلتنفيذ

علىمايلي:والمقاولفقداتفقتالجهةالمشترية

 يكونللكلماتوالعباراتالواردةفيهذهاالتفاقيةذاتالمعانيالمحددةلهافيشروطالعقدالمشاراليهافيمابعد. .1

تعتبرالوثائقالتاليةجزءااليتجزأمنهذهاالتفاقية،وتتمقراءتهاوتفسيرهابهذهالصورة: .2

 اإلحالة.خطاب.أ

 خطابالعطاء..ب

 )انوجدت(.]ادخلرقم/ارقامالمالحق[المالحقرقم.ت

 الشروطالخاصةللعقد..ث

 الشروطالعامةللعقد..ج

 المواصفات..ح

 المخططات..خ

 جداولالكلمات..د

]أضفهناأيةوثائقأخرىأيةوثائقأخرىمحددةفيالشروطالعامةللعقدعلىانهاجزءمنوثائقالعقد.ذ
 زمة[.ضروريةأوال

تسوداتفاقيةالعقدعلىجميعوثائقالعقداألخرى،وفيحالةوجودتضاربأوعدمتطابقبينوثائقالعقد،تسود .3
 الوثائقبحسبترتيباالسبقيةأعاله.

وانجازهابتنفيذاالشغالالمقولوفقاللشروط،يتعهدللمقاولازاءقيامالجهةالمشتريةبصرفالدفعاتالمستحقة .4
واصالحايةعيوبفيهاوفقاالحكامالعقد.

قيمةللمقاولواصالحايةعيوبفيها،تتعهدالجهةالمشتريةبأنتدفعبتنفيذاالشغالوانجازهاالمقاولازاءقيام .5
 العقدأوأيمبلغآخريستحقالدفعبموجبأحكامالعقدفيالمواعيدوبالطريقةالمحددةفيالعقد.



 التيقامتبعقدهذهاالتفاقيةبتنفيذهاوفقاللقوانينالمحددةفيالشروطالخاصةللعقد.تتعهداألطراف
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 المقاولعن الجهة المشترية                                                     عن 

 التوقيع: _____________________________________                                التوقيع:

 االسم: _______________________________________                               االسم: 

 الوظيفة: __________________                              الوظيفة: ____________________

 

 

 ________________شهد على ذلك:_______________                              شهد على ذلك: 
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 كفالة حسن التنفيذ نموذج .3

البنك()ترويسة

،هذاالنموذجبحسبالتعليماتالمشارإليهابيناألقواس[البنك، بطلب من المناقص الفائز ]يمأل

]أدخلاالسمالكاملللجهةالمشتريةوعنوانها[المستفيد: 

[)]أدخلالتاريخ)اليوموالشهروالسنةالتاريخ: 

]أدخلاسمورقمالمناقصة[:ورقم المناقصة اسم

]أدخلالرقم[:كفالة حسن تنفيذ رقم

[المصدرللكفالة:]أدخلاسمالبنكوعنوانالفرعاسم وعنوان البنك

]أدخللتنفيذ،[]أدخلرقمالمناقصةتقدمبعطاءللمناقصةقد"(المقاول)يسمىفيمايلي"[المقاول]ادخلاسمحيثان
،وحيثانناعلمنابأنالعقدقداحيلعليه،وانكفالةحسنالتنفيذمطلوبةوفقشروطالعقد.[الالشغالمختصروصفا

ملتزمونالتزاماالرجعةفيهبموجبهذهالكفالةبدفعأيمبلغأو]أدخلاسمالبنك[نحن،المقاولوبناءعلىطلبمن
فورتسلمنامنكمأولطلب]ادخلالعمله[باألرقام[)]أدخلالمبلغبالكلمات[]أدخلالمبلغمبالغالتتجاوزبمجملهامبلغ

.كمدونالحاجةلتقديمايتبريرمنقبلالعقد.قدأخلبايمنالتزاماتهبموجبشروطالمقاولخطييفيدبأن

وأيطلبللدفعبموجبهذهالكفالةيجبأن28[التاريخ)اليوموالشهروالسنة(]ادخلفيتنتهيصالحيةهذهالكفالة
نستلمهفيهذاالبنكفيذلكالتاريخأوقبله.

تخضعهذهالكفالةلقوانينطلبالكفاالتالصادرةعنالجهاتالمختصةفيفلسطين



_____________________________

البنك[]توقيع)تواقيع(الممثل)الممثلين(المفوض)المفوضين(من









                                                           
من   الشروط  16.2المورد وفقا للفقرة من  الشروط العامة للعقد، مع األخذ باالعتبار أية التزامات بالكفالة من قبل  16.4التواريخ المحددة وفقا للفقرة  28

إلى طلب تمديد   العامة للعقد المطلوب توفيرها  بكفالة حسن تنفيذ جزئي. على  الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد،  ستحتاج 

ص عليه في  هذه الكفالة. خالل  هذه الكفالة، قد  ترى الجهة سريان الكفالة من  البنك. ويجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ االنتهاء المنصو

 ]أدخل المدة[ تتعدى المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل األخيرة: "يوافق  البنك على تمديد  هذه الكفالة لمرة واحدة ولفترة ال

رية الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى  البنك قبل انتهاء سريان هذه استجابة لطلب  الجهة المشت  ]ستة اشهر،سنة واحدة[،مثال 

 الكفالة."
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 لدفعة المقدمةاكفالة نموذج  .4
]ترويسةالبنك[

هذاالنموذجبحسبالتعليماتالمشارإليهابيناألقواس[البنك بطلب من  المناقص الفائز، ]يمأل

]أدخلاسمالجهةالمشتريةوعنوانها[المستفيد : 
]أدخلالتاريخ)اليوموالشهروالسنة[التاريخ: 

ورقمالمناقصة[]أدخلاسم:اسم ورقم المناقصة


]أدخلالرقم[:كفالة دفعة مقدمة رقم


 ]المصدر:]أدخلاسمالبنكوعنوانالفرعاسم وعنوان البنك

مع[رقمالعقد]أدخلرقم"(قددخلفيعقدالمقاول)يسمىفيمايلي"الكاملوعنوانه[المقاول]أدخلاسمحيثان
المطلوبلالشغال]أدخلاسمالعقدووصفمختصرلتنفيذ،اتفاقيةالعقد[]ادخلتاريخالجهةالمشتريةوالمؤرخفي

)يسمىفيمايليب"العقد"(،وحيثاننانعلمانهوفقشروطالعقد،يجبتقديمكفالةدفعةمقدمةللحصول[تنفيذها
علىهذهالدفعة.

بدفعأيمبلغأومبالغالتتجاوزبمجملهاالتزاماالرجعةفيهنلتزم ]أدخلاسمالبنك[نحن،المقاولوبناءعلىطلب

المقاوليفيدبانفورتسلمنامنكمأولطلبخطي29ادخلالعملة[[]ادخلالمبلغبالكلمات[األرقام[ب]أدخلالمبلغمبلغ

 اإلشارةإلىأنالمقاول:وأنيتم،كمتقديمأيتبريرمنقبللدونالحاجة،قدأخلبأيمنالتزاماتهبموجبالعقد

 قدقامباستخداممبلغالدفعةالمقدمةألغراضأخرىغيرتكاليفالتحضيراتالمتعلقةبتنفيذاألشغال؛أو .1

قدفشلفيسدادالمبلغالمدفوعمقدمابحسبماتضمنتهشروطالعقد،علىأنيتمتحديدالمبلغالذيفشلمقدم .2

الطلبفيسداده.

قداستلمالدفعةالمقدمةالمذكورةمسبقا.المقاولبةأودفعةبموجبهذهالكفالةأنيكونيشترطلدفعأيمطال

بموجبالعقد.للدفعةالمقدمةالمقاولتسريصالحيةهذهالكفالةمنتاريخاستالم

مبلغالكفالةالبنكيةهذاتدريجيا،بمقدارالمبلغالمعاددفعه،والذيقامالمقاولبتسديدهعلىلسيتمتخفيضالحداألقصى

حددفينسخشهاداتالدفعالتيسيتمتقديمهاإلينا،وسينتهيالعملبهذهالكفالةالبنكية،وعلىأبعدتقديرعند النحوالم 

(فيالمائةمنقيمةالعقدالمقبولة،ناقصاالمبالغاإلحتياطية،90استالمنالنسخةمنشهادةالدفعالتيتوضحأنتسعين)

أيهاأسبق،وأيمطالبةالتاريخ)اليوموالشهروالسنة(]ادخلفيتاريخقدتمتالمصادقةعليهالغرضالدفع،أو

قبلذلكالتاريخ.بالدفعبموجبهذهالكفالةيجبأنيتماستالمهامنقِبلنا،فيالمكتبالمشارإليهأعاله

تخضعهذهالكفالةلقوانينطلبالكفاالتالصادرةعنالجهاتالمختصةفيفلسطين.

]أدخلتوقيع)تواقيع(الممثل)الممثلين(المخول)المخولين(عنالبنك[





                                                           
 يمثل قيمة الدفعة المقدمة.مبلغا  ايحدد لبنك29
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 لى المناقصةإنموذج الدعوة : 1 الملحق


 ] ادخل اسم الجهة المشترية [

 اسم المناقصة: ]ادخل اسم المناقصة[
 ]ادخل رقم  المناقصة[رقم المناقصة:  

ادخل اسم ورقم البرنامج ["الموازنة العامة/ ]أدخل استخدام جزء من مخصصاتها ضمن  الجهة المشترية[]أدخل اسم تود  (1
لتسديد المبالغ  المستحقة  بموجب  ]أدخل اسم الممول["[الممول من قبل  ]أدخل اسم المشروع["مشروع  أو ]في الموازنة"

 .]أدخل إسم ورقم المناقصة[عقد  
وصفا موجزا ]أدخل  تقديم عطاءات بالظرف المختوم لـ المناقصين ذوي االهلية الى "[مشتريةال الجهة اسم"]ادخل تدعو  (2

 .[لألشغال التي يراد شراؤها
" ادخل احد الخيارين [وفقا ألحكام  ["دولية"أو محلية" ]أدخل "ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية  (3

وهي مفتوحة لكل المناقصين ، ]""ارشادات الشراء لدى الممول " أووالئحته التنفيذية 2014لسنة  8قانون الشراء العام رقم 
 .ذوي األهلية، علما بان المؤهالت المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة

نهم الحصول على يمكن للمناقصين المهتمين تفحص وثائق المناقصة عبر البوابة الموحدة للمشتريات العامة، كما يمك (4
إلى  الدوام[بداية  ]أدخلعلى العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة  ]ادخل اسم الجهة المشترية[ معلومات إضافية من

 .الدوام[ من أيام األحد الى الخميسنهاية  ]أدخلالساعة 
]أدخل يمكن للمناقصين المهتمين شراء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه، وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها  (5

 .المبلغ والعملة[
]أدخل أحد ، علما بان العطاءات األلكترونية ]أدخل التاريخ والوقت[يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل  (6

]أدخل عدد األيام كما هو مبين ، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة "[غير مقبولة" " أومقبولةالخيارين: "
 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.  [بيانات المناقصةجدول في 

ط وفقا للنماذج والشرو ، ]"اقرار ضمان العطاء" أو ""كفالة دخول عطاء]أدخل أحد خيارين: يجب ان يرفق مع كل عطاء  (7
 .الواردة في وثائق المناقصة

المناقصين الذين  سيتم استبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي  (8
 .في ]أدخل التاريخ والوقت[ يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه

 العنوان المذكور اعاله هو: (9
 ]ادخل اسم الجهة المشترية[

 عنوان الجهة المشترية[ ]أدخل
 أدخل عنوان الموقع األلكتروني[]أو ]أدخل العنوان البريدي[ و / 

 ]أدخل رقم الهاتف، أوضح مفتاح البلد والمدينة[
 األلكتروني[]أدخل البريد 
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 : الشروط الخاصة اإلضافية2 ملحقال


للشروط  ا  وفق هذا العقدإدارة  تتم،  لهذا العقد الخاصة والعامةالواردة في الشروط  والشروط االحكامبما ال يتعارض مع  (1
)الشروط العامة والشروط الخاصة الفلسطينية( الصادر عن وزارة  2006 الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد واالحكام

   االشغال العامة.
 فيهتتوافر  مختلف المواقعفي  على المقاول تأمين وتجهيز مكتب لطاقم اشراف الجهة المشترية طيلة فترة تنفيذ المشروع (2

 سم.70*120قياساليقلعن1طاولةمكتبعدد(أ

 .مديرالمشروعيوافقعليهمنقبل4عددكرسيمكتب(ب

 .مديرالمشروعمنقبليتماعتمادهاجديدة وسكنر,،طابعة،i7توفيرجهازكمبيوترالبتوب(ت

العمال  واسماء يحتوي على المعلومات المطلوبة عن عدده أو ممثل لمدير المشروع تقريرا يومياعلى المقاول أن يقدم  (3
 .وتصنيفهم والمواد والمعدات التي وصلت للموقع في ذلك اليوم واألعمال التي تم انجازها فيه

 . يحتوي على ملخص المعلومات المذكورة في النقطة السابقة شهري  تقريراعلى المقاول أن يقدم  (4
 .في دولة فلسطين المعمول بها يراعي قواعد السالمة العامةأن  مل مشمول بالعقدعلــى المقاول قبل المباشرة في أي ع (5
 :الضرائب  (6

الضرائب  يجب أن تكون األسعار التي يضعها المقاول شاملة لجميع للضريبةفي حال كانت المناقصة شاملة (أ
العقد اإلجمالي المحدد الحكومية أو أية تكاليف إضافية ولن تتحمل الجهة المشترية أية إضافات على سعر 

 .في صيغة العطاء. )كما هو مبين في قائمة بيانات العطاء(
في حال كانت المناقصة غير شاملة للضريبة يجب على المقاول احضار فاتورة صفرية بالقيمة اإلجمالية (ب

 للمشروع.
 فحوصات المواد: (7

، وتقوم الجهة المشترية بدفع المشروعمدير يتم اعتماد المختبر الذي يقوم بفحص المواد واألعمال من قبل (أ
مستحقات المختبر على ان تستردها من المقاول في نهاية المشروع، وال تصرف المطالبة النهائية للمقاول اال 

 .بعد تسلم الوثيقة التي تثبت انه دفع للجهة المشترية كامل تلك المستحقات
 ة في تنفيذ المشروع.لى المقاول أن يقدم شهادة منشأ لجميع المواد المستخدمع(ب
تعطى األولوية للمنتج الوطني شريطة أن يكون مطابقا للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ويمنع التعامل مع (ت

 .منتجات المستوطنات االسرائيلية

  



115 
 

 

يلتزم المقاول بشكل كامل بجميع التشريعات الوطنية والمحلية بما فيها القوانين واللوائح التي تحكم اإلدارة البيئية  (8
 ( 1999والحماية االجتماعية التي تطبقها دولة فلسطين ) قانون البيئة الفلسطيني 

 (2004سياسة تقييم البيئة الفلسطينية سنة ) و
 اعية المحتملة وسبل الوقاية منها:جدول اآلثار البيئية واالجتم

 سبــل الوقايــة  اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة

 الرش بالمياه - انبعاث الغبار أثناء تنفيذ المشروع

 تغطية شاحنات نقل الطمم -

انقطـــــاع الخـــــدمـــــات العـــــامـــــة مثـــــل الميـــــاه والكهربـــــاء 
 واالتصاالت

ـــــــاول  التنســــــــــــــيق من - للحصــــــــــــــول على المق
التي تبين مســــــــــــــار هذه الخطوط  لمخططاتال

 في المشروع

 اصالح خطوط الخدمات بالسرعة الممكنة -

التنســــــــــــــيق مع مزودي الخــــــدمــــــات اآلخرين  -
 إلصالح خطوط الخدمات بالسرعة الممكنة

 الصيانة الجيدة للمعدات - الضجيج

تركيــــب كواتم صــــــــــــــوت على المعــــدات قــــدر  -
 المستطاع

 االلتزام بساعات العمل الرسمية -

راضـــــــي المجاورة لتخزين الطمم الناتج عن اســـــــتخدام األ
 أعمال المشروع

 نقل المخلفات بشكل يومي إلى خارج الموقع -

منع اســــــتخدام األراضــــــي المجاورة لتخزين أية  -
 مواد طمم

في  لمنشــــــــــــــــآتلتوفير ممرات ومــداخــل  منــة  - المنشآتإغالق مداخل 
 منطقة المشروع



 


