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 مقجمة
ًا لتفدضخ اإلشار القانػني كالتشطضسي لتقجيع كتشفضح الدمع كاألشغاؿ مخجع الجلضل ىحا يذكل

 التالضة: السخاحلىحا الجدء مغ  يتكػف كالخجمات في العخاؽ.  
 اإلحتضاجات تحجيج :   االكلى السخحمة
 الستصمبات كصف إعجاد :   الثانضة السخحمة
 التعاقج أسمػب كإختضار التعاقج تخصضط :   الثالثة السخحمة
 اإلىتساـ إبجاء كبضانات السدبق التأىضل :   الخابعة السخحمة
 لتقجيع العصاء الجعػة إعبلف إعجاد :   الخامدة السخحمة
 السشاقرة كثائق :   الدادسة السخحمة
 لمسشاقرة الجعػة إعبلف :   الدابعة السخحمة
 السشاقرة كثائق إصجار :   الثامشة السخحمة
 السػقع كزيارة العصاء تقجيع قبل ما مؤتسخ :   التاسعة السخحمة
 العصاءات مقجمي شمبات مع التعامل :   العاشخة السخحمة
 العصاءات إستبلـ :  عذخ الحادية السخحمة
 العصاءات فتح :  عذخ الثانضة السخحمة
 كاألشغاؿ الدمع تقضضع :  عذخ الثالثة السخحمة
 اإلستذارية الخجمات تقضضع :  عذخ الخابعة السخحمة
 البلحق التأىضل :  عذخ الخامدة السخحمة
 السفاكضات إجخاء :  عذخ الدادسة السخحمة
 السخحمتضغ عصاء :  عذخ الدابعة السخحمة
 السباشخ التعاقج :  عذخ الثامشة السخحمة
 التعاقج إجخاءات إلغاء :  عذخ التاسعة السخحمة
 القبػؿ خصاب إصجار :  العذخكف  السخحمة
 العقج إحالة : ذخكف اإلحجػ كالع السخحمة
 األسباب كبضاف العقج إحالة إعبلف نذخ :  كالعذخكف  الثانضة السخحمة
 العقج إدارة :  كالعذخكف  الثالثة السخحمة
 العقج تعجيل :  كالعذخكف  الخابعة السخحمة
 العقج إغبلؽ : كالعذخكف  الخامدة السخحمة
  العقج إنياء أك العسل سحب : كالعذخكف  الدادسة السخحمة
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 تحجيج اإلحتياجات   -األولى السخحمة

ألؼ أشغاؿ، سمع أك خجمات كفق  سدتفضجةجية الاللغخض تحجيج إحتضاجات حاجة  .1.1
 التالي: تحجيجمػاصفات معضشة يجب 

 ما ىػ السصمػب؟ ( أ)
 ما ىي الكسضة السصمػبة؟ ( ب)
 متى تكػف مصمػبة؟ ( ت)
 إلى أيغ يجب أف تدمع؟ ( ث)
 كضف تشقل؟ ( ج)
 كضف تفحز نػعضتيا؟ ( ح)
 األخخػ التي يحتاجيا السجيد؟ما ىي السعمػمات  ( خ)

 إف عجـ تعخيف اإلحتضاجات بذكل دقضق يسكغ أف يؤدؼ إلى:

 ؛السدتفضجة الجية لجػلعسل اإعاقة  ( أ)
 تػريج مػاد متزخرة ال يسكغ استعساليا؛  ( ب)
 استعساؿ بجائل محطػرة؛ ( ت)
 أعصاؿ في اآلالت كالسعجات؛ ( ث)
 عجـ تػفخ الخجمات عشجما نحتاجيا. ( ج)

 بيا أك أقل مغ السصمػب قج يعضق عسمضة التعاقج.إف تحجيج مػاصفات مبالغ 
إلى أف  ةفاإلى استحالة تحقضق أؼ شيء، أض يؤدؼالسػاصفات  تفرضلفي  السبالغة إف

زعضف لمخجمة أك الداء كاإلالسػاصفات السبيسة قج تدسح باستعساؿ بجائل غضخ مخغػب بيا، 
 السشتج كغضخىا. 

كخالضة مغ تفاصضل غضخ ضخكرية.  ةكدقضق كاؼٍ  بذكلٍ مغ السيع أف نتأكج أف السػاصفات كاضحة 
 يكػف استخجاـ مػاصفات األداء مبلئسًا عشجما يكػف ما يخاد تحقضقو أىع مغ كضفضة تحقضقو. 

غالبًا ما يكػف التخكضد عمى ماىضة عسل الذيء عشج تحجيج االحتضاجات بجؿ مغ كضفضة عسمو ىي 
بحمػؿ إبجاعضة متعجدة بأقل  لمتقجـتذجع السجيد كمع ىحا فإف مػاصفات األداء  ،شخيقة مفضجة

 مع جيات التعاقج. مباشخاً  األسعار كفي ىحه الحالة نقتخح تشدضقاً 
يدسح استخجاـ السقايضذ الجكلضة أك السحمضة الستعارؼ عمضيا في تحجيج السػاصفات حضث يسكغ 

ت السعخكفة كالستػفخة إذا كجية التعاقج التحجث بشفذ المغة، كسا يػصى باستخجاـ السػاصفا لمبائع
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ما كانت تفي بالحاجة عمى أف تكػف محجثة بذكل مقبػؿ لتعكذ أخخ ما تػصمت لو التكشػلػجضا 
 أك السسارسة. 

الػقت  إنقاصمغ قبل جية التعاقج يؤدؼ الى  اتالحتضاجات ك/أك الخجماإف تحجيج مػاصفات 
 لمػصػؿ إلى مػاصفات جضجة.  ضغكالجيج البلزم
مصمب كتساشي ىحا الصمب مع الػقت لالرحضح  قجيخفي تحجيج االحتضاجات في الت يكسغ التحجؼ

البلـز لمحرػؿ عمى السشتج أك الخجمة باإلضافة إلى ضخكؼ سػؽ التجيضد. يسكغ إف يؤدؼ 
 لبلستخجاـ إلى نفقات غضخ دقضقة أك مفخشة.  ضعضفٍ  تقجيخٍ التحجيج الجضج لئلحتضاجات مع 

 
الصمب في السػاقف الرعبة كسا ىي  قجيخجية التعاقج الى خبخاء لمسداعجة في ت تحتاجقج 

  الحاجة إلى تػفضخ الػقت الكافي الحقضقي لمتعاقج.

 االحتضاجات كتذسل التالي: تقجيخىحه بعس الشػاحي التي مسكغ استعساليا ل

 الستانة 
 السخكنة 
 متصمبات الدبلمة 
 شخكط االستخجاـ 
 كضع العبلمات 
 الػضضفة 

 القجرة 
 األداء 
 القابمضة عمى إعادة االستخجاـ 
 الحجع 
  المػف 

 

 قػانضغ السجيد/ الرشاعة 
 الشساذج 
 السػاصفات التقشضة 
 مػاصفات السكػنات 
 الترسضع 

 

 مثل ىحه الشػاحي كبضاف السضدات كالسداكغ السختبصة بيا. إستخجاـ حضثضاتفضسا يمي 

 فائجة االسم التجاري   1.1.1

 السداكغ  السسضدات اإلستخجاـ
  لمخجمات/ السشتجات التي

تدتخجـ بذكل كبضخ 
)اجيدة حاسػب، أسمحة 

 معضشة...(
 حاصل عمى المسشتج ل

 بخاءة اختخاع 

  كاضحة 
 سيمة االستعساؿ 
  يسكغ االعتساد عمى

 الشػعضة بذكل عاـ 

 ذات سعخ أعمى 
 السشافدة محجكدة 
  قج يغضخ السجيد

 السػاصفات السحجدة

 عيشاتالفائجة الشساذج/  1.1.1
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 السداكغ  السسضدات اإلستخجاـ
  عشجما يكػف مغ الرعب

كصف السشتج )ترسضع 
 خاص أك غضخ مشتطع..(

  عشجما تكػف ىشالظ حاجة
لزساف تشاسبيا مع غاية 

 معضشة

  تسكغ السجيد مغ فيع
السصمػب بديػلة )يػفخ 
السذتخؼ/جية التعاقج 

 نسػذجًا(
  تسكغ السذتخؼ مغ تقضضع

مجػ مبلئستيا أك أداءىا 
 )يػفخ السجيد نسػذجًا(

  الحاجة لزساف إف
التجيضد الحقضقي مصابق 

 لمشسػذج
  صعػبة تحجيج االختبلفات

 البدضصة عغ الشسػذج

 فائجة السهاصفات التقشية  3.1.1

 السداكغ  السسضدات اإلستخجاـ
  عشج الحاجة إلى أف تكػف

تػجضيضة )الخرائز 
الفضديائضة، مجػ التحسل، 

 السػاد السدتخجمة...(
  لمسعجات السيسة، السعقجة

 كالعالضة التخررضة
  التعاقج لجية تكػف عشجما 

 قجخبخة ترسضسضة ك/أك 
 باالحتفاظ بالترسضع  تخغب

  ًدقضقة كمحجدة ججا 
 مغ الديل التحقق مشو 

  نحتاج إلى جيج كخبخة
 أخرائي

 صمب مغ السجيد تقج ي
تصػيخ مشتج حدب 

 الحاجة
  قج يقمل عجد السجيديغ

 التجيضدالقادريغ عمى 
  يتحسل السذتخؼ خصػرة

 الترسضع

 فائجة مهاصفات السكهنات  4.1.1

 السداكغ  السسضدات اإلستخجاـ
  عشج الخجػع إلى ترشضع

السشتج ) الشقاكة، الكثافة، 
 السكػنات، اإلضافات...(

  ،لمسػاد األكلضة، الدمع
الكضسضائضات، السشتجات 

 الغحائضة..

  ًدقضقة كمحجدة ججا 
  مشومغ الديل التحقق 

  قج تكػف ىشالظ حاجة
 لخبخة متخررة

  قج يحتاج التحقق إلى
 معجات فحز خاصة.
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  فائجة مهاصفات الهعيفة واألداء  5.1.1

 السداكغ  السسضدات اإلستخجاـ
  عشجما تكػف ماىضة السشتج

 أىع مغ كضفضة إنتاجو
  يسكغ أف تتزسغ

مدتػيات مغ نػعضة 
السخخجات، القجرة، 

استخجاـ الصاقة، )مثل 
 الدخانات، األنابضب(

  يبتكخ السجيد أفزل
 الحمػؿ

 يتحسل السجيد السخاشخة 
  تتصمب جيجًا أقل مغ

 السػاصفات التقشضة

  يرعب معيا تقضضع تدعضخ
 السجيد

  قج تكػف  العصاءاتمقارنة
 مة كمعقجةيشػ 

، الظخق والسعاييخ الستبعة لمسهافقة  ياي التحقق من الستظمبات وفحرتحجّ   6.1.1
 عمييا

 كضف متى
 عشجما تكػف تبعات الفذل كبضخة 
  عشجما تكػف نػعضة أداء السجيد مجيػلة

 أك ربسا غضخ كافضة

 مخحمة  خبلؿسخاجعة ك/أك السػافقة عمضيا ال
 الترسضع

  إجخاء الفحز في نياية عسمضة اإلنتاج قبل
 الذحغ أك التدمضع

  إجخاء الفحز عشج اإليراؿ، الشرب أك
 التكمضف

 الخجمةمتظمبات    7.1.1

 ىي أكثخ صعػبة مغ تحجيج السشتجات؛ 
 يجب أف تكػف أكثخ دقة، كضػح كقابمة لمقضاس ما أمكغ؛ 
 يجب أف تكػف في إشار شخكط السخخجات؛ 
  يجب أف يذار إلى اإلشار الدمشي؛ 
 .ذكخ السؤىبلت السصمػبة لؤلشخاص 

 
 مثاؿ عمى ذلظ السجاؿ

تدمضع الدمع السذار إلضيا لمجية السعشضة دكف ضخر أك ضضاع  الشقل
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 يـػ 15خبلؿ فتخة ال تتجاكز 

% زيادة في كعي 15البجء بحسمة تخكيج مغ شأنيا إف تحقق  الجعاية
 شيخ القادمة  11السدتيمظ فضسا يخز دكرنا عمى مجػ الػ 

إدارة 
رواتب 
وزارة 
 الجاخمية

كدقضق لكل مػضف ) مع إنتاج كإرساؿ بضاف راتب متكامل 
ندخة إلى قدع السػارد البذخية في الػزارة( بالتشدضق مع الشسػذج 

 السخفق.

إمكانضة الدحب كفق حداب مرخفي مخػؿ، تختضب تحػيل راتب كل 
 مػضف الى حدابو السرخفي بالتشدضق مع ىحه البضانات 

عغ تحقضق درجة نجاح في امتحاف الذيادة السيشضة لسا ال يقل  التجريب
 % مغ مػضفضشا السذاركػف في بخنامج التجريب88

 

 رفع طمب االحتياجات  . 2.1
عادة ما يعخؼ بخفع الصمب. مغ السيع  –تػصف ىحه الخصػة البجء بصمب الجية السدتفضجة 

تحجيجًا أف يحفع سجل السػافقة عمى الصمبات أك التخػيل بيا لمقضاـ بعسل تػريج لبشػد معضشة أك 
 رزمة مغ الدمع أك أشغاؿ أك خجمات تقشضة. 

ًخَفة جضجًا مغ كثائق التعاقج الدابقة. مع ىحا، في معطع الحاالت تكػف أنػاع أك أىجاؼ التعاقج ُمعَ 
عشج عجـ تػفخىا ك/أك كػنيا غضخ مبلئسة بدبب شبضعة االحتضاجات أك األىجاؼ الستغضخة، فأف مغ 

سكغ مذاركة استذاريضغ أك ي حضثالزخكرؼ إيجاد متصمبات/ مػاصفات أكثخ مبلءمًة 
سضتصمب ذلظ خجمات تػريج تقشضة متخررضغ لتحجيج تفاصضل متصمبات غايات التعاقج. )لحا 

 كستدتجعي ىحه الخصػة رفع الصمب لمخجمات االستذارية(.

 ُيخَفع الصمب الى جية التعاقج لمبجء بعسمضة التعاقج لغخض: 
 تػثضق كامل لمدمع، األشغاؿ أك الخجمات السصمػبة؛ 
 التأكضج عمى تػفخ التسػيل استشادا إلى الكمفة التخسضشضة؛ 
  لمبجء بعسمضة التعاقج.تػثضق السػافقة 

 الخظهات 1.1
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تبجأ عسمضة التعاقج بتعخيف الجية السدتفضجة بحاجتيا لمدمع، األشغاؿ أك   1.3.1
الخجمات. يصمق مرصمح "السدتفضج" عمى رئضذ السػضفضغ أك السخػؿ كتابًة في 

 الجية مقجمة الصمب.

في قائسة تقـػ الجية السدتفضجة بإدراج الدمع، األشغاؿ أك الخجمات السصمػبة  1.3.1
عمى استسارة شمب. تمحق قائسة محزخة مدبقًا )ججكؿ كسضات( بالصمب كسا ىي 

 الحاؿ مع قصع الغضار، مع ممخز كصف في االستسارة. 

ِعج الجية السدتفضجة كصف أكلي لبلحتضاجات، كيجب أف يكػف الػصف دقضقًا تُ   3.3.1
 ككاضحًا. 

 لمدمع،تقػـ الجية السدتفضجة بالتشدضق مع جية التعاقج بتحزضخ كمفة تخسضشضة  1.3.1
 أبخمت مساثمة عقػد عمى التقجيخ بشاء يسكغ. ستذاريةالخجمات اإلك  األشغاؿ
 كسا. الحاجة حدب الجكلي، أك السحمي الدػؽ  ألسعار مدح بعسل أك حجيثاً 
التقجيخ )كأف يكػف ميشجس ب لمقضاـ استذارؼ  اك تقشي بستخرز االستعانة يسكغ

لمعقػد اإلنذائضة(. يجب التأكج مغ عجـ نقل معمػمات عغ الكمفة التخسضشضة إلى 
 مقجمي العصاء السحتسمضغ. 

تػفخ السبالغ البلزمة لغخض  قج مغ الجائخة السالضة عمى تأكضجتدتحرل جية التعا 5.3.1
اك  اريةتسػيل الستصمبات الحؼ تع تخرضز مبالغ ليا ضسغ السػازنة االستثس

كؿ إدارؼ مالي مخػؿ كعمضو يسكغ ؤ مغ خبلؿ تػقضع مد اك التذغضمضة الجارية
البجء بإجخاءات التعاقج. إذا قامت الجية السدتفضجة بعج ذلظ بتعجيل الستصمبات 
كالحؼ قج يشتج عشو تعجيل الدعخ، فعمى جية التعاقج استحراؿ مػافقة مغ 

 ضة.الجائخة السالضة عمى تعجيل الكمفة التخسضش

يجقق مجيخ جية التعاقج )أك مغ يخشحو( الصمب كمػاصفات الستصمبات كيصمب  6.3.1
 أية تػضضحات أك تغضضخات قج تكػف مصمػبة مغ الجية السدتفضجة.

يػقع السدؤكلضغ السخػلضغ مغ الجية السدتفضجة عمى استسارة الصمب لمبجء بعسمضة  7.3.1
 التعاقج.

ة الصمب الستكاممة فضو. كسا يجب تفتح جية التعاقج ممفًا بالتعاقج كتحفع استسار  8.3.1
 عمى الجية السدتفضجة االحتفاظ بشدخة مغ الصمب في سجبلتيا. 

 يجب أف ُيخَفق مع استسارة الصمب كصف تفرضمي لمستصمبات. 9.3.1
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ُتَخِرز جية التعاقج مغ سجل التعاقج رقع مخجعي لكل شمب تعاقج كُسَعخِّؼ  18.3.1
 مب التعاقج في خصة التعاقج.فخيج لحلظ التعاقج كالحؼ يتع استعسالو لص
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 الستظمبات وصف إعجاد  -الثانية السخحمة

 الثبلث، كىي الدمع، االشغاؿ كالخجمات االستذارية. التعاقج فئات الجلضل مغ الجدء ىحا يغصي

 لمدمعوصف الستظمبات  إعجاد  1.2
 مقجمة  1.1.2

الجية السدتفضجة )أك السذتخؼ( مدؤكلة عغ إعجاد كصف الستصمبات بذكل كامل في مخحمة  تكػف 
. يجػب عمػى السشاقرػةتقجيع الصمب، كعمضو يجب صضاغة الػصف بذكل نيػائي عشػج إعػجاد كثضقػة 

 الجية السدتفضجة التعاكف مع جية التعاقج مغ أجل تحقضق ىحا اليجؼ. 

 الغاية  2.1.2

 مغ اجل:  تعاقجحضث انو ُيدَتعسل شػاؿ عسمضة ال لمتعاقج حاسع الستصمبات كصف يعتبخ

 يػػػفخ مسػػا لمتعاقػػج، السدػػتفضجة الجيػػة حاجػػة عػػغ العبلقػػة ذات كالػػجكائخ التعاقػػج جيػػة إعػػبلـ 
 ؛ كمف التخسضشضةككضع ال التعاقج لتخصضط قاعجة

 مقجمي العصاءات بستصمبات السذخكع مغ خبلؿ إدراج ذلظ في كثائق السشاقرة؛  إعبلـ 
 السشاقرة؛ تقضضع في تدتخجـ التي الفشضة السػاصفات تػفضخ 
 جدء مغ العقج، لتعخيف السػاد التي يجب تجيضدىا؛  تذكل 
 قبػليا قبل البزائع خبلليا مغ تفحز التي الفشضة السػاصفات تحجد. 

 الخظهات  3.1.2

 أك الخبػاعي الػجفع مخكبػات مثػل، الستصمبػات، عػغ مػجد بػصف الستصمبات كصف إعجاد 
 ...العمػـ مختبخ معجات أك مكتبي حاسػب

 السصمػبة البشػد مغ كاممة قائسة إعجاد. 
 مثػل  خاصػة، متصمبػات كأؼ ألجميػا شػخاهىا السشػػؼ  الدػمع مغ الغاية االعتبار بعضغ أألخح

 فائجة السخكبات التي تدتعسل في التزاريذ الجبمضة أك استخجاـ الشاشخ السكتبي لمبخامج. 
 مصمػب بشج لكلدقضقة  مػاصفات تحزضخ. 
 السصمػب التدمضع ججكؿ إعجاد. 

 الدمع قائسة .  أ

حػجد كسضػة تقائسة الدمع كػل متصمبػات الجيػة السدػتفضجة بذػكل مفرػل ك  ترفأف  يتػجب  1.أ
كػػل مشيػػا. تأكػػج مػػغ إدراج أؼ قصػػع غضػػار أك بشػػػد اسػػتيبلكضة مصمػبػػة، إمػػا بتحجيػػج البشػػػد 



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق

  رابعالجزءال  

00 / 081 

 

أك شمػػب قصػػع غضػػار أك السػػػاد االسػػتيبلكضة التػػي عػػادة مػػا نحتاجيػػا لفتػػخة معضشػػة  السصمػبػػة
مغ التذغضل، فخضضًا لسجة سشة كاحجة. تأكج مغ أف ترف قائسة الدمع أؼ أعساؿ عخضضة 

رػػمة بالدػػمع كتكػػػف مصمػبػػة، مثػػل التخكضػػب كالتذػػغضل التجخيبػػي، تحزػػضخ أك خػػجمات مت
 مػقع التخكضب أكالتجريب. 

 تحجيػجكل بشج بذكل تدمدمي في ججكؿ الكسضات لغخض الخجػع إلضو. كػحلظ  تخقضع يتػجب 1.أ
 الستكاممػة البشػػد تعصػى أف يجػب. الػ  الخـز المتخ، الكضمػغخاـ، مثل لمكسضات القضاس كحجة
 "عجد". أك"مقصػع"  بكمسة مسثمة قضاس كحجة الحاسػب أجيدة أك سخكباتال مثل

 السهاصفات. ب

 الجيػػػػػة تصمبيػػػػػا التػػػػػي الشػعضػػػػػة الدػػػػػمع كمقػػػػػايضذ التقشضػػػػػة الخرػػػػػائز تعخيػػػػػف يتػجػػػػػب 1.ب
 مقػجمي قبػل مػغ العصػاء كتقضػضع تحزػضخ تديل اإلعجاد جضجة السػاصفات إف. السدتفضجة
 مػغ التقشضػة الشرػضحة السدػتفضجة الجيػة تمػتسذ أف السسكػغ مػغ الحاجة، عشج. العصاءات

 .السػاصفات تحزضخ في اختراصضضغ أك أخخػ  حكػمضة جيات

 الجية تدتصضع كاضحة مؤشخات الفشضة السػاصفات تتزسغ أفمغ  التأكج يتػجب  1.ب
 التي الفشضة السػاصفات كانت إذا ما تحجد أف خبلليا مغ( السذتخؼ )اك  السدتفضجة
 فإف كلحا. العصاء تقضضع تدتصضع كبالتالي السصمػبة لمسػاصفات مصابقة العصاء يقجميا

 لمسػاصفات السدتػفضة العصاءات إعجاد عسمضة ستديل جضجاً  السحجدة الفشضة السػاصفات
 الجية قبل مغ كمقارنتيا كتقضضسيا فحريا إلى باإلضافة العصاء، مقجمي قبل مغ

 (.السذتخؼ )اك  السدتفضجة

 في السدتخجمة كالسػاد الدمع جسضع تكػف  أف السػاصفات في ضسشاً صمب ال يتػجب 3.ب
 الترسضع في التصػرات كافة كتتزسغ شخاز أحجث كمغ مدتخجمة كغضخ ججيجة الدمع
 .العقج في ذلظ غضخ يحكخ لع ما كالسػاد

 العمضا القضع ذلظ في بسا كاألدائضة، الفشضة كالخرائز الستصمبات جسضع تػضضح يتػجب 4.ب
)اك  السدتفضجة الجية تزضف. مشاسب ىػ كسا السقبػلة، أك السزسػنة كالجنضا

 مقجـ فضو لضبضغ( العصاء تدمضع بشسػذج)يخفق  خاصاً  نسػذجا الزخكرة، عشج(، السذتخؼ 
 أك السزسػنة القضع ىحه مقابل األدائضة الخرائز ىحه حػؿ تفرضمضة معمػمات العصاء
 .السقبػلة

كػػامبًل كدقضقػػًا ككاضػػحًا لمدػػمع  كصػػفاً مػػغ أف السػاصػػفات التقشضػػة تحتػػػؼ  التأكػػج يتػجػػب  5.ب
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 :التالي بتحجيج كذلظ السصمػبة

 أك الػضػػػائف السصمػبػػػة مثػػػل الصباعػػػة السمػنػػػة فػػػي الصابعػػػة، الصباعػػػة عمػػػى  الخرػػػائز
الػػػػػجيضغ فػػػػي خلػػػػة الشدػػػػ ، أبعػػػػاد البشػػػػػد، جخعػػػػة الػػػػجكاء، تغمضػػػػف األدكيػػػػة ) مثػػػػل عبػػػػػة 

 حبة(، مكضف ىػاء في السخكبة؛  1888ببلستضكضة تحتػؼ كل كاحجة مشيا عمى 
 صػػفحة  18ي خلػػة الشدػ  )مثػل السصمػػب مثػل سػخعة الصابعػػة، قػجرة االستشدػاخ فػ األداء

(، السعػػػالج فػػػي جيػػػاز الحاسػػػػب أك مقػػػجار الجقػػػة فػػػي معػػػػجات 4بالجقضقػػػة لػػػػرؽ حجػػػع أ
 السختبخ ك/ أك السقايضذ الشػعضة لمسعجات، السػاد أك السرشعضة. 

 معضشػة، تجاريػة عبلمػة إلػى تذػضخ ال كػأف عامة السػاصفات تكػف  أف مغ التأكج يتػجب 6.ب
 شأنيا مغ أخخػ  تفاصضل أؼ أك ؾكتالػ  رقع تجارؼ، اختخاع أ،مشذ مػديل، صشع، اسع،
 باكخد ىضػلضت ذكخ عجـ يجب السثاؿ، سبضل عمى. ُمَعضَّغ لُسشتج السػاصفات مغ تحج أف
(HP) ( أك كػػػػػانػفCANON)  كسػاصػػػػػفات لصابعػػػػػة، كلكػػػػػغ يجػػػػػب ذكػػػػػخ الخرػػػػػائز

صػػػػفحة  18التقشضػػػػة ليػػػػا مثػػػػل "شابعػػػػة لضدريػػػػة، اسػػػػػد كابػػػػضس، أدنػػػػى سػػػػخعة لمصباعػػػػة 
صػفحة  188، أدنػى قػجرة لمسػجخػؿ   1188x1188dpiبالجقضقة، أدنى نػعضػة شباعػة 

 ( ال . 4أ)
لػصػػف الحػػاالت االسػػتثشائضة، كعشػػجما ال يكػػػف ىشػػاؾ شخيقػػة دقضقػػة تفػػي بػػالغخض  فػػي

الدػػػمع دكف اسػػػتخجاـ اسػػػع تجػػػارؼ أك مػػػا شػػػابو ذلػػػظ، يجػػػب إدراج " أك مكػػػاف ". يدػػػسح 
باسػػػػػتخجاـ صػػػػػشع أك مػديػػػػػل معػػػػػضغ ألسػػػػػباب تتعمػػػػػق بػػػػػالتػافق قصػػػػػع الغضػػػػػار أك السػػػػػػاد 

 االستيبلكضة لقصعة معجات. 
. قع باستعساؿ السقايضذ العالسضة مَقِضجة السدتعسمة السقايضذ تكػف  ال أف مغ التأكج يجب 7.ب

السعتخؼ بيا كمسػا كػاف ذلػظ مسكشػًا. كعشػج اسػتعساؿ معػايضخ أخػخػ، تأكػج مػغ أف تتبعيػا 
جسمة مفادىا "تكػف مقايضذ أخخػ مػثػػؽ بيػا كالتػي تزػسغ عمػى األقػل جػػدة مدػاكية 

 أك أكثخ كمقبػلة".  

 ما يمي:عشجما يكػف ذلظ مبلئسا، يجب أف تذسل السػاصفات أيزا  8.ب

 الدمع؛ استعساؿ مغ كالشضة الغاية 
 درجػػػة مثػػػل ضميػػػا فػػػي الدػػػمع تدػػػتعسل/ تذػػػتغل أف يجػػػب التػػػي البضئضػػػة الطػػػخكؼ تفاصػػػضل 

 تػحكخ اعتضاديػة غضػخ أك معضشػة ضػخكؼ أؼ تشصبػق ال عشػجما أك الخشػبة مدتػػ  أك الحخارة
 "؛العخاؽ في لبلستعساؿ"مبلئسة  الجسمة

 السػاد؛ أك السرشعضة السصمػبة، الترشضع عسمضات كصف 
 الدمع؛ كفالة تغصضيا التي الزسانات بتفاصضل قائسة 
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 كالتخكضب؛ السػقع مدصحات فضيا بسا الدمع مخصصات 
 لمدمع؛ مصمػبة سبلمة تعمضسات أك لمتخديغ تعمضسات بضئضة، مضدة أؼ 
 متصمبػػات ،  تػػػازؼ  بعبػػػات الحبػػػب تغمضػػف كجػػػب مثػػل العبلمػػات، ككضػػع التغمضػػف الػػخـز

 الحسايػػػة قفػػػازات معيػػا فػػػخدؼ بذػػكل الفحػػػز عػػجة تغمػػػف أف يجػػب األسػػػبػعضة، الجخعػػات
 الشفاذ؛ كتاري  بسرشعيا األدكية تعمضع أك االستعساؿ كتعمضسات السصمػبة

 متصمبات الفحز كاالختبار بسا فضيا مقايضذ األداء،  تذسل السخخجات، الفتػخات  تفاصضل
 اء؛ الدمشضة ك أؼ مؤشخات أك معضار يقاس بسػجبو األد

 ال  الفحز كشيادات الخخز السدتخجـ، دلضل مثل مصمػبة كثائق أؼ. 

يجػػػػب أف تدػػػػتفضج الجيػػػػات السدػػػػتفضجة كجيػػػػة التعاقػػػػج مػػػػغ السػاصػػػػفات التػػػػي سػػػػبق أف  9.ب
 استخجمت بشجاح عشجما يكػف ذلظ مبلئسًا.

تفاصػػػضل أؼ أعسػػػاؿ أك خػػػجمات عخضػػػضة مصمػبػػػة أك خػػػجمات مترػػػمة  أدراج يتػجػػػب 18.ب
 بالدمع. عمى سبضل السثاؿ: 

 يتحتع عمى السجيد تحزضخ مػقع الشرب، يجب أف تحكخ حالػة السػقػع الحالضػة  عشجما
 مثل سساكة معضشة لقاعجة خخسانضة لآلالت. 

 كمػقػػع عالبزػػائ كترػػمضح اسػػتخجاـ عمػػى تػػجريبيع السصمػػػب لؤلشػػخاص الستػقػػع العػػجد 
 .ال  إلضيا التػصل يجب التي كالسقايضذ التجريب

كغضخ  ةمبيس   عسل كمجاالت قضاسات اك مػاصفات بكتابةاف  قضاـ الجية السدتفضجة  11.ب
مجيػػة السدػػتفضجة بػػامػاؿ اضػػافضة لػػع يػػتع اخػػحىا ل مصالبػػة السذػػتخؼ  تؤدؼ الػػى سػػ ةدقضقػػ

 بعضغ االعتبار عشج إعجاد الكمفة التخسضشضة.  

 التدميم ججول. ت

 يجػب كسػا. التدػمضع جػجكؿ ضػسغكمكػاف التدػمضع لكػل نػػع مػغ الدػمع  مػجة تحجيج يجب 1.ت
 .بحلظ متعمقة كخجمات أعساؿ يذسل عشجما خبلليا العسل إكساؿ يجب التي الفتخة ذكخ

مػػػغ أف تكػػػػف فتػػػخة اإلكسػػػاؿ كالتدػػػمضع كاقعضػػػة. قػػػج تػػػؤدؼ التػقعػػػات غضػػػخ  التأكػػػج يجػػػب 1.ت
الػاقعضػػة مػػغ حضػػث التدػػمضع كاإلكسػػاؿ الدػػخيع إلػػى مشافدػػة مقضػػجة أك تثضػػخ الذػػكاكػ مػػغ 

 مقجمي العصاء السحتسمضغ؛ 

 التدػػمضع فتػػخة عػػغ لمتعبضػػخ العقػػج إحالػػة تػػاري  مػػغ التقػيسضػػة، األيػػاـ عػػجدتحجيػػج  يتػجػػب 3.ت
 العقج؛ كضع بعج إال دقضقة تػاري  تحجيج يسكغ ال حضث كاإلكساؿ



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق

  رابعالجزءال  

03 / 081 

 

بشطػػخ االعتبػػار مػػا إذا كانػػت السذػػتخيات ذات مقػػايضذ محػػجدة أك أنيػػا  األخػػح يتػجػػب 4.ت
 جاىدة الرشع أك ترشع حدب الصمب عشج تحجيج فتخة التدمضع؛ 

 يػتع أف كأ مبلئسػاً  ذلػظ يكػػف  عشػجماتحجيج فتخات تدمضع مختمفػة لمبشػػد السختمفػة،  يجب 5.ت
  مخاحل؛ عمى دفعات شكل عمى الكمي الصمب تقدضع

تػفخ البزاعة في العخاؽ أك استضخادىا مغ الخارج  احتساؿ االعتباراألخح بشطخ  يجب 6.ت
عشػػج تحجيػػج فتػػخة التدػػمضع. كعشػػجما تكػػػف البزػػاعة مػجػػػدة خػػارج البمػػج يجػػب االىتسػػاـ 

 بتحجيج مػقعيا كأكقات الشقل السحتسمة؛

كحػػجد مكػػاف التدػػمضع السقرػػػد  لمتعاقػػج السشاسػػب الػػجكلي التجػػارة مرػػصمح ذكػػخ يتػجػػب 7.ت
بذػػػكل كاضػػػح فػػػي كثػػػائق العصػػػاء ككػػػحلظ ذكػػػخ ندػػػخة مرػػػصمحات التجػػػارة الجكلضػػػة " 

Incoterm "السشاقرة كثائق في   . 

 السظمهبة السهافقات 4.1.2

 تتزػػسغ سػػػؼ ىػػحا، مػػع. السخحمػػة ىػػحه فػػي السعػػجات لػصػػف مصمػبػػة معضشػػة مػافقػػات ىشالػػظ لػػضذ
الػصػػف األخضػػخ كالكامػػل لمستصمبػػات كسػػتتع مخاجعتيػػا عشػػج السػافقػػة عمػػى كثضقػػة  السشاقرػػة كثػػائق

 . سشاقرةال

 السظمهبة الهثائق  5.1.2

 ممػػف فػػي تحفػػع أف يجػػب كالتػػي الصمػػب، اسػػتسارة مػػع الستصمبػػات كصػػف مػػغ ندػػخة إلحػػاؽ يجػػب
 .ليا كسخجع الستصمبات ككصف الصمب مغ بشدخة السدتفضجة الجية تحتفع أف يجب كسا. العقج

 شغاللأل الستظمبات وصف إعجاد  2.2

 مقجمة  1.2.2

 تقػجيع مخحمة في كامل بذكل االشغاؿ لستصمبات كصف إعجاد عغ مدؤكلة السدتفضجة الجية تكػف 
 متصمبػػػات تحجيػػػج عػػػغ مدػػػؤكلة( مدػػػتفضجة)جيػػػة  التخبضػػػة كزارة تكػػػػف  السثػػػاؿ، سػػػبضل عمػػػى الصمػػػب،
 عػػجد كاالدارة، السجرسػػضغ غػػخؼ عػػجد الجراسػػضة، الفرػػػؿ عػػجد تحجيػػج: بشاهىػػا تشػػػؼ  التػػي السجرسػػة
 ... ذلظ الى كما الخياضضة، التجيضدات السختبخات، غخؼ

  الغاية  2.2.2

 مغ اجل: التعاقج عسمضة مجػ عمى تدتعسل ميسة كثضقة الستصمبات كصف أف
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 لمتعاقػج، بالحاجػة السدػتفضجة الجيػة رغبػة عػغ العبلقة ذات كالجكائخ التعاقج جية إعبلـ 
 ككضع السضدانضة؛ التعاقج لتخصضط قاعجة يػفخ مسا

 السشاقرضغ عغ متصمبات السذخكع مغ خبلؿ إدراجيا في كثائق السشاقرة؛   إعبلـ 
 ُتَقػػػجر كالتػػػي الستصمبػػػات لػػػبعس السقػػػّجرة الكسضػػػات كجػػػجاكؿ الفشضػػػة السػاصػػػفات تػػػػفضخ 

 أساسيا؛ عمى العصاءات
 األعسػػػاؿ التػػػي يجػػػب أداهىػػػا كالسقػػػايضذ التقشضػػػة التػػػي  كُتَعػػػخِّؼ العقػػػج مػػػغ جػػػدء تذػػػكضل

 تفحز عمى أساسيا األعساؿ قبل قبػليا؛ 
 السشفػػػػح العسػػػػل عمضيػػػػا يقػػػػاس تقجيخيػػػػة ككسضػػػػات معػػػػجالت( العقػػػػػد أنػػػػػاع)لبعس تػػػػػفضخ 

 .الجفعات ألغخاض

 الخظهات    3.2.2

كصػف الستصمبػات بسمخػز عػاـ، مثػل بشػاء صػفػؼ مخاقبػة أك إصػبلح شخيػق. يػتع  إعجاد .أ 
 تصػيخ ممخز ترسضع لمسيشجس. 

 مخصصات كمػاصفات األعساؿ.  إعجاد .ب 
 ججكؿ كسضات.  إعجاد .ج 
 .األشغاؿ إلنياء زمشي ججكؿ إعجاد .د 
 .التخسضشضة كمفتيا لتحجيج لؤلعساؿ مدعخ كسضات ججكؿ إعجاد .ق 
 كصف الستصمبات مخفقًا مع الصمب إلى جية التعاقج.  إرساؿ .ك 

 األشغال مخظظات. أ

  الجية السدتفضجة مدؤكلة عغ إعػجاد مخصصػات االشػغاؿ لسذػخكعيا مػضػػع الصمػب  تكػف
إمػػا بػاسػػصة الػػجائخة اليشجسػػضة التابعػػة لمجيػػة السدػػتفضجة أك بإختضػػار شػػخكة ىشجسػػضة باتبػػاع 

 لعسػػػػل ،"االستذػػػػارية الخػػػػجماتإعػػػػجاد كصػػػػف " 3.1الخصػػػػػات السػػػػحكػرة تحػػػػت السخحمػػػػة 
 .لمسذخكع البلزمة الترامضع

 أف تكػف مخصصات االشغاؿ كاضػحة، شػاممة كمفرػمة بذػكل كػاٍؼ لتسكػضغ مقػجمي  يجب
العصاءات مغ فيع نػع األشغاؿ السصمػبة كبالتالي تدعضخ عصػاءاتيع. تأكػج مػغ أف تذػسل 

السحمػي، الصػخؽ الخئضدػضة، مكاتػب السخصصات مخصط مػقع العسل يبضغ السػقع الجغخافػي 
 البخيج، السصارات كسكظ الحجيج، الخجمات الخئضدضة، كما الى ذلظ... 

 مدػػتقل، خاصػػة عشػػجما تكػػػف  بذػػكلالسخصصػػات فػػي كثػػائق العصػػاء كخزمػػة  إدراج يجػػب
 كثضخة أك صادرة عمى كرؽ ذا حجع كبضخ. 
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 األشغال مهاصفات. ب

 السػاصػفات الػاضػحة كالجقضقػة شػخشًا لمستشاقرػضغ لضدػتجضبػا بذػكل كاقعػي كتشافدػي  تعتبخ
 يػفخ بذكلالسػاصفات  صضاغة يتػجبلستصمبات السذخكع دكف تحجيج كتقضضج عصاءاتيع. 

 السػػػاد السصمػبػػة، السرػػشعضة لسقػػايضذ كاضػػحاً  بضانػػاً  تسثػػل الػقػػت نفػػذ كفػػي مشافدػػة أكسػػع
 أىػجاؼ سػتتحقق بػحلظ القضػاـ عشػج. شػخاهىا يػخاد كالتػي بيػا ةالسترػم كالخػجمات الدمع كأداء

ستزػػسغ مػجػ اسػتجابة العصػػاءات كتدػيل ميسػػة  التعاقػج، فػي كالعجالػػة الكفػاءة االقترػاد،
تكػػػف الدػػمع كالسػػػاد الجاخمػػة فػػي  أفعمػػى  السػاصػػفات تذػػتخط أف يجػػبالتقضػػضع فضسػػا بعػػج. 

األشغاؿ ججيجة، غضخ مدتعسمة كأحجث ما ىػ مػجػػد، كتذػسل كػل التصػػرات الحجيثػة فػي 
 الترسضع كالسػاد. 

 السقػايضذ  اسػتخجاـكسػا  صػضاغتيا سػضاؽ فػيعجـ تقضػج السػاصػفات  ضساف السدتحدغ مغ
السػػاد كالسرػشعضة.  العالسضة السعخكفة أكثػخ مػا يسكػغ فػي كضػع مػاصػفات قضاسػضة لمدػمع،

الدػمع كالسػػاد كالسرػشعضة  قبػػؿالػحكخ بإمكانضػة  يتػجػبعشجما تدتخجـ السقػايضذ السحمضػة، 
التي تصابق السػاصفات السدسػح بيا التي تزسغ السدػاكاة الجػىخيػة أك أف تكػػف بشػعضػة 

 أفزل مغ السقايضذ السحكػرة. 
 الػػػخغع مػػػغ تػػػػفخ مسارسػػػات األشػػػغاؿ السصمػبػػػة. عمػػػى  مػػػع السػاصػػػفاتأف تػػػتبلءـ  يجػػػب

كمبػػػادغ معضشػػػة، لػػػضذ ىشػػػاؾ مجسػعػػػة مػػػغ السػاصػػػفات القضاسػػػضة لمتصبضقػػػات العالسضػػػة قػػػي 
 جسضع القصاعات.

 السػاصػػػػػفات العامػػػػػة لؤلشػػػػػغاؿ الستكػػػػػخرة فػػػػػي السجػػػػػاالت العامػػػػػة  تػحضػػػػػج السدتحدػػػػػغ مػػػػػغ
لػخؼ، السعخكفة، مثل الصخؽ الدخيعة، السػان ، سكظ الحجيػج، مذػاريع اإلسػكاف الحػجيث، ا

كإمجادات الساء في نفذ السشصقة أك حضثسا تتذابو الطخكؼ. يجػب أف تغصػي السػاصػفات 
العامة كافة مدتػيات الرشاعة كالسرشعضة، السػاد كاآلالت التي تدتخجـ في البشاء، عمػى 
الػػػػػخغع انػػػػػو مػػػػػغ غضػػػػػخ الزػػػػػخكرؼ اسػػػػػتخجاميا فػػػػػي عقػػػػػػد أشػػػػػغاؿ معضشػػػػػة. يسكػػػػػغ تعػػػػػجيل 

 شة في السػاصفات الخاصة. السػاصفات العامة ألعساؿ معض
 االشغاؿ بشػد كسضات تحجيج في الستخية الػحجات استخجاـ. 
 االشغاؿ كافة لفحز تفرضمي كصف السػاصفات تتزسغ أف مغ التأكج. 

 الكسيات ججاول. ت

 الستصمبػػات عمػػى يتعاقػػج عشػػجما السشاقرػػةمػػع كثػػائق  كأدراجيػػا كسضػػات جػػجاكؿ إعػػجاد يجػػب 
السبالغ الثابتة.  يصمب مػغ مقػجمي  لعقػد –العسل إنجاز مخاحل عمى السبمغ ُيجَفع أف عمى

العصاءات تدعضخ ججاكؿ الكسضات عشج تقجيع عصاءاتيع فتربح ججاكؿ الكسضات جدءًا مػغ 
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 .فعمضاً  السشجد االشغاؿ كسضة لقضاس الحقا كتدتخجـ العقج،
 ىي الكسضات ججاكؿ مغ الغاية: 

 الزػػخكرية السالضػػة التخرضرػػات ختػػػفض لغػػخض التخسضشضػػة الكمفػػة لتصػػػيخ كسػػضمة 
 االشغاؿ؛ لتشفضح

 ججاكؿ كسضات مدعخة لتدتعسل فػي التقضػضع الػجكرؼ لؤلعسػاؿ السشفػحة عشػجما  لتػفضخ
 يتع البجء بالعقج؛  

 لتسكضػػشيع تشفضػػحىا السػػخاد األشػػغاؿ عػػغ العصػػاءات لسقػػجمي كافضػػة معمػمػػات تػػػفضخ 
 .كدقضق فعاؿ بذكل عصاءاتيع إعجاد مغ

 األشغاؿ في ججاكؿ الكسضػات بتفاصػضل كافضػة  تبػيب يجباجل تحقضق ىحه األىجاؼ،  مغ
لمتسضضػػػد بػػػضغ أقدػػػاـ األشػػػغاؿ السختمفػػػة )حفخيػػػات، شسػػػع، أعسػػػاؿ خخسػػػانضة، ...الػػػ (، بػػػضغ 
أعساؿ مغ نفذ الشػع تشجد في مػاقع مختمفة أك ضخكؼ أخخػ، مسا قػج يػؤثخ فػي الكمفػة. 

محتػػػػػػ جػػػػجاكؿ الكسضػػػػات بدػػػػضصًا كمخترػػػػخًا قػػػػجر مػػػػغ أف يكػػػػػف نسػػػػػذج ك  التأكػػػػج يجػػػػب
 اإلمكاف. 

 درجػة  كتحجيػج كسػا السػػقعي تصبضقيػا كقابمضػة مشيػا كػل شبضعػة حدب األشغاؿ تجدئة يجب
الحاجة لتجدئة كل عسل كفقًا لتخكضبتو كالػقت السقخر إلكسالو. اذا تصمبػت األشػغاؿ تػػفضخ 

مػى اف يكػػف جػجكؿ العسػل جػجاكؿ تجيضػد مشفرػمة ليػا ع تحزػضخ يجبمرشع كمعجات، 
 بدضصًا كمخترخًا قجر اإلمكاف. 

 األشغال إلنياء زمشي ججول. ث

 كرصػج العسػل تقػجـ لستابعػة استعسالو اجل مغ االشغاؿ ألنياء زمشي ججكؿ تحزضخ يجب 
 بأسػػخع التػػأخضخ لسعالجػػة اجػػخاءات اخػػح أجػػل مػػغ السسكشػػة بالدػػخعة التشفضػػح فػػي تػػأخضخ ايػػة
 .مسكغ كقت

 ( العسػػل مػػغ قدػػع كػػل كمػقػػع البلزمػػة الفتػػخة) األشػػغاؿ إلنيػػاء الدمشػػي الجػػجكؿ تحجيػػج يجػػب
 :التالي مخاعاة يجب األشغاؿ إلنياء الدمشي الججكؿ تحزضخ عشج

 إلػػى تػػؤدؼ فقػج كػػحلظ، تكػػغ لػع كإف كاقعضػػة العسػل إنجػػاز فتػػخة تكػػف  أف مػػغ التأكػج 
 السحتسمضغ؛ العصاءات مقجمي مغ شكاكػ  تثضخ أك مقضجة مشافدة

 العسل إنجاز فتخة عغ لمتعبضخ كػسضمة العقج إحالة تاري  مغ  األياـ عجد استعساؿ 
 .االشغاؿ إنجاز كرصج متابعة مغ االشخاؼ جياز بديػلة تسكغ حضث

 السظمهبة السهافقات   4.2.2
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األسػػعار كسػػتتع  عصػػاءاتأك شمػػب  السشاقرػػة كثػػائق مػػع الشيػػائي الستصمبػػات كصػػف يػػجرج سػػػؼ
 مخاجعتو عشج مخاجعة الػثائق قبل اصجارىا لسقجمي العصاءات السحتسمضغ. 

 السظمهبة الهثائق  5.2.2

 تحػتفعأف تحفع ندخة مغ كصف الستصمبات في ممف، مع اسػتسارة الصمػب. كسػا يجػب أف  يجب
 .ليع كسخجع الستصمبات ككصف الصمب مغ بشدخة السدتفضجة الجية

 اإلستذارية لمخجمات الستظمبات وصف إعجاد  3.2

 مقجمة  1.3.2

الجية السدتفضجة مدؤكلة عغ إعجاد كصف لستصمبات الخجمات االستذارية بذػكل كامػل فػي  تكػف 
. يجػب التعاقػجمخحمة تقػجيع الصمػب، كعمضػو يجػب صػضاغة الػصػف بذػكل نيػائي عشػج إعػجاد كثضقػة 

 حقضق ىحا اليجؼ. عمى الجية السدتفضجة التعاكف مع جية التعاقج مغ أجل ت

  الغاية  2.3.2

 : أجل" كثضقة ميسة تدتعسل شػاؿ عسمضة االختضار مغ الستصمبات كصف" تعتبخ
  كتػضضػػف الختضػػار السدػػتفضجة الجيػػة حاجػػة عػػغ العبلقػػة ذات كالػػجكائخ التعاقػػج جيػػة إعػػبلـ 

 ككضع السضدانضة؛ التعاقج لتخصضط قاعجة يػفخ مسا االستذارية، الخجمات
  التعاقج؛السخجعضة مغ خبلؿ إدراجيا في كثائق  الذخكطاالستذاريضغ عغ  إعبلـ  
  العصاءات؛ لتقضضع كاضحة معايضخ تػفضخ 
  السصمػب إنجازىا؛  الخجمات لتػصضفمغ العقج،  جدء تذكضل 
  كصػػػف لمسخخجػػػات السصمػػػب إنجازىػػػا كالتػػػي يسكػػػغ مػػغ خبلليػػػا الحكػػػع عمػػػى أداء  تػػػفضخ

 االستذارؼ قبل قبػليا. 

 الخظهات   3.3.2

 خػػػجمات جػػػجكػ، دراسػػػة عسػػػل ىشجسػػػي، ترػػػسضع تحزػػػضخ مثػػػل لمستصمبػػػات، عػػػاـ تمخػػػضز 
 .ججيجة مالضة قػاعج عمى التجريب أك مالي تجقضق خجمات السدتػردة، لمسعجات فحز

 االستذارية لمخجمات مفرمة مخجعضة شخكط إعجاد. 
 التعاقج جية إلى الصمب مع الستصمبات كصف إرساؿ. 

 االستذارية لمخجمات السخجعية الذخوطحهل  مالحغات
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 الخػػجمات فيػػع مػػغ االستذػػاريضغ لتسكػػضغ كافضػػة معمػمػػات السخجعضػػة الذػػخكطأف تػػػفخ  يجػػب أكالً 
 مغ أكثخ لضذ كلكغ ككاضحة دقضقة كاممة، تكػف  أف يجب. السدتفضجة الجية تحتاجيا التي

. االستذػاريضغ كخبػخة ميارات عمى كبضخ بذكل معتسجاً  السيسة نجاح يكػف  حضث السصمػب،
ػػغ جضػػػجة كتسكػػػغ  عصػػاءاتجضػػػجًا االستذػػاريضغ مػػػغ تحزػػػضخ  السعػػػّجة السخجعضػػة الذػػػخكط تسكِّ

 الجية السدتفضجة مغ تقضضسيا بديػلة. 
السخجعضػػة لمسيسػػة الخاصػػة بيػػا، عمػػى أف تذػػسل التفاصػػضل  الذػػخكطمحتػيػػات  تحجيػػج يجػػب  ثانضاً 

 التالضة حتى يسكغ تصبضقيا: 
 عغ السيسة كعغ الطخكؼ التي تدتجعي إنجازىا؛  خمفضة 
 السيسة كما ىػ الستػقع أف تشجده؛  أىجاؼ 
 السصمػبة؛ الخجمات نصاؽ كصف 
 دراسػػػػػػة تقػػػػػػاريخ مثػػػػػػل بيػػػػػػا، الخػػػػػػاص الدمشػػػػػػي كالجػػػػػػجكؿ السصمػبػػػػػػة الخاصػػػػػػة السخخجػػػػػػات 

 مػاصػػفات، مخصصػػات، عصػػاءات، كثػػائق البضانػات، قػاعػػج لمحاسػػػب، بػػخامج كالتػصػضات،
 ال ؛ التجريب مػاد خخائط، كسضات، ججاكؿ

 التجريب؛ بخامج أك السعخفة نقل متصمبات 
 ،السصمػبة؛ الخئضدي الجياز كخبخات مؤىبلت دكر 
 الستػقع؛ اإلنجاز كتاري  العسل مجة 
 الشطخاء؛ السػضفضغ فضيا بسا السدتفضجة، الجية تػفخىا مرادر أك خجمات، تديضبلت، أؼ 
 االترػػػاؿ كنقػػػاط االترػػػاالت خصػػػػط فضيػػػا بسػػػا السدػػػتفضجة، لمجيػػػة التقخيػػػخ تقػػػجيع تختضبػػػات 

 السيسة؛ إلدارة
 الشيائضة؛ كالتقاريخ العسل عغ التقجـ الفحز، فضيا بسا مصمػبة، تقاريخ بأؼ ججكؿ 
 بالسيسة متعمقة أخخػ  متصمبات أك تفاصضل أية. 

السخجعضػػة السكتػبػػة بذػػكل غضػػخ دقضػػق كمػػبيع فػػي تػػأخضخ إكسػػاؿ  الذػػخكط تتدػػببأف  يسكػػغ ثالثاً 
القائسػػة السخترػػخة مػػغ  فػػيالسيسػػة االستذػػارية فػػي السػػجة السحػػجدة كػػأف يستشػػع االستذػػاريضغ 

فشضػػػة ذات  عصػػػاءات. أمػػػا إذا شػػػاركػا، قػػػج يػػػتع ذلػػػظ بتقػػػجيع عصػػػاءاتتقػػػجيع الفػػػي السذػػػاركة 
 الذػخكطأف يباشخكا بتفدػضخ السػبيع مػغ  مالضة عالضة الدعخ أك عصاءاتجػدة متجنضة ك/أك 

السػػػالي مسػػػا قػػػج يتدػػػبب  عصػػػاءالسخجعضػػػة لرػػػالحيع كبالتػػػالي السصالبػػػة بفػػػخؽ أسػػػعار عػػػغ ال
بإيقػػاؼ العسػػل فػػي السيسػػة االستذػػارية نطػػخا لتخصػػي السخررػػات السالضػػة السخصػػػدة. فػػي 

 لمسيسػػػػة الصمػػػب رفػػػع عسمضػػػة فػػػػي الكػػػخَّة إلعػػػادة السدػػػتفضجة الجيػػػػة تزػػػصخ قػػػج الحالػػػة ىػػػحه
 سػػؼ كسػا. األصػمي الػقػت في التشفضح مغ السشفعة فقجاف ذلظ عمى يتختب مسا االستذارية
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 بتشفضػػح االستذػػارؼ  اسػػتسخ إذا أمػػا. إضػػافضة إداريػػة مرػػاريف السدػػتفضجة الجيػػة عمػػى يتختػػب
 .متجنضة جػدة ذات مخخجات ذلظ عغ يشتج فقج السيسة،

 السظمهبة السهافقات  4.3.2

يػجج مػافقات معضشة مصمػبة لػصف الستصمبات فػي ىػحا اإلجػخاء. مػع ىػحا سػػؼ يػجرج كصػف  ال
كسػػتتع مخاجعتػػو مػػغ قبػػل الػػجكائخ السعشضػػة عشػػج السػافقػػة عمػػى  التعاقػػجالستصمبػػات الشيػػائي مػػع كثػػائق 

 خصاب الجعػة.
 السظمهبة الهثائق  5.3.2

 ممػػف فػػي تحفػػع أف يجػػب التػػيك  الصمػػب اسػػتسارة مػػع الستصمبػػات كصػػف مػػغ ندػػخة تخفػػق أف يجػب
 ككصػػػػػف الصمػػػػػب مػػػػػغ بشدػػػػػخة السدػػػػػتفضجة الجيػػػػػة تحػػػػػتفع أف يجػػػػػب كسػػػػػا. االستذػػػػػارية الخػػػػػجمات
 .ليا كسخجع الستصمبات

 التشسية لسذاريع الججوى  دراسات  4.2

 مقجمة  1.4.2

، عمػى ضػخكرة كجػػد الشافػحة ( مغ تعمضسات تشفضح العقػد العامػة الحكػمضػةب/ أكالً / 1السادة ) تشز
 جيػػات قبػل مػغ السعػجة إلقترػاديةمػافقػة مدػبقة مػغ كزارة التخصػضط عمػى تقػاريخ الجػجكػ الفشضػة كا

 السجرجػة التشسضػة لسذػاريعالػزارات كالجيات غضخ السختبصة بػزارة كاألقػالضع كالسحافطػات  في التعاقج
 .االستثسارية خصتيا عمى
"أسسسسذ كتضػػػب بعشػػػػاف  1888الجػػػجيخ بالػػػحكخ أف كزارة التخصػػػضط كانػػػت قػػػج أصػػػجرت سػػػشة  كمػػػغ

 كالحؼ يتكػف مغ األجداء التالضة: "التشسية لسذاريع الججوى  دراسات

 الججكػ؛ دراسات ألسذ العاـ اإلشار .أ 
 كأإلركائي؛ الدراعي القصاع لسذاريع الججكػ  دراسة:  األكؿ القدع .ب 
 الرشاعي؛ القصاع لسذاريع الججكػ  دراسة:  الثاني القدع .ج 
 كاإلتراالت؛ الشقل: دراسة الججكػ لسذاريع قصاع  الثالث القدع .د 
 الخجمات؛ قصاع لسذاريع الججكػ  دراسة:  الخابع القدع .ق 
 كتتكػف مغ: السكسمة السبلحق .ك 

 لمسذاريع؛ االقترادؼ التقضضع 
 السذخكع؛ كمخخجات لسجخبلت الدػؽ  أسعار تعجيل كضػابط أسذ -( 1) السمحق 
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 الساىخة؛ كغضخ الساىخة العسالة -( 1) السمحق 
 األجشبي؛ لمشقج الرخؼ سعخ -( 3) السمحق 
 االجتساعي؛ الخرع سعخ -( 4) السمحق 
 االنتاجضة بالسذاريع السختبصة العامة الخجمات تكالضف احتداب حجكد -( 5) السمحق 

 كالخجمضة؛
 كأىػػجاؼ تػزيػػع الػػػجخل فػػي معػػايضخ االسػػتثسار فػػي دراسػػػات  اعتبػػارات -( 6) السمحػػق

 الججكػ. 

 الغاية  2.4.2

 يكػػف  سػػؼ السذاريع ىحه أف مغ التأكج ىي التشسضة لسذاريع الججكػ  دراسات عسل مغ الغاية إف
 الككػػحلظ التأكػػج مػػغ عػػجـ ىػػجر السػػاؿ العػػاـ عمػػى مذػػاريع  السدػػتفضجيغ عمػػى إيجػػابي مػػخدكد ليػػل
 .لمسدتفضجيغ مشيا مخدكد

 الخظهات  3.4.2

 لعسػل الزػخكرة الخصػػات"أسذ دراسات الججوى لسذاريع التشسية" كزارة التخصضط  كتضِّب يتزسغ
دراسػػات الجػػجكػ، لػػحلظ ال نػػخػ ضػػخكرة تكخارىػػا فػػي الػػجلضل كيسكػػغ لجيػػات التعاقػػج الحرػػػؿ عمػػى 

الخصػػات التالضػة التػي  تمخػضز نػخػ  السجػاؿ، ىػحاندخة مغ ىػحا الكتضػب مػغ كزارة التخصػضط. كفػي 
 تبصة بػزارة كاألقالضع كالسحافطات القضاـ بيا:يجب عمى الػزارات كالجيات غضخ السخ 

 الججكػ؛ دراسات إعجاد عغ السدؤكلة كاألقداـ الجكائخ دعع  .أ
 إعػجاد في دكلضة أك محمضة استذارية بجيات االستعانة إمكانضة مع متكامل نطاـ كضع  .ب

 الججكػ؛ دراسات
 الججكػ؛ دراسات تجقضق في متخررة كحجات كتكػيغ متكامل نطاـ تصبضق  .ج
 السقػػخة كاالقترػػادية الفشضػػة السئذػػخات تغضػػخ حػػاؿ فػػي الجػػجكػ  دراسػػة فػػي الشطػػخ إعػػادة  .د

 .لمسذخكع

 السظمهبة السهافقات  4.4.2

دراسة الججكػ الحرػؿ عمى مػافقة السدؤكؿ في الجيػة السعشضػة قبػل إرسػاليا الػى كزارة  معجّ  عمى
 التخصضط لمسخاجعة كالسػافقة. كسا تكػف مػافقة كزارة التخصضط عمى دراسة الججكػ ضخكرية.

 الهثائق السظمهبة 5.4.2
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 مغ: السصمػبة الػثائق تتكػف 

 الججكػ؛ دراسة 
 السعشضة؛ الجية رئضذ مػافقة 
 الججكػ  دراسة عمى التخصضط كزارة فقةمػا. 
 .الحاجة عشج الضيا لمخجػع السذخكع ممف في أعبله السحكػرة الػثائق مغ ندخة تحفع
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 تعاقجواختيار اسمهب ال تعاقجتخظيط ال  -الثالثة السخحمة

 التعاقج تخظيط  1.3
 مقجمة  1.1.3

 ذلػظ فػي بسػا التعاقػج جيػة عػاتق عمػى التعاقػج إسػتخاتضجضة ختضػارإك مدؤكلضة تحجيج نػع كشخيقة  تقع
 يعشي معخفة: تعاقج. لشزعيا بسفيػـ أبدط، فإف التخصضط لملمتعاقج التخصضط

  /زيػػػػادة ذلػػػظ فػػػػي بسػػػا يععصػػػػاءات لتقػػػجيع االستذػػػػاريضغ/ السجيػػػديغكضفضػػػة دعػػػػة السقػػػػاكلضغ 
 الػزارة؟ مع قبميع مغ كتكخارىا السشافدة، في السذاركة

  التي نؤسديا)تعاكنضة أك كدية(؟ماىي نػع العبلقات 
 ما نػع العقج الحؼ نػقعو؟ 
 ما ىي اإلستخاتضجضة الستبعة؟ 

 ىػ األكثخ شضػعًا. األوليعتبخ  ك لبلختضار تعاقجىشاؾ نػعضغ مغ إجخاءات ال

 (One Stage Bidding) واحجة مخحمة ذاتالعظاء  إجخاء .األول
 يصػػابق مػػاليك  فشػػي عػػخض عمػػى يحتػػػؼ  كاحػػج مغمػػف فػػي عصػػاءاتيعيقػػجـ مقػػجمي العصػػاءات  

 . معضشة تأىضل كمتصمبات فشضة مػاصفات
السشرػػص عمضيػا فػي السػادة لتعاقػج ا أسػالضبعمى  "الهاحج السغمف"عظاء  اإلجخاءيشصبق ىحا 

 ، العامػػػػة السشاقرػػػػة أسػػػػمػبكىػػػػي )الشافػػػػحة       مػػػػغ تعمضسػػػػات تشفضػػػػح العقػػػػػد الحكػمضػػػػة  (3)
العصػػػػاء الػاحػػػػج  ، الػػػػجعػة السباشػػػػخة  ،ل السقػػػػاكلضغ( بعػػػػج تاىضػػػػاسػػػػمػب السشاقرػػػػة السحػػػػجكدة ) 

الذػخاء السباشػخ  ،السشاقرػة  العامػة بصخيقػة التاىضػل الفشػي ،التعاقج السباشػخ  ،"العخض الػحضج"
 . لجاف السذتخيات ، مغ الذخكات السرشعة الخصضشة 

 (Two Stage Bidding) مخحمتين ذات العظاء إجخاء .الثاني
يدػػػتعسل ىػػػحا الشػػػػع فػػػي عقػػػػد تدػػػمضع مفتػػػاح أك عقػػػػد مشذػػػيت السجسعػػػات الكبضػػػخة، السذػػػاريع 
الرشاعضة الكبضخة، السعجات السعقػجة، األعسػاؿ ذات الصبضعػة الخاصػة أك تكشػلػجضػا السعمػمػات 

أك كػػأف يكػػػف كاالترػػاالت السعقػػجة حضػػث يكػػػف مػػغ الرػػعب تحزػػضخ مػاصػػفات فشضػػة كاممػػة 
ذات  تعاقػػػج. فػػػي مثػػػل ىػػػحه الحالػػػة، يسكػػػغ إتبػػػاع إجػػػخاء المفػػػة لمعصػػػاءحمػػػػؿ فشضػػػة مختىشالػػػظ 

فشضػػة غضػػخ  عصػػاءاتالسػػخحمتضغ التػػي يػػتع بسػجبيػػا فػػي السخحمػػة األكلػػى أكاًل شػػخح عصػػاء لصمػػب 
، كتكػػػػف خاضػػػعة لتػضػػػضحات أكلّضػػػةخة عمػػػى أسػػػاس ترػػػسضع مبػػػجئي أك مػاصػػػفات أداء مدػػػعّ 
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معجلػػة كاسػػتبلـ  1الثانضػػة إصػػجار كثػػائق عصػػاءكتعػػجيبلت فشضػػة كتجاريػػة، كيتبعيػػا فػػي السخحمػػة 
ذات  تعاقػػجالفشضػػة الشيائضػػة كالعصػػاءات السدػػعخة. عشػػجما تكػػػف ىشػػاؾ حاجػػة إلجػػخاء ال عصػػاءاتال

مخحمتضغ، يفزل استذارة متخرز في ىحا الشػع مغ اإلجخاء كذلظ لزساف حدغ التشفضح في 
 الػقت السشاسب.  

مغ أجل تشفضح الخصة االستثسارية الدشػية لمػزارة بفعالضة ككفاءة، كبعج أف تكػف جية التعاقج 
قج استمست مغ مجيخية التخصضط كالستابعة متصمبات الػزارة لمدشة القادمة )الخصة 

في أبكخ  تعاقجاالستثسارية(، تقػـ جية التعاقج بالتشدضق مع الجكائخ السعشضة بتحزضخ خصة 
أف يكػف ذلظ قبل بجاية الدشة السالضة القادمة إف أمكغ مغ أجل تشفضح الخصة  كقت كيفزل

 االستثسارية قبل نياية السجة السحجدة لرخؼ السخررات السالضة. 

 الغاية   2.1.3
 تعتبخ خصة التعاقج كثضقة ديشامضكضة قابمة لمتحجيث حضث أنيا:

  ية؛االستثسار  الخصة لتشفضح العقػد دكائخإستخاتيجية تذكل 
  لخصج التشفضح كالستابعة لتحدضغ األداء. كأداةكتدتخجـ 

أشيخ، أك عشج الحاجة، ألخح بعضغ أالعتبار أؼ تأخضخ  ةيشبغي تحجيث ىحه الخصة مخة كل ست 
في التشفضح قبل فػات األكاف. يتع ذلظ بتقجيع تػاري  إتساـ الخصػات السدتقبمضة عمى الخصة لتكػف 

األصمضة لمتقمضل مغ أثخ التأخضخ عمى تشفضح الخصة االستثسارية.  أقخب ما أمكغ لتػاري  الخصة
 يكػف  كال التقضضع، لمجاف أك لمسػافقات،يكػف تقجيع التػاري  ىحا عمى حداب الػقت السخرز 

 .يععصاءاتك  عصاءاتيع لتحزضخ/السجيديغ/االستذاريضغ لمسقاكلضغ السخرز الػقت حداب عمى
 الخظهات 3.1.3

 التالضة: الثسانيةبع الخصػات تَّ التعاقج ، تُ عشج تحزضخ خصة 
 ج البزائع، األعسال، الخجمات غيخ االستذارية والخجمات االستذاريةيحجت -األولى الخظهة

 التالضة: التعاقج فئات إلى الستصمبات ترشضف يتع
 اليشجسضة، الترامضع تجيضد مثل السعخفة عمى السبشضة الخجمات ىي :استذارية خجمات .أ 

 ...أل .الجراسات عسل السجنضة، األعساؿ عمى اإلشخاؼ العصاءات، تجيضد

                                           

ترم جهة التعالد سرية العطاءات الفنية لممدمي العطاء عند الميام بأية تعديالت في وثائك العطاء في المرحلة الثانية، ينبغي أن تح0
 التي استلمت في المرحلة األولى، تماشياً مع متطلبات الشفافية وحموق الملكية الفكرية.
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 ....ال ؛الصخؽ، مذاريع السضاه، شبكات البشاء، أعساؿ ىي :أشغال .ب 
 كتذسل أجيدة مكتبضة، أثاث مكتبي، معجات، قصع غضار،...ال ؛ :بزائع .ج 

 ج نهع السيسات االستذاريةيحجت -الثانية الخظهة
 عسل مثل الخجمات، كشبضعة نػعضة حدب كل السصمػبة االستذارية الخجمات ترشضف يتع

 ....أل .السالي، التجقضق خجمات التجريب، مثل معخفة نقل خجمات تقجيع الججكػ، دراسات

 ج ما إذا كان عقج مشفخد أو عقهد متعجدةيتحج -الثالثة الخظهة
 الستصمبػػػات تػريػػػج أك مشفرػػػل عقػػػج خػػػبلؿ مػػػغ متصمػػػب كػػػل تػريػػػج سػػػضتع كػػػاف إذا مػػػا تحجيػػػج يػػػتع

 :ىي كاحجة حدمة في العقػد تجسضع ُتَحِبح التي العػامل بعس. كاحج عقج خبلؿ مغ الستذابية
الشػاحي اإلدارية حضث تكػف إدارة عقج كاحج اقترادية أكثخ مغ إدارة عجة عقػد، مثل  .أ 

شخح عصاء كاحج لبشاء كمضة تجريب )يذسل بشضة تحتضة، أعساؿ مجنضة، كيخبائضة، 
مضكانضكضة، كتذصضبات معسارية، أعساؿ خارجضة؛ مقابل شخح عجة عصاءات؛ مثل أ( 

اؿ كيخبائضة، د( أعساؿ مضكانضكضة، ق( تذصضبات بشضة تحتضة، ب( أعساؿ مجنضة، ج( أعس
معسارية، ك( أعساؿ خارجضة. كحؾ تتصمب إدارة عجة عقػد جيجا أكثخ مغ الجية 
السذخفة عمى التشفضح مغ حضث التشدضق بضغ السقاكلضغ لزساف تشفضح كامل العقػد في 

 الػقت السشاسب؛ 
 إكساؿ عمى سضؤثخخ مسا نػاحي السخاشخة كأف يتػقف العسل في جدء مغ مذخكع كبض .ب 

 مصالبات الى العسل صاحب يعخض ككحلظ كاستخجامو، استبلمو كتأخضخ السذخكع
 السذخكع مغ الجدء ىحا في التػقف مغ تزخركا الحيغ اآلخخيغ السقاكلضغ مغ تعػيس

 بعسميع؛ إرتباشو حاؿ في
 .السرجر مغ التػريج .ج 
 حجد رزم العقهد -الخابعة الخظهة

 الى العػامل التالضة: التصخُّؽ  يتػجبعشج التقخيخ عمى رـز العقػد السصمػب شخاهىا، 
 عامل التػقضت، متى تكػف البشػد مصمػبة؛ .أ 
 كضف نذتخييا؟ مشاقرة تشافدضة دكلضة، محمضة أك بصخؽ تػريج أخخػ؛ .ب 
متي تتع كل خصػة لكل رزمة أك عقج مع األخح بعضغ االعتبار عبلقات التبعضة بضغ  .ج 

 ػد كسا تع ذكخه؟العق
، في  .د  مقضاس االقتراد، جسع البشػد الستذابية، كبضخة، صغضخة، ِقَضِسيا، الذخائح كالخـز

 عسمضة تػريج كاحجة مسا يديج في السشافدة كيقمل السراريف اإلدارية؛
قجرة دكائخ العقػد عمى تشفضح تػريج عقػد كبضخة أك متخررة، ككحلظ قجرة الجيات  .ق 
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 ـ، التخديغ، الفحز كالقبػؿ؛السدتفضجة عمى االستبل
قجرة الستشاقرضغ السحمضضغ عمى تشفضح العقػد، سػاء كاف تػريج كسضات كبضخة أك ترشضع  .ك 

 بسػجب مػاصفات كتػاري  محجدة؛
نقصة / نقاط التدمضع حضث يتع تحديع عقػد الدمع السصمػبة حدب التػزيع الجغخافي لشقاط  .ز 

 تدمضع الدمع؛
 ع الدمع السصمػبة عشج تػاري  متقاربة؛تػاري  التدمضع حضث يتع تحدي .ح 
 حجع العقج السشاسب لديادة السشافدة؛ .ط 
تػريج البشػد السصمػبة مغ السرجر كذلظ بتحديع الدمع السحتسل تػريجىا مغ مرجر  .ؼ 

 كاحج؛
 مغ يعسل، مغ يحزخ كمغ يخاجع كيػافق؟ .ؾ 

كسضات  تعاقجىشاؾ عػامل أخخػ يجب أخحىا بشطخ االعتبار عشج التعامل مع عقػد تذسل عمى 
 سمع كثضخة كىي عػامل تحبح تجدئة التدمضع ليحه الدمع، ىحه العػامل ىي:

 عامل الػقت الحؼ تكػف فضو الدمع مصمػب شخاهىا؛ ك .1
 الشػاحي التشافدضة إلعصاء السجيديغ السحمضضغ الفخصة لمتشافذ مع السجيد األجشبي. .1

 اختيار وتهعيف االستذاريين وأساليب تعاقجج طخق اليتحج -الخامدة الخظهة
األندب لكل عقج تع التقخيخ عمضو في الخصػة الدابقة كذلظ بأخح  التعاقج شخيقة تحجيج يجب

 العػامل التالضة بعضغ االعتبار:
 السصمػبة؛ االستذارية كالخجمات أالشغاؿ الدمع، شبضعة .أ 
 العقج؛ قضسة .ب 
 كالخجمات الدمع بتػفخ يتأثخ كالحؼ السشافدة، في األجانب الستشاقرضغ إىتساـ إحتساؿ .ج 

 محمضًا؛
 الحخجة؛ التدمضع تػاري  .د 
 ة. عصاءفي اإلجخاءات ال الذفافضة .ق 

 ج الهقت السظمهب لتشفيح كل عقجيحجت -الدادسة الخظهة
 إحتداب يتػجبلكي تكػف خصة التعاقج كاقعضة كقابمة لمتشفضح لتحقضق الكفاءة، الفعالضة كاالقتراد، 

بػاقعضة كالتي  التعاقج تشفضح بيا تسخ التي كالسخاحل الشذاشات لكل)الػقت(  الدمشضة الفتخات
 نمخريا في الججكؿ التالي:

 وقت التخكيب وقت التهصيل والتدميم الهقت اإلداري 
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استبلـ خصاب  تحزضخ كثائق العصاء
  L/C    االعتساد

تػصضل إلى 
 السػقع

تحديع كتبكضت  السخاجعة كالسػافقة
 البزائع

تفخيغ، تخديغ 
 كحساية

تختضبات تأمضغ  اإلعبلف
 الذحغ

 تخكضب

اصجار كثائق 
 العصاء

الفحز، التذغضل  التدمضع إلى السضشاء
 كالقبػؿ

فتخة الزساف  الػصػؿ إلى السضشاء تقضضع العصاء
 شيخ( 18 -11)

  تفخيغ الدفضشة السخاجعة كالسػافقة
  تحسضل الذاحشة استبلـ كفالة االنجاز

   تػقضع العقج
خصاب  اصجار
   L/C االعتساد

  

 
 ج مقجرة الجية السشفحةيتحج -الدابعة الخظهة

 :حضث مغ السشفحة لمجية السؤسداتضة السقجرة بسخاجعة قع
 بفعالضة كفي التػقضت السشاسب؛ التعاقج لتشفضح  السؤىمضغ كاألشخاص الخبخة تتػفخ ىل .أ 
ىي السرادر األخخػ السصمػبة لتعديد مقجرة  كاالشخاص،ما الخبخة تػفخ عجـ حاؿ في .ب 

 التعاقج؛ خصةالجية السشفحة عمى تشفضح 
 تعاقج؛ىشاؾ حاجة إلستذارؼ أك ككضل  ىل .ج 
 تػفخه؟؛ يجب كمتى مجتو؟ نػعضتو؟ السصمػب؟ التجريب ىػ ما لمتجريب، حاجة ىشاؾ ىل .د 
 .  تعاقج؟ىل ىشاؾ السعػقات في القانػف تؤثخ عمى ال  .ق 

 خظة التعاقج حزِيخت -الثامشة الخظهة
مشفرمة لمخجمات االستذارية، لؤلشغاؿ  تعاقجتحزضخ خصة  يجبإتساـ الخصػات الدابقة،  بعج

كزارة  قبل مغ سسةالسعّ  3كرقع 1كرقع 1لمدمع كلمخجمات غضخ االستذارية باستخجاـ االستسارة رقع
(. عشج عمضيا التعاقج السخاد الخجمات أك السػاد شبضعة بحدب)كذلظ  التعاقج جيات الىالتخصضط 

مغ حضث ما إذا كانت مبلئسة، مشاسبة؛ تقشضا كفشضا مبلئسة؛ معقػلة؛  بتقضضسيااكتساؿ الخصة، قع 
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 كمؤثخة مالضا. 

مخاعاة الخبط كالتتابع بضغ عقػد الخجمات االستذارية، عقػد األشغاؿ كعقػد الدمع كعقػد  يتػجب
شفذ الستصمب عشج تحزضخ الخصة. لتػضضح )اف كججت( السختبصة ب إستذاريةالخجمات الغضخ 

ذلظ، عشجما يذسل الستصمب عمى ترسضع، إنذاء كتجيضد مبشى؛ يتع تشفضح عقج اختضار كتػضضف 
استذارؼ لعسل ترسضع السبشى قبل تشفضح عقج أألشغاؿ، كيتع تشفضح عقج أألشغاؿ قبل تشفضح عقج 

بعج أف تكػف األشغاؿ قج اكتسمت.  الدمع تعاقجالدمع )أثاث، أجيدة مكتبضة، ال ( بحضث يتع 
العقج البلحق مثل  تعاقجكلكدب الػقت، يسكغ عسل تجاخل في الشذاشات اإلدارية الخاصة ب

تحزضخ السػاصفات، كثائق العصاءات كأخح السػافقات الزخكرية عمضيا لتكػف جاىدة لئلعبلف 
تتع مخاعاة التدامغ في كشخح العصاء في الػقت السشاسب السذسػؿ عمى خصة التعاقج السعشضة. 

حتى  األثاث تعاقجإكساؿ السبشى لزساف عجـ حجكث فجػات زمشضة كبضخة بضغ إنياء األشغاؿ ك 
 يتدشى استخجاـ السبشى في الػقت السشاسب.  

تدسضة كل عقج مصمػب شخاهه اسع )َرمد(  يتػجبلديػلة التعامل مع خصة التعاقج كتشفضح العقػد، 
كإلى حضغ االنتياء مغ تشفضحه كإغبلؽ السمف الخاص بو بالكامل.  لتعاقجاؼ بو شػاؿ عسمضة ُيَعخَّ 

، تدمدل العقج التعاقج فئة تعاقج،ب مغ حخكؼ كأرقاـ تذضخ إلى نػع اليفزل أف يكػف االسع مخكَّ 
 .تعاقجالُسَػَرد لمجية السدتفضجة، شيخ كسشة ال

 : حضث ،1/2007حاسهب/سمع/لتػضضح ذلظ نقتخح اسع عقج: 
 يذضخ إلى نػع الدمع؛ حاسهب:

 تعاقج؛يذضخ إلى فئة ال :سمع
 األكؿ لحداب الجية السدتفضجة؛  تعاقجيذضخ إلى كػنو ال :1الخقم 
 .تعاقجتذضخ إلى سشة ال :2007

مغ صفحة كاحجة )نساذج عمى  ف في ججكؿ بدضط، مكػَّ  التعاقج خصةجية التعاقج بتحزضخ  تقـػ
 التعاقج خصةالرفحة التالضة(، كذلظ لديػلة التعامل مع الخصة كتحجيثيا عشج الحاجة. يجب نذخ 

 كالسجيديغ السقاكلضغ ستذاريضغ،عمى الرفحة األلكتخكنضة لجية التعاقج إلتاحة الفخصة لئل
 .تخريع التي السدتقبمضة العسل فخص عمى لبلشبلع

 السظمهبة السهافقات  4.1.3
عمى الجيات السعشضة بالتشفضح لغخض السخاجعة كالسػافقة  التعاقج خصةجية التعاقج بعخض  تقـػ

 عمضيا. 
 السظمهبة الهثائق  5.1.3
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حدب الشسػذج عمى الرفحة التالضة كتحفع في السمف كتشذخ عمى الرفحة  التعاقج خصة
 األلكتخكنضة كسا سبق ذكخه.
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 :الدشة           : العقػد تذكضل كاسع مدتػػ 
 :بػزارة السختبصة غضخ الجية أك السحافطة اك الػزارة اسع
 : الفرل            :السػازنة نػع

 أسع ت
 السذخكع
 كتبػبضو

 أبػاب أك
  الرخؼ

 الكمفة
 الكمضة
 لمسذخكع

 سشة
 ادراج
 السذخكع

  تدمدل
 السشاقرة
 ضسغ
 السذخكع

 كاسع رقع
 السشاقرة

 الكمفة
 التخسضشضة
 لمسشاقرة
 لبلغخاض
 التعاقج
 (دع)ممضػف 

 أسمػب
  االختضار

 تاري 
 السباشخة
 باجخاءات
 التعاقج

 تاري  العخكض شمب
 الى الجعػة

 العخكض

 تقجيع تاري 
/تاالعخكض
 فتحري  

 العخكض
 الفشضة

 تاري  الفشي التقضضع تقخيخ
 فتح

                  العخكض
 السالضة

 الفشي التقضضع تقخيخ
 السػحج كالسالي
 السفاكض كالعقج

 عمضو

 تاري 
 االحالة

 تاري 
 تػقضع
 العقج

 العقج مبمغ
 (دع)ممضػف 

 اسع العقج مجة
 االستذارؼ 
 كجشدضتو

 انجاز تاري 
 مغ العسل
 قبل

 االستذارؼ 

 السبلحطات
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ي
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 :الدشة           : العقػد تذكضل كاسع مدتػػ 
 :بػزارة السختبصة غضخ الجية أك السحافطة اك الػزارة اسع
 : الفرل            :السػازنة نػع

 السذخكع أسع ت
 أك كتبػبضو
 أبػاب
  الرخؼ

 الكمفة
 الكمضة
 لمسذخكع

 سشة
 ادراج
 السذخكع

  تدمدل
 السشاقرة
 ضسغ
 السذخكع

 كاسع رقع
 السشاقرة

 الكمفة
 التخسضشضة
 لمسشاقرة
 لبلغخاض
 التعاقجية

 )ممضػف دع(

 أسمػب
 التعاقج

 تاري  
 السباشخة
 باجخاءات
 التعاقج

 تاري  العصاء كثائق اعجاد
الجعػة الى 
 العصاء

 فتح تاري 
 العصاء

 مرادقة تاري  العصاءات تقضضع
 جية رئضذ

 التعاقج

 تاري 
 االحالة

 تػقضع تاري 
 العقج

 العقج مبمغ
 (دع)ممضػف 

 الستعاقج اسع العقج مجة
 كجشدضت

 انجاز تاري 
 مغ العسل
 الستعاؽ قبل

 السبلحطات
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 (3) رقم إستسارة

 قياسية تعاقجات عسمية

 

 

 

 
  

 ححعُز وثبئق انؼطبء  .1

 )....( أَبو

انًىافقت ػهً وثبئق انؼطبء  .2

 نإلػالٌ  )....( أَبو

ححعُز انؼطبءاث أو  .3

انؼزوض يٍ قبم انًقبونٍُ / 

 انًىردٍَ / اإلطخشبرٍَ ).....( أَبو

 يذة إػذاد اإلػالٌ )....( أَبو .4

 

 فخح انؼطبءاث  )....( أَبو .5

 . إحبنت انؼقذ  )....( أَبو9

انًظؤول انًخىل . يىافقت 8

ببنًصبدقت ػهً حقزَز انخحهُم 

 ويظىدة انؼقذ  )....( أَبو

يزاجؼت أو اإلطخئُبص  .7

بزأٌ انجهبث انزقببُت فٍ حبنت 

 رغبت رئُض جهت انخؼبقذ بذنك. 

ححهُم انؼطبءاث وانخىصُت  .6

ببإلحبنت بًب ال َشَذ ػٍ )...( 

 َىو 
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 تعاقجاختيار اسمهب ال 2.3
 مقجمة   1.2.3
كاختضػػػار كثضقػػػة العصػػػاء حضػػػث ال يسكػػػغ  التعاقػػػج اسػػػمػب إختضػػػارجيػػػة التعاقػػػج مدػػػؤكلة عػػػغ  تكػػػػف 

مػػا لػػع يػػتع تحجيػػج االسػػمػب ككثضقػػة العصػػاء السشاسػػبة لمعقػػج السشػػػؼ تشفضػػحه  تعاقػػجالتخصػػضط لعسمضػػة ال
سػػػاء كػػاف خػػجمات استذػػارية، اشػػغاؿ، سػػمع أك خػػجمات غضػػخ استذػػارية. يجػػب عمػػى جيػػة التعاقػػج 

 التشدضق مع الجية السدتفضجة، لزساف تمبضة احتضاجاتيا.

 الغاية   2.2.3
ؼ االسػػمػب التػػي سػػػؼ كاختضػػار كثضقػػة العصػػاء ميسػػًا حضػػث انػػو ُيَعػػخِّ  تعاقػػجيعتبػػخ تحجيػػج اسػػمػب ال

 كيداعج عمى تحقضق األىجاؼ التالضة:  تعاقجتجار بيا عسمضة ال
 ضساف مشافدة كاممة، عادلة كمتداكية لكافة مقجمي العصاءات؛ 
 الحرػؿ عمى أفزل قضسة الساؿ؛ 
 ،حجد ليا؛ األشغاؿ كالخجمات في الػقت الس تشفضح ضساف كصػؿ الدمع 
 كإدارة العقػد. تعاقجتقمضل كمفة القضاـ بعسمضة ال 
 الخظهات  3.2.3

شمػب تػضػضح مػغ  كسػامخاجعػة معمػمػات الصمػب ككصػف الستصمبػات  يجب االكلى.  الخصػة
 الكمفػػػػة تكػػػػػف  أف يجػػػػبالجيػػػػة السدػػػػتفضجة عشػػػػجما تدػػػػتجعي الحاجػػػػة لػػػػحلظ. 

 .ككاقعضاً  دقضقاً  الدمشي كاإلشار التخسضشضة

السقػايضذ العامػة التػي يجػب االىتسػاـ  تحجيػج يجبعشجما يكػف ذلظ مسكشًا،  .الثانضة الخصػة
 مدبقًا. التعاقج لعسمضة التخصضط يتع كي االعتباربيا كأخحىا بشطخ 

 . تعاقجلستصمبات ال السشاسبنػع كثضقة العصاء  حػؿ القخار إتخاذ يجب الثالثة.  الخصػة

كتػفخ شػخكط المجػػء الػى ىػحا االسػمػب  تعاقج سمػباإعتساد أفزل  يتػجب .الخابعة الخصػة
 العػامػل كػل االعتبار بشطخ األخح، ك حدب تعمضسات تشفضح العقػد الحكػمضة 

 .سابقا ذكخىا تع التي

 السشاسبة. التعاقج شخيقة إلى، استشادا تعاقجإعجاد خصة  يتػجب .الخامدة الخصػة

التأكػػػج مػػػع الجيػػػة السدػػػتفضجة مػػػغ قبػػػػؿ خصػػػة التعاقػػػج كتسكضشيػػػا مػػػغ  يجػػػب. الدادسػػػة الخصػػػػة
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إذا لػػػػـد  تعاقػػػػجتعػػػػجيل الخصػػػػة أك تغضضػػػػخ اسػػػػمػب ال تعاقػػػػج،تحقضػػػػق أىػػػػجاؼ ال
 األمخ. 

 العظاء إختياروثيقة. أ
عمػػى شبضعػػة، حجػػع كتعقضػػج االشػػغاؿ السشػػػؼ تشفضػػحىا ككػػحلظ  سشاقرػػةال كثضقػػة نػػػع يعتسػػج .1

 18عمى نػع الدػمع السشػػؼ شػخاهىا. فػي حالػة كانػت الكمفػة التخسضشضػة لؤلشػغاؿ أقػل مػغ 
الػثضقػػػة القضاسػػػضة لبلشػػػغاؿ الرػػػغضخة. امػػػا فػػػي حالػػػة كانػػػت الكمفػػػة  ُتدػػػتخجـممضػػػػف دكالر، 

قة القضاسضة لبلشغاؿ الكبضخة. اما فػي الػثض دتخجـتُ ممضػف دكالر،   18التخسضشضة اكثخ مغ 
القضاسػػػضة  الػثضقػػػة دػػػتخجـتُ حالػػػة السذػػػاريع السعقػػػجة، مثػػػل تخكضػػػب السرػػػانع كالسعػػػجات،  

لتخكضػػب السرػػانع كالسعػػجات. امػػػا فػػي حالػػة تكشػلػجضػػػا السعمػمػػات كاالترػػاالت السعقػػػجة  
 السقجمة(.  مخاجعةذات السخحمتضغ ) التعاقج إلجخاء السشاسبة العصاء كثضقة دتخجـتُ 

يػجػػج عمػػى السػقػػع االلكتخكنػػي لػػجائخة العقػػػد الحكػػػمي العامػػة، كزارة التخصػػضط، كثػػائق   .1
 القضاسػػضة الػثضقػػة كاسػػتعساؿ السػقػػع ىػػحا دخػػػؿ التعاقػػج لجيػػات يسكػػغ قضاسػػضة مشاقرػػات
 .شخاهه السشػؼ  لمعقج السشاسبة

 2التعاقج اسمهب إختيار. ب
 وسمع شغالأ  .1ب.

عمى شبضعة، حجع كتعقضج االشغاؿ كالدمع. كحلظ  التعاقج اسمػب اختضار يعتسج .1
 عمى تػفخ قجرات جضجة لمسقاكلضغ كالسجيديغ السحمضضغ. 

حالة عجـ تػفخ قجرات جضجة لمسقاكلضغ كالسجيديغ السحمضضغ لتشفضح اشغاؿ ذات  في  .1
الػػػجكلي السفتػػػػح لكػػػل  التعاقػػػج اسػػػمػب إختضػػػاريجػػػب شبضعػػػة، حجػػػع كتعقضػػػج كبضػػػخ، 
  .)السشاقرة العامة الجكلضة( مقجمي العصاءات السيتسضغ

                                           

2
 انصبدرة ػٍ وسارة انخخطُط انؼزاقُت 2114( نظُت 2رقى )اَظز حؼهًُبث حُفُذ انؼقىد انحكىيُت  
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حالة االشغاؿ ذات شبضعة غضخ معقجة، كعشجما ال تثضخ شبضعة االشغاؿ اىتسػاـ  في .3
 إختضػػاريجػػب السشاقرػػضغ الػػجكلضضغ بدػػبب تػػػفخ قػػجرات جضػػجة لمسقػػاكلضغ السحمضػػضغ، 

 .السحمضة العامة السشاقرة سمػبأ
 في (لمسقاكلضغ السدبق)التأىضل  السحجكدة السشاقرة سمػبأ إختضاردتحدغ ي .4

 :التالضة الحاالت

 كمعقجة؛ كبضخة اشغاؿ عقػد 
 مفتاح؛ تدمضع عقػد 
 معقجة؛ معجات تجيضد 
 ك صشاعضة؛ تجيضدات 
 متخررة تقشضة خجمات. 

 .محمي ضكػف ىا فتػفخ  عشج أما دكلي خضارال يكػف  محمضة، قجرات تػفخ عجـ عشج

أسباب تدتجعي الدخية في التشفضح أك الدخعة في اإلنجاز أك  كجػدحالة  في .5
 ألسباب أمشضة مع مخاعاة السػاصفات السصمػبة أك غضخ ذلظ مغ األسباب السػجبة

السباشخة  سمػب الجعػةأإختضار  الشافحةبسػجب تعمضسات تشفضح العقػد الحكػمضة
 . عمى األقل شاقرضغلثبلث م

 أك األعساؿ لتشفضح أك لتجيضد الحرخ سبضل عمى االحتكارية العقػدحالة  في .6
 استحراؿ كبعج عمضيا الستعاقج لؤلعساؿ التخررضة الصبضعة ذات الرضانة
مع مخاعاة  التالضة الػحضج العخض اسمػب كتػفخ شخكط األصػلضة السػافقات

 :التعمضسات اعبله
  إحالتػػػو كتكػػػػف أعسػػػاؿ أك خػػػجمات إضػػػافضة مػػػغ مجيػػػد لعقػػػج مػجػػػػد أصػػػبل كتػػػع

الػػزارة مقتشعػة بعػػجـ الحرػػؿ عمػػى مدايػا أكثػػخ بصػخح مشافدػػة أخػخػ كاف اسػػعار 
 في العقج الحؼ تع تسجيجه معقػلة؛  عصاءاتال

  ألسػػباب كضػػع السقػػػايضذ أك التػافػػق مػػػع البزػػائع السػجػػػدة قػػػج تبػػخر تػريػػػجات
ع إضػافضة مػغ السجيػػد األصػمي، مثػل قصػػع الغضػار. كلتبخيػخ ذلػػظ، تكػػف البزػػائ

األصمضة مشاسبة، كعجد الفقخات الججيجة عسػمًا اقل مغ العجد السػجػد كاألسػعار 
معقػلػة، كتؤخػػح مسضػدات السعػػجات مػغ مرػػجر أك صػشع أخػػخ بشطػخ االعتبػػار أك 
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 تخفس حدب ما تختئضو الػزارة؛
 فقط؛ كاحج مرجر مغ إال السصمػبة السعجات عمى الحرػؿ يسكغ ال 
  احتكارؼ بصبضعة الشذاط السصمػب   يكػف السجيد أك الستعاقجعشجما  

كفقا لبلجخاءات السعتسجة في تعمضسات تشفضح  السذتخيات لجاف اسمػب اختضار يتع .7
 :عشجما السػازنة الدشػية 

  ضسغ الدقػؼ السالضة السحجدة في تعمضسات تشفضح   لمدمع التخسضشضة الكمفة تكػف
 السػازنة الدشػية.

  التجارية السحبلت رفػؼ عمى متػفخة الدمع تكػف . 
 طخق اختيار وتهعيف الخجمات االستذارية . 2ب. 

ىي الصخيقة  االختيار السبشي عمى أساس الجهدة والكمفةكػف اسمػب ي  .1
السفزمة الختضار كتػضضف االستذاريضغ، كتكػف مفتػحة فقط لبلستذاريضغ عمى 

 عصاءلم %80-%60تكػف ندبة األكزاف مػزعة كالتالي،  القائسة السخترخة.
لمعخض السالي. تتع تغضضخ تػزيع ىحه األكزاف تبعا  %48-%18الفشي ك 

لصبضعة كدرجة تعقضج السيسة االستذارية. كحلظ يتع تحجيج الحج األدنى لمتأىضل 
كيتع اختضار االستذارؼ الحؼ يحرل عمى اعمى  عصاءاتفي كثضقة شمب ال
 ىحاكػف يعشجما  .لة مع مخاعاة الربلحضات السالضة لبلحا تقضضع فشي كمالي

سمػب األاالسمػب غضخ مبلئع لمسيسة االستذارية مػضػع التخصضط، يتع اختضار 
 الحؼ يشاسب السيسة االستذارية.

 األنػاع التالضة مغ السياـ: االختيار القائم عمى أساس الجهدةيشاسب  .1
السيػػػاـ السعقػػػجة أك الستخررػػػة بجرجػػػة عالضػػػة كالتػػػي يرػػػعب تحجيػػػج شػػػخكط  أ.

مخجعضة دقضقة ليا أك تحجيج السجخبلت السصمػبة مغ السدتذاريغ، كالتي يتػقع 
العسضػػل فضيػػا أف يطيػػخ االستذػػاريضغ اإلبػػجاع فػػي عصػػاءاتيع )مػػثبًل، الجراسػػات 
االقترػػػػػػادية، أك القصاعضػػػػػػة لمجكلػػػػػػة، كدراسػػػػػػة الجػػػػػػجكػ االقترػػػػػػادية متعػػػػػػجدة 

حزػػػػػخية  القصاعػػػػػات، كترػػػػػسضع معسػػػػػل لسعالجػػػػػة الشفايػػػػػات الخصػػػػػخة أك خصػػػػػة
 رئضدضة، أك إصبلحات لمقصاع السالي(؛

السياـ التي ليػا أثػخ مدػتقبمي كبضػخ كالتػي يكػػف ىػجفيا الحرػػؿ عمػى أفزػل  ب.
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الخبػػخاء )مثػػل دراسػػة الجػػجكػ االقترػػادية كالترػػسضع اإلنذػػائي اليشجسػػي لبشضػػة 
تحتضػػة رئضدػػضة مثػػل الدػػجكد الكبضػػخة، بحػػػث الدضاسػػات ذات األىسضػػة الػششضػػة، 

 كالجراسات اإلدارية لمسؤسدات الحكػمضة الكبضخة(.
السيػػػاـ التػػػي يسكػػػغ تشفضػػػحىا بصػػػخؽ مختمفػػػة، بحضػػػث تكػػػػف العصػػػاءات السقجمػػػة  ج.

غضػػػخ قابمػػػة لمسقارنػػػة )مثػػػل الشرػػػح اإلدارؼ، كالجراسػػػات الستعمقػػػة بالقصاعػػػات 
 كالدضاسات التي تعتسج فضيا قضسة الخجمات عمى جػدة التحمضل(.

تقجيع العصػاءات، فػي حالػة االختضػار عمػى أسػاس الجػػدة، تقػجيع  قج تصمب دعػة د.
عصػػػاء فشػػػي فقػػػط )دكف العػػػخض السػػػالي(، أك يصمػػػب تقػػػجيع اؿ عصػػػاءيغ الفشػػػي 
كالسػػػالي معػػػًا فػػػي نفػػػذ الػقػػػت، كلكػػػغ فػػػي مغمفػػػضغ مشفرػػػمضغ )نطػػػاـ السغمفػػػضغ( 
تػضػػػػع فػػػػي مغمػػػػف كاحػػػػج. فػػػػي حالػػػػة الػػػػجعػة إلػػػػى تقػػػػجيع عصػػػػاءات فشضػػػػة فقػػػػط، 

نفػػػذ األسػػػمػب السدػػػتخجـ فػػػي االختضػػػار القػػػائع عمػػػى أسػػػاس الجػػػػدة كاسػػػتخجاـ 
كالكمفػػػة بعػػػج تقضػػػضع العصػػػاءات الفشضػػػة، تصمػػػب دكائػػػخ العقػػػػد مػػػغ االستذػػػارؼ ذك 
العصػػاء الفشػػي السقػػضَّع بػػأعمى مختبػػة تقػػجيع عصػػاءه السػػالي السفرػػل. كتقػػػـ دكائػػخ 

كيجػػػب أف  كالعقػػػج. 3العقػػػػد كالسدتذػػػار بعجئػػػح بالتفػػػاكض حػػػػؿ العصػػػاء السػػػالي
تكػػػػف كافػػػة الجػانػػػب األخػػػػخػ لعسمضػػػة االختضػػػار مصابقػػػػة لتمػػػظ السدػػػتخجمة فػػػػي 
أسػػمػب االختضػػار عمػػى أسػػاس الجػػػدة كالكمفػػة، بسػػا فػػي ذلػػظ إعػػبلف إحالػػة العقػػج 
كنذػػػخ سػػػعخ الذػػػخكة الفػػػائدة فقػػػط. أمػػػا إذا شمػػػب أصػػػبل مػػػغ االستذػػػارؼ تقػػػجيع 

ع العصػاءات السالضػة عشػج عصاءات مالضة إلى جانب العصاءات الفشضػة، يجػب إيػجا 
ىضئػػػة رقابضػػػة مدػػػتقمة لحػػػضغ إتسػػػاـ تقضػػػضع العصػػػاءات الفشضػػػة كأخػػػح السػافقػػػات عمػػػى 
تقخيػػخ التقضػػضع، لمتأكػػج مػػغ أف عػػخض الدػػعخ لمذػػخكة التػػي يػػتع اختضارىػػا فقػػط ىػػػ 
الػػحؼ يػػتع فتحػػو، كتعػػاد بقضػػة العصػػاءات األخػػخػ دكف أف يػػتع فتحيػػا، كذلػػظ بعػػج 

 انتياء السفاكضات بشجاح.

                                           

ن مصروفات وبشأ ستشار االن مكافأة شأأسلوب االختيار على أساس الجودة، مفاوضات بتشمل المفاوضات المالية بموجب 3
 أخر .
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يعتبخ ىحا األسمػب مشاسبًا فقط إذا كانت السيسة  االختيار وفق ميدانية ثابتة، -3
سيمة كيسكغ تحجيجىا بجقة كعشجما تكػف السضدانضة ثابتة.  يجب أف يبضغ شمب 

السضدانضة الستاحة، كيصمب مغ االستذاريضغ تقجيع أفزل ما  عصاءاتتقجيع ال
فشضة كمالضة في مغمفات مشفرمة كضسغ السضدانضة. كيجب  عصاءاتلجييع مغ 

أف تكػف شخكط السخجعضة معجة بعشاية خاصة مغ أجل التأكج مغ أف السضدانضة 
تكفي لقضاـ السدتذاريغ بتشفضح األعساؿ الستػقعة مشيع. كيتع أكال تقضضع جسضع 

الجػدة الفشضة كسا ىػ الحاؿ في أسمػب االختضار القائع عمى أساس  عصاءاتال
السالضة برػرة عمشضة كتقخأ األسعار برػت  عصاءاتكالكمفة. كبعجئح تفتح ال

التي تتجاكز حجكد السضدانضة. كيتع اختضار االستذارؼ  عصاءاتمختفع، كتخفس ال
، كمغ ثع عصاءاتًا فشضًا ناؿ السختبة األعمى مغ بضغ بقضة العصاءالحؼ قجـ 

 دعػتو لمتفاكض حػؿ العقج.
ختضار مدتذاريغ لسياـ ذات إكيشاسب ىحا األسمػب  ار األقل كمفة،اختي اسمهب .4

شبضعة معضارية أك ركتضشضة فقط )تجقضق حدابات، ترسضع ىشجسي ألعساؿ غضخ 
معقجة، كىكحا( حضث تػجج مسارسات كمعايضخ راسخة. بسػجب شخيقة االختضار 

ة لتقجيع ىحه يحجد "حج أدنى" لعبلمة التأىضل بالشدبة "لمجػدة". كتتع الجعػ 
الفشضة،  عصاءاتفي مغمفضغ مغ قائسة مخترخة. كيتع أكال فتح كتقضضع ال عصاءات

التي تحرل عمى اقل مغ الحج األدنى لعبلمة  عصاءاتكيتع رفس تمظ ال
السالضة الباقضة برػرة عمشضة. يتع بعجئح اختضار  عصاءاتكيجخؼ فتح ال 4التأىضل،

الذخكة ذات الدعخ األقل. كتدتشج ىحه الصخيقة في االختضار عمى تحجيج الحج 
محج األدنى ل السدتجضبة عصاءاتاألدنى لعبلمة التأىضل مع العمع باف كل ال

 لمتأىضل مغ ناحضة الجػدة تتشافذ فقط عمى "الكمفة". كيتع بضاف الحج األدنى
  ".عصاءاتلعبلمة التأىضل مغ ناحضة الجػدة في "دعػة تقجيع ال

 تحزيخ خظة التعاقج . 3ب.

                                           

ذات طبيعة  لمهمات بسيطة محددةلن يستخدم هذا األسلوب كبديل ألسلوب االختيار على أساس الجودة والتكلفة، ويستخدم فمط  4
 نمطة أو أعلى. 07هو  هذه الطريمةد األدنى لعالمة التأهيل في الفكر  بسيطاً. يكون الح المكونفنية معيارية واوتينية حيث يكون 
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 إعػػجاديتػجػػب اتبػػاع الخصػػػات الثسانضػػة السػضػػحة فػػي مقجمػػة ىػػحه السخحمػػة،   بعػػج .1
 أشػػػغاؿ، سػػػمع، تعاقػػػج،خصػػػة التعاقػػػج لػػػتبلئع جسضػػػع أنػػػػاع العقػػػػد كتذػػػسل فئػػػات ال

 .استذارية كخجمات استذارية غضخ خجمات

 عمػػىسػػمع كتشفضػػح أشػػغاؿ  تجيضػػدخصػػة التعاقػػج لكػػل عقػػج  إحتػػػاءمػػغ  تأكػػجيجػػب ال .1
 :التالضة السعمػمات

 العقج؛ تشفضح شضمة ثابتا ىيبق ذكخه سبق كسا كالحؼ العقج كرقع اسع 
 التخسضشضػػػة بالػػػجيشار العخاقػػػي لمعقػػػػد التػػػي سػػػضتع شػػػخاهىا محمضػػػا، كبالػػػجكالر  الكمفػػػة

 األمخيكي )أك أية عسمة دكلضة أخخػ( لمعقػد التي سضتع شخاهىا مغ خارج العػخاؽ
 ؛مع مخاعاة تػفخ التخرضرا السالضة ليحا الغخض 

 كالتي تكػف مشاسبة لمعقج السعشي؛ التعاقج شخيقة 
  السعشضة؛ الجيات مغ عمضيا السػافقة كتاري  ءالعصا كثائق تحزضخ تاري 
  لمعصاء؛ الجعػة تاري 
  العصاء؛ كفتح تدمضع تاري 
  السعشضة؛ الجيات مغ عمضو السػافقة كتاري  التقضضع تقخيخ تحزضخ تاري 
  العقج؛ عمى السػافقة تاري 
 تقضضُسو؛ تع كسا العقج قضسة 
 السقاكؿ/السػرد؛  اسع 
  الدمع استبلـ أك األشغاؿ إكساؿ تاري. 

 
 :التالي لمغخض كىي تػاري ، لثبلث  أفقضة اسصخ ثبلث يػجج عقج، كل مقابل
 تعاقػػجىػػػ التػػاري  الػػحؼ بسػجبػػو يجػػب أف يػػتع تشفضػػح كػػل خصػػػات ال :الخظسسة تسساري  .أ 

 حدب ما تع التخصضط لو؛
كىػػػ التػػاري  الفعمػػي الػػحؼ تػػع إنجػػاز كػػل خصػػػة عمػػى الخصػػة  :الحقيقسسي التسساري  .ب 

كالحؼ بسػجبو سػؼ يتسكغ السدئػؿ عغ الخصة مغ متابعػة سػضخ تشفضػح التػريػجات 
كبالتػالي التشبػو إلػى أؼ تػػأخضخ فػي حالػة حجكثػة كأخػػح القػخار الدػخيع لتفػادؼ السديػػج 

 مغ التاخضخ؛ 
ِجؿ تاري  كل الخصػػات البلحقػة لتمػظ كىػ التاري  الججيج الحؼ ُيعَ  :السعًجل التاري  .ج 
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 التي تع التأخضخ في إنجازىا.  

 :عمىخصة التعاقج لكل عقج اختضار كتػضضف استذارؼ  إحتػاء مغ تأكجيجب ال .3
 شضمة تشفضح العقج؛ ثابتاً  يبقي ذكخه سبق كسا كالحؼ العقج كرقع اسع 
 محمػػػي، استذػػػارؼ  اختضػػػار بسػجبػػػو سػػػضتع التػػػي لمعقػػػػد العخاقػػػي بالػػػجيشار التخسضشضػػػة الكمفػػػة 

 استذارؼ  اختضار بسػجبو سضتع التي لمعقػد( أخخػ  دكلضة عسمة أية)أك  األمخيكي كبالجكالر
 العخاؽ؛ خارج مغ

 السعشضة؛ لمسيسة مشاسبة تكػف  كالتي االستذارؼ  اختضار شخيقة 
  السعشضة؛ الجيات مغ عمضيا السػافقة كتاري  عصاءاتال شمب كثائق تحزضخ تاري 
  السخترخة؛ القائسة عمى لبلستذاريضغ عصاءاتال شمب إصجار تاري 
  الفشي؛ عصاءال كفتح عصاءاتال تقجيع تاري 
  عمضو؛ السػافقة كتاري  الفشي التقضضع تقخيخ إعجاد تاري 
  السالضة؛ عصاءاتال فتح تاري 
  السػافقة؛ كتاري  عمضو الستفاكض كالعقج السَػحج كالسالي الفشي التقضضع تقخيخ تجيضد تاري 
  العقج؛ تػقضع تاري 
 االستذارؼ؛ اسع 
 العقج كسا تع تقضضُسو؛  قضسة 
  السيسة إكساؿ تاري. 

 كىػػي تػػػاري ، لػػثبلث  أفقضػػة اسػػصخ ثػػبلث يػجػػج عقػػج، كػػل مقابػػل الدػػابقة، الفقػػخة فػػي ذكػػخه تػػع ككسػػا
 .ذاتيا الفقخة في بذأنو التػضضح تع الحؼ لمغخض
 السهافقات السظمهبة  4.2.3
 الحرػؿ عمى مػافقة الجيات كالجكائخ السعشضة. غع مدؤكلة التعاقج جية تكػف 

 الهثائق السظمهبة  5.2.3
 مغ بشدخة أيزا. كسا يجب االحتفاظ تعاقجيجب االحتفاظ بدجل عغ خصة التعاقج في ممف ال

 كممف العقج.  تعاقجال ممف في السعشضة الجيات عغ الرادرة السػافقات
 تعاقجتخظيط ال ججول قائسة تجقيق  6.2.3
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  الخيارات اإلعتبار الفقخة
الدػػػػػػػػػػػػػػػػقف  1

الدمشػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 العاـ

تحجيػػػػج الدػػػػقف الدمشػػػػي الػػػػحؼ تػػػػػفخه 
خصة التعاقػج العامػة ليػحا الجػدء مػغ 

. التعػػػخؼ عمػػػى التػػػأخضخ فػػػي تعاقػػػجال
الخصػػة كالفتػػخة الكمضػػة الباقضػػة إلكسػػاؿ 

 .تعاقجال

 

ككثضقػة  التعاقج اسمػب 1
 سشاقرةال

كالتػػػي  سشاقرػػػةككثضقػػػة ال تعاقػػػجتحجيػػػج اسػػػمػب ال
يجػػػػػب اسػػػػػتخجاميا مػػػػػع األخػػػػػح بعػػػػػضغ االعتبػػػػػار 

 ضخكؼ الستصمبات.

 

خصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  3
 التعاقج

مشفػػػػخدة  تعاقػػػػجالتػصػػػػل إلػػػػى خصػػػػة 
إلكسػػػػػػػاؿ التعاقػػػػػػػج كمقارنتػػػػػػػو بخصػػػػػػػة 
التعاقػػػػػج الكاممػػػػػة كإجػػػػػخاء التعػػػػػجيبلت 

 الزخكرية.

 

السذػػػػػػػػػػػػػػرة  4
التقشضػػػػػػػػػػػػػػة/ 
 السداعجة

تحجيػػػػػػج السذػػػػػػػرة التقشضػػػػػػة السصمػبػػػػػػة 
لكتابػػػة مدػػػػػدة السػاصػػػػفات كالتقضػػػػضع 
التقشي.)بسذػػػاركة الجيػػػة السدػػػتفضجة، 
 اختراصي مدتقل أك استذارؼ( 

 

مػػؤتسخ مػػا  5
قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
العصػػػػػػػػػػػاء/ 
زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 

 لمسػقع

تقضػػػػضع اذا مػػػػا كػػػػاف مػػػػؤتسخ مػػػػا قبػػػػل 
العصػػػػػاء أك زيػػػػػارة السػقػػػػػع ضػػػػػخكرية 

 لسقجمي العصاء.

 

 التأىضػػػػػػػػػػػػػػػل 6
/ السدػػػػػػػػػبق
 كإبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاء
 االىتساـ

تحجيػػػج الحاجػػػة إلصالتأىضػػػل السدػػػػبق/ 
كإبػػػجاء االىتسػػػاـ لتعخيػػػف السرػػػادر 
السحتسمػػػػػػػػػػة لمتجيضػػػػػػػػػػد، أك ىػػػػػػػػػػل أف 

 السرادر محجكدة دكلضًا/محمضًا.
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نػػػع إجػػخاء  7
 تعاقجال

 كاحػػػػػػػػجة مخحمػػػػػػػػة ذات التعاقػػػػػػػػج إجػػػػػػػػخاء ىػػػػػػػػل أف
مخحمػػػػػة  ذات التعاقػػػػػج إجػػػػػخاء أف ىػػػػػل  مشاسػػػػػبًا؟

 تعاقػػجكاحػػجة كالطػػخفضغ مشاسػػبًا؟ ىػػل اف إجػػخاء ال
 ذك السخحمتضغ مشاسبًا؟

 

 فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة 8
 تحزػػػػػػػػػػػضخ
 العصاء

 تتشاسػػػب العصػػػاء تحزػػػضخ فتػػػخة ىػػػل
 السعشي؟ العصاء مع

 

فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة  9
صػػػػػػػبلحضة 
 العصاءات

زمشػػػًا لمتقضػػػػضع كالػصػػػػؿ إلػػػػى عسمضػػػػة 
اإلحالػػػة )يتزػػػسغ الػقػػػت لمسػافقػػػات 

 68مػػغ كالسخاجعػػات األكلضػػة( عػػادًة 
 يػماً  98إلى 

 

مشيجضػػػػػػػػػػػػػة  18
 التقضضع

 )أقل األسعار الُسَقضَّع )الدمع كاألشغاؿ 
 الخػػػػجمات  كالكمفػػػػة الجػػػػػدة حدػػػػب االختضػػػػار(

 (االستذارية
 الخجمات  السؤىبلت حدب االختضار(

 (االستذارية
 )أقل تكمفة )الخجمات االستذارية 
 )السضدانضة الثابتة )الخجمات االستذارية 
 الخجمات االستذارية( مؤىبلت السدتذار( 
  الحجكد كالتقضضسات الجنضا 
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11  اتسشاقرػػػال كثػػػائق 
 القضاسضة 

 كثضقة التأىضل السدبق 
 كثضقة التأىضل السدبق لدمع قصاع الرحة 
 القضاسضة لمدمع  سشاقراتال كثائق 
 قصػػػػػػاع لدػػػػػػمع القضاسػػػػػػضة سشاقرػػػػػػاتال كثػػػػػػائق 

 الرحة
 تجيضد كنرب معسل كمعجات 
  إجخاء كاحج(تعاقج أنطسة السعمػمات( 
 )تعاقج أنطسة السعمػمات )إجخاءيغ 
 تعاقج الكتب كمػاد القخاءة 
 تعاقج الخجمات غضخ االستذارية 
 القضاسضة لؤلعساؿ سشاقراتال كثائق 
 القضاسػػػػػػػػػػضة لؤلعسػػػػػػػػػػاؿ  سشاقرػػػػػػػػػػاتال كثػػػػػػػػػػائق

 الرغخػ 
 تعاقج األعساؿ الرغضخة 
  (اإلستذارية)الخجمات  القضاسضةالتعاقج كثضقة 
  ر القضاسػػي )البزػػائع األسػػعا عصػػاءاتشمػػب

 أك األعساؿ( 
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اإلجخاءات  11
السحتسمػػػػػػػػة 
 السصمػبة

  مدػػػػدة الػػػجعػة لمتأىضػػػل السدػػػبق/شمب إبػػػجاء
 االىتساـ

 السدبق التأىضل كثضقة 
 تقضضع شمبات التأىضل السدبق/إبجاء االىتساـ 
 السخترخة القائسة إعجاد 
 مدػدة إعبلف الجعػة لمعصاء 
  شمػب عصاءاتمدػدة كثضقة عصاءات/شمب/

 أسعار عصاءات
 العصاءات فتح جمدة 
 عسمضة التقضضع كإعجاد تقخيخ بو 
 مدػدة إشعار اإلحالة 
 كثضقة مدػدة العقج 
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 التأىيل السدبق وبيانات إبجاء االىتسام  -الخابعة السخحمة

االىتساـ كتقضضسيا كالحرػؿ عمى بضانات إبجاء  )لؤلشغاؿ( السدبق التأىضل بعسمضة الجدء ىحا يعشى
 )لمخجمات االستذارية(

 التأىيل السدبق 1.4
 مقجمة  1.1.4
 تػػػػػفضخ عمػػػػى تدػػػػاعج كالتػػػػي السدػػػػبق التأىضػػػػل عسمضػػػػة اجػػػػخاءات عػػػػغ مدػػػػؤكلة التعاقػػػػج جيػػػػة تكػػػػػف 

 بسقػػػػجمي قائسػػػػة إعػػػػجاد بغضػػػػة كتقضضسيػػػػا السحتسمػػػػضغ العصػػػػاءات مقػػػػجمي مػػػػؤىبلت حػػػػػؿ السعمػمػػػػات
 كتقضضسيا الصمبات كاستبلـ السدبق، لمتأىضل الجعػة إعبلف خبلؿ مغ ىحا كيتع. السؤىمضغ العصاءات

 .مدبقا محجدة لسعايضخ كفقا
 حالة في السحجكدة السشاقرة اسمػب استخجاـ عشج السدبق لمتأىضل المجػء يتع سابقا، ذكخه تع كسا

ذات القضسة العالضة كتمظ التي تحتسل مخاشخ كبضخة أك  لمتعاقج خاصة الجكلضة، التشافدضة العصاءات
. أما قخار عجـ استخجاـ في بقضة االسالضب التػريجات السعقجة، كلكغ استخجاميا لضذ إلدامضا
 .تعاقجالتأىضل السدبق فضجب أف ُيَتَخح في مخحمة تخصضط ال

 الرضانة،)أشغاؿ  الستذابية العقػد مغ لسجسػعة أيزا، السدبق، التأىضل إجخاء يسكغ كحلظ
تجيضد سمع متذابية(، مع قائسة مغ السجيديغ السؤىمضغ تدتخجـ كأساس لمجعػة لمعصاءات خبلؿ 

 فتخة محجدة )سشة كاحجة(.

  الغاية  2.1.4
يدتخجـ التأىضل السدبق لتحجيج مقجمي العصاءات مسغ يستمكػف السؤىبلت السشاسبة  .أ 

قبل الجعػة كاستبلـ العصاءات. كىحا مفضج لمعقػد كالسػارد البذخية كالسادية لتشفضح العقج، 
ذات القضسة العالضة أك السعقجة، حضث أف إعجاد تفاصضل العصاءات يسكغ أف يكػف مكمفا 
كال يذجع السشافدة إذا شعخ مقجمػ العصاء السؤىمػف بأنيع يتشافدػف مع مقجمي عصاءات 

 قمضمي الخبخة أك غضخ مؤىمضغ.

بشا يجشِّ  أنو إذ الستذابية، العقػد مغ لسجسػعة مدبق ىضلتأ عسمضة إجخاء السسكغ مغ .ب 
 الحاجة إلى تكخار إجخاءات التأىضل السدبق، كسا أنو يدسح لسقجـ العصاء أف يكػف مؤىبلً 

   مدبقا لمسشافدة عمى قضسة أك حجع معضغ مغ العقج أك العقػد.



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق

 رابعالجزءال  

 

 081 يٍ 35

  الخظهات  3.1.4
 :التالضة الخصػات إتباع يجب كتعقضج، حجع قضسة، ذات لعقج مدبق تأىضل لعسل الحاجة عشج

 ختضار كثضقة التأىضل السدبق القضاسضة السشاسبة.إ .أ 

كذلظ بإكساؿ صفحة البضانات كمعايضخ التأىضل  السدبق التأىضل كثضقة مدػدة تحزضخ .ب 
ككصف لشػع الدمع أك األشغاؿ أك الخجمات غضخ االستذارية التي يشصبق عمضيا 

 التأىضل السدبق؛

 السمحقة الجعػة صضغة باستعساؿ كذلظ السدبق لمتأىضل الجعػة إعبلف مدػدة تحزضخ .ج 
 .القضاسضة السدبق التأىضل كثضقة مع

عمى السػافقات الزخكرية عمى كثضقة التأىضل السدبق كإعبلف الجعػة  ؿػ حرال .د 
 لمتأىضل السدبق قبل اإلصجار. 

 نذخ إعبلف الجعػة لمتأىضل السدبق. .ق 

 لكافة مقجمي العصاءات الحيغ أبجكا اىتساـ بالسذاركة.ر كثائق التأىضل السدبق اصجإ .ك 

ـ شمبات التأىضل السدبق في السػعج الشيائي السحجد عمى اف ال يتع قبػؿ استبل .ز 
 الصمبات الستأخخة.

ل أسساء كافة مقجمي الصمبات. الفتح العمشي غضخ مصمػب في ضدجتفتح الصمبات ك  .ح 
 ىحه السخحمة.

ر ما إذا اقخ إتخاذ الحجدة في كثضقة التأىضل السدبق ك ع الصمبات كفقا لمسعايضخ السضضقت .ط 
 ل نتائج التقضضع.ضدجتكاف كل مقجـ عصاء مؤىل أـ غضخ مؤىل. 

 شمبات تقضضع تقخيخ نسػذج( 1) رقع ممحق بإستخجاـ كذلظ الصمبات تقضضع تقخيخ اعجاد .ؼ 
 التأىضل لسعايضخ مدتجضبة الغضخ الصمبات رفس سبابأ مبضشاً  لؤلىمضة السدبق اإلثبات
 السؤىمضغ الصمبات بسقجمي قائسة التقخيخ يتزسغ أف عمى التأىضل، كثضقة في السجرجة
 .السدبق التأىضل شمبات لتقضضع بضاني رسع يبضغ( 1). الذكل مدبقاً 

ؿ عمى السػافقة عمى تقخيخ التقضضع كعمى قائسة بالسؤىمضغ مدبقا. كيسكغ ػ حرال .ؾ 
 في نفذ الػقت. سشاقرةعمى السػافقة عمى كثضقة ال الحرػؿ



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق

 رابعالجزءال  

 

 081 يٍ 31

  السهافقات السظمهبة  4.1.4
 بعج التالضة الػثائق عمى السعشضة الجيات مػافقة عمى الحرػؿ عغ مدؤكلة التعاقج جية تكػف 

 :استكساليا
كثضقة التأىضل السدبق )كتتزسغ إعبلف الجعػة لمتأىضل السدبق، كنساذج التأىضل  .أ 

اإلعبلف التي ُتَتبع( قبل اإلعبلف عغ السدبق كمشيجضة التقضضع مع كصف إلجخاءات 
 التأىضل السدبق؛

تقخيخ تقضضع الصمبات )كيتزسغ أسباب استثشاء أؼ شمب( كقائسة بسقجمي العصاءات  .ب 
 السؤىمضغ مدبقًا، قبل إعبلـ مقجمي الصمبات بشتائج التأىضل السدبق.

 الهثائق السظمهبة  5.1.4
كندخة عغ إعبلف الجعػة لمتأىضل السدبق ككحلظ ندخة مغ كثضقة التأىضل السدبق السػافق عمضيا 

 ندخة مغ مػافقة الجيات السعشضة عمى الػثضقة كاالعبلف.

 كسا يجب أف يحتػؼ ممف العقج عمى سجبلت لسا يمي:
 السدبق التأىضل كثضقة اصجار تع الحيغ السحتسمػف  العصاءات مقجمػ بأسساء قائسة 

 ليع؛
 شمبات؛ قجمػا الحيغ السحتسمضغ العصاءات مقجمػ بأسساء قائسة 
 الصمبات؛ تقضضع تقخيخ 
 .قائسة بأسساء مقجمي العصاءات السؤىمضغ 

 

 االىتسام إبجاءبيانات  2.4
 مقجمة 1.2.4

 الستعمقة السعمػمات كتقضضع االىتساـ إبجاء بضانات عمى الحرػؿ عغ مدؤكلة التعاقج جيات تكػف 
 مخترخة قائسة كضع اجل مغ كذلظ الذخكات إتحاد/أك ك كخبخات السحتسمة الذخكات بسؤىبلت

 استبلميا، االىتساـ، إبجاء بضانات شمب إعبلف خبلؿ مغ ذلظ يتع. السؤىمضغ االستذاريضغ مغ
 .األكثخ عمى شخكات إتحاد أك شخكات ست مغ مخترخة قائسة كضع تقضضسيا

 الغاية 2.2.4
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االىتساـ ىػ كضع قائسة مخترخة مغ شخكات استذارية ذات  إبجاء بضانات شمب مغ الغاية اف
 فشضة عصاءاتخبخة تخررضة في مجاؿ السيسة السخاد تشفضحىا كدعػة ىحه الذخكات الى تقجيع 

 االىتساـ التالي: إبجاء بضانات شمب يحقق. االستذارية السيسة لتشفضح االفزل الختضار كمالضة
 السحتسمضغ.  عصاءاتتحجيج مقجمي ال 
  تفرضمضة  عصاءاتيتصمب األمخ ست شخكات أك اتحاد شخكات فقط إلعجاد

 غالباً  عصاءاتكاإلبقاء عمى السػضفضغ الخئضدضضغ شضمة فتخة الربلحضة. فسقجمػا ال
ساسضضغ إذا كاإلبقاء عمى السػضفضغ األ عصاءاتما يخررػف السػارد إلعجاد ال

 ؛ءاتعصاشعخكا بأنيع يتشافدػف مع عجد محجكد مغ مقجمي ال
 عصاءاتال تحتاج جيات التعاقج الكثضخ مغ الػقت كالسػارد لتقضضع عجد كبضخ مغ ال 

السفرمة، التي يحتػؼ كل مشيا عمى سضخة مصػلة لمذخكة كمشيجضات معقجة كعجد 
 مغ الدضخ الحاتضة؛

 بالسخشحضغ الحيغ لجييع القجرات كالسػضفضغ كالخبخة  محرػراً  عصاءاتيكػف تقجيع ال
 السصمػبة لتشفضح السيسة بشجاح.

 الخظهات 3.2.4
إعجاد شمب بضانات إبجاء اىتساـ. يجب أف يحتػؼ شمب بضانات إبجاء االىتساـ عمى  أ.

 السعمػمات التالضة:
 اسع كعشػاف جية التعاقج السعشضة؛ 
 لصمب كمجة التشفضح/إكساؿ السيسة؛ كصف مخترخ لمسيسة االستذارية مػضػع ا 
 االختضار؛ عسمضة في الستبع القانػف  تحجيج 
 معمػمات أية عمى الحرػؿ لبلستذارؼ  يسكغ التي السخػلة الجية كعشػاف إسع 

 السيسة؛ عغ إضافضة
  بضاف بالسعمػمات السصمػبة مغ السخشحضغ السيتسضغ، مثل كصف لسياـ مذابية

 السػضفضغ الستػفخيغ لمسيسة؛سبق إنجازىا كإشارة إلى نػع 
 .تعمضسات حػؿ السكاف كالسػعج الشيائي لتدمضع بضانات إبجاء االىتساـ 

االىتساـ مغ الجية السعشضة قبل  إبجاء بضانات شمب عمى السػافقة عمى ؿػ حرلا ب.
 إعبلنو.
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 مػعج خخخ جيتحجشمب بضانات إبجاء اىتساـ في صحف كاسعة االنتذار مع  نذخ ج.
 .اسبػعضغ مغ تقل ال اف عمى االىتساـ ابجاء بضانات لتدمضع

   ـ بضانات إبجاء االىتساـ في السػعج السحجد.استبل د.

 ل أسساء كل الستقجمضغ. الفتح العمشي غضخ مصمػب.ضدجتفتح بضانات إبجاء االىتساـ ك  ق.

 صمػبةالس كالقجرات كالخبخة األساسضة السيارات حضث مغ االىتساـ إبجاء بضانات تقضضع ك.
 .لمسيسة

إعجاد قائسة مخترخة مغ أفزل ست مخشحضغ مؤىمضغ لمسيسة. يجب أف تتكػف  ز.
القائسة السخترخة مغ ستة شخكات محتسمضغ مػزعضغ عمى مشاشق جغخافضة كاسعة، 
بحضث ال يكػف ىشاؾ أكثخ مغ اثشضغ مغ دكلة كاحجة، ككاحج عمى األقل مغ دكلة 

 مغ دكؿ نامضة. عصاءاتنامضة، إال إذا لع يكغ ىشاؾ مقجمي 

ؿ عمى مػافقة الجية السعشضةعمى القائسة السخترخة. كال يدسح بإضافة أسساء ػ حرال ح.
 ججيجة إلى القائسة بعج الحرػؿ عمى مػافقة الجية السعشضة.

 السهافقات السظمهبة 4.2.4
جاء جية التعاقج مدؤكلة عغ الحرػؿ عمى مػافقة الجيات السعشضة عمى شمب بضانات اب تكػف 

 .االستذارية خكاتذالاالىتساـ كالقائسة السخترخة مغ 
 الهثائق السظمهبة 5.2.4

االىتساـ كعغ مػافقة الجيات  يجب االحتفاظ في ممف العقج بشدخة عغ إعبلف شمب بضاف إبجاء
 السعشضة.

 كسا يجب أف يحتػؼ ممف العقج عمى ند  لسا يمي:
  االستذاريضغ؛ىتساـ السدتمسة مغ االبضانات إبجاء 
 االىتساـ؛ إبجاء بضانات تقضضع 
 االستذارية الذخكات مغ السخترخة القائسة. 
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 رسم بياني لتقييم اإلثبات السدبق لألىمية -1الذكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التأهُل طلثاخ تقذَن

 التوهُذٌ الفحص

 الىثائق وتذقُق إستُفاء.0

 األهلُح. 1

 أإلئتالف شزكح هتطلثاخ.2

 

 اثثاخ طلة/أو و تىضُح طلة

 الطلة هقذم هي الوعلىهاخ

 الطلة َلثٍ هل

 التوهُذٌ الفحص

 جىهزٌ تشكل

 الطلة فٍ الٌىاقص هل

 جىهزَح؟

 ال

 ال

 الوؤهالخ تقُُن

   ساتقا غُزالوٌفذج العقىد

 الىضع الوالٍ

 والتخصصُح العاهح الخثزج

 التأهُل طلة ارفض

 األسثاب هىضحا

 ًعن

 التأهُل طلة وثائق هل

 كاهلح؟/غُز  ًاقصح

 ًعن

/أو و تىضُح طلة

 هي هعلىهاخ اثثاخ طلة

الطلة هقذم  

 ال

 ال
 هقذم َلثٍ هل

هعاَُز  جوُع الطلة

 التأهُل؟

/أو و التىضُح هل

تلثٍ تواها  الوعلىهاخ كفاَح

 هعاَُز التأهُل؟
الطلة هقذم تأهُل  

 هقذهٍ وإعالم التقُُن تقزَز تئعذاد قن

 علً وأحصل التقُُن تٌتُجح الطلثاخ

 الوىافقاخ

 ًعن
 ال
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 إعجاد إعالن الجعهة لتقجيم العظاء -الخامدة السخحمة

         مقجمة 1.5
حػؿ السعمػمات التي يجب أف يتزسشيا إعبلف الجعػة لتقجيع  قجـ ىحا الجدء مغ الجلضل إرشاداً ي

العصاءات  تعاقجفي أسالضب  مصمػباً  العصاء لتقجيع الجعػة إعبلف . افتعاقجالعصاء كجدء مغ أسمػب ال
 التشافدضة الجكلضة كالعصاءات التشافدضة الػششضة، عشجما ال يكػف قج تع تأىضل مدبق.

  الغاية  2.5
 :ىي( السدبق التأىضل)أك  العصاء لتقجيع الجعػة عغ اإلعبلف مغ الغاية اف

 قضسة أفزل عمى الحرػؿ مغ السدتفضجة الجية لتسكضغ استقصاب أكبخ مشافدة مسكشة 
 لمساؿ؛

 فخص عادلة لكل مقجمي العصاءات السحتسمضغ لمتقجـ لمعصاءات السسػلة مغ الساؿ  تقجيع
 العاـ.

 الخظهات 3.5
 عظاءات لتقجيم الجعهة عالنإ 1.3.5

 مع السخفقة الجعػة صضغة باستخجاـ كذلظ عصاءات لتقجيع دعػة اعبلف مدػدة حزضخيجب ت
 السعمػمات العصاءات لتقجيع الجعػة تتزسغ أف يجب. لبلشغاؿ القضاسضة سشاقراتال كثائق
 :التالضة

 (؛التعاقج)جية  العسل صاحب كعشػاف إسع 
 اسع كعشػاف السذخكع؛ 
 التسػيل؛ مرجر 
  كصف مخترخ لمدمع أك األشغاؿ السصمػبة يتزسغ مكاف التدمضع أك العسل

 ككقت التدمضع أك االنتياء؛
 العصاء؛ نفاذية مجة 
 ؛سشاقرة كمجة نفاذيتياال دخػؿ ضساف قضسة 
 العصاء؛ مقجمي مغ السصمػبة السؤىبلت 
 العشػاف مغ أجل اإلشبلع عمى كثائق العصاء أكالحرػؿ عمضيا؛ 
  كشخيقة كعسمة الجفع.سشاقرةكثائق ال بضعسعخ ، 
 ؛سشاقرةالمغة )المغات( التي تتػفخ فضيا كثائق ال 
 التعاقج؛ شخيقة 
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 مكاف كتاري  ككقت مؤتسخ قبل العصاء ك/أك زيارة مػقع؛ 
 الشيائي؛ كالسػعج العصاءات تدمضع عشػاف 
 الشيائي كالسػعج العصاءات فتح عشػاف. 

 السدبق لمتأىيل الجعهة اعالن 2.3.5
 الػثضقة مع السخفقة الجعػة صضغى باستخجاـ كذلظ السدبق لمتأىضل دعػة اعبلف بتحزضخ قع

 السعمػمات السدبق لمتأىضل الجعػة اإلعبلف يتزسغ أف عمى. السدبق لمتأىضل القضاسضة
 :األقل عمى التالضة
 اسع كعشػاف السذخكع؛ 
  كصف مخترخ لمدمع أك األشغاؿ أك الخجمات التي يصمب التأىضل السدبق ليا

كإشارة إلى ما إذا كاف التأىضل السدبق مصمػب لعقج كاحج أك لسجسػعة مغ 
 العقػد؛

 العشػاف مغ أجل اإلشبلع عمى كثائق التأىضل السدبق أكالحرػؿ عمضيا؛ 
 كثائق التأىضل السدبق، كشخيقة كعسمة الجفع؛ بضععخ س 
 المغة )المغات( التي تتػفخ فضيا كثائق التأىضل السدبق؛ 
 .تعمضسات حػؿ السكاف كالسػعج الشيائي لتدمضع شمبات التأىضل السدبق 
  سشاقرةال وثائق بيع سعخ 3.3.5

لكي تغصي  سشاقرةلػثائق التأىضل السدبق أك كثائق ال قج تدتػفي جيات التعاقج رسساً 
أف  تكالضف شباعة كتػزيع ىحه الػثائق، عمى أف ال يتزسغ الخسع أؼ ىامر ربحي. يجب

 األمػر التالضة في االعتبار عشج تقخيخ استضفاء الخسع كتحجيج مقجاره: خاعىت
 كثضقة تتزسغ قج .حجع الػثضقة، كالحؼ يؤثخ في تكالضف الصباعة كالتػزيع 

 كججاكؿ السخصصات مغ عجيجة مشفرمة مجمجات كبضخ إنذائي لعقج مشاقرة
 صفحة؛ 58-48 مغ بدضصة لدمع مشاقرة كثضقة تتكػف  قج بضشسا الكسضات،

  مػاقع مقجمي العصاءات السحتسمضغ، إذ أف التػزيع عمى مقجمي العصاءات
 السحمضضغ؛ أكلئظالجكلضضغ يتختب عمضو تكالضف أكبخ مغ التػزيع عمى 

  أسمػب التػزيع، إذ قج يتصمب األمخ أحضانا التػزيع بػاسصة البخيج الدخيع أك
مغ البخيج العادؼ، األمخ الحؼ يديج مغ التكالضف. كتكػف  السدتعجل بجالً 

 التكالضف في حجىا األدنى عشجما يسكغ تػزيع الػثائق بػسائل إلكتخكنضة.

 السظمهبةالسهافقات   4.5
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 :التالضة لمػثائق السعشضة الجيات مػافقة عمى الحرػؿ عغ مدؤكلة التعاقج جيات تكػف 
 باإلعبلف؛ السباشخة قبل السدبق، لمتأىضل الجعػة إعبلف 
 باإلعبلف الجعػة لمعصاء، قبل السباشخة  إعبلف. 

 السظمهبة الهثائق  5.5
 السدبق لمتأىضل الجعػةيجب االحتفاظ في ممف العقج بشدخة عغ إعبلف الجعػة لمعصاء أك إعبلف 

 .السعشضة الجيات كمػافقة

 يػضح السخصط التالي عسمضة الجعػة/ تقجيع العخض
 القادمة لمدشة االستثساريةلمخصة  تعاقجخصة  تصػيخ

                 ▼   
 العصاء/  السشاقرة تقضضع معايضخ تحجيج

▼ 
 كالحرػؿ عمى السػافقات الزخكرية السشاقرة كثائق تحزضخ

▼ 
 كاإلعبلف في الرحف لمسشاقرة دعػة تحزضخ

▼ 
 العصاء فتح لجشة تعضضغ

▼ 
 لمسقاكلضغ / السػرديغ الحيغ أبجكا االىتساـ السشاقرة كثائق إصجار

▼ 
 السػقع كزيارة السشاقرة قبل ما تسيضجؼ اجتساع

▼ 
 التسجيج شمبات مع التعامل

▼ 
 العصاءات كفتح استبلـ

▼ 
 الستأخخة العصاءات رفس

▼ 
 باإلحالة التػصضة مع التقخيخ كإعجاد الزخكرية االستضزاحات شمب العصاءات، كتحمضل تقضضع

▼ 
 الزخكرية السػافقات استحراؿ

▼ 
 الفائد السجيد/  السقاكؿ مع العقج تػقضع

▼ 
 العصاء بشتضجة السجيديغ/  السقاكلضغ كافة كتبمضغ لمػزارة االلكتخكني السػقع عمى اإلحالة عغ اإلعبلف

 

  



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق
 عملية التوريد: رابعالجزء ال 

 

 081 يٍ 43

 سشاقرةال وثائق  -الدادسة السخحمة

     سشاقرةال وثيقة إعجاد   1.6
 مقجمة  1.1.6

استذارية  خجماتتعاقج لأك كثضقة  سشاقرةمغ الجلضل إجخاءات قضاسضة إلعجاد كثضقة ال لجدءاىحه  يقجـ
باستخجاـ كاحجة مغ الػثائق القضاسضة السشذػرة عمى الرفحة االلكتخكنضة لجائخة العقػد الحكػمضة 

. كسا يقجـ أيزا، إجخاءات الحرػؿ عمى http://www.mop.gov.iqكزارة التخصضط  /العامة
 العصاءات.  سقجميالسػافقة عمى الػثضقة السكتسمة قبل إصجارىا ل

 الغاية  2.1.6
ىي تدكد مقجمي العصاءات/االستذاريضغ بسعمػمات  تعاقجفي عسمضة ال سشاقرةال كثضقة مغ الغاية اف

 عسا يمي:
 كصف دقضق لمدمع، األشغاؿ أك شخكط مخجعضة لمخجمات االستذارية السصمػبة؛ 
 اختضار االستذاريضغ؛تعاقجقػاعج عسمضة ال/ 
 معايضخ التقضضع كالسشيجضة التي ستصبق؛ 
  ستصبق؛أؼ معايضخ تأىضل 
 عصاءػع كشخكط العقج الن. 

 /اختضار استذارؼ جضجة.تعاقجستؤدؼ إلى عسمضة  السعجة جضجاً  سشاقرةإف كثضقة ال
 الخظهات 3.1.6

 يتصمب الشطخ في كىحا  السشاسبة لمستصمبات/الخجمات االستذارية القضاسضة سشاقرةاختضار كثضقة الأ. 
 نػع العقج الحؼ سضدتخجـ.

أك صحضفة البضانات بتفاصضل عسمضة السشاقرة، مثل  سشاقرةبضانات الؿ كرقة اأكس ب. 
،معايضخ التقضضع التي ستدتخجـ، عصاءاتالعشػاف السعضغ الستبلـ العصاء/ال ،سشاقرةتاري  غمق ال

أية معايضخ تأىضل ستصبق، كأؼ متصمبات لمعصاء كضسانات األداء...ال . يجب عجـ تعجيل 
 حتػِض . العامة العقج شخكطأك التعمضسات إلى االستذاريضغ أك لسقجمي العصاء نز التعمضسات 

السبلحطات االرشادية أقداـ كثائق العصاءات القضاسضة لتشفضح عقػد األشغاؿ، الدمع كأقداـ كثضقة 
 القضاسضة لمخجمات االستذارية.  عصاءاتشمب ال

ؿ مشيجضة كمعايضخ التقضضع بتقجيع تفاصضل حػؿ معايضخ التقضضع التي ستصبق، كأية اكسإ ج. 
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 معايضخ تأىضل اخخػ ستصبق...ال .

 ؽاارف كحلظ العصاء، بػثضقة( كسضات ججاكؿ مػاصفات،)مخصصات،  السذخكع ترسضع ؽاارف د.
 .عصاءاتال شمب كثضقة مغ الخامذ القدع تحت االستذارية لمسياـ السخجعضة ذخكطال

ؿ شخكط العقج الخاصة بالذخكط التي ستصبق عمى العقج مثل شخكط الجفع اكسإ ق.
كفتخة التدمضع/اإلنياء كالزساف الغخامات كاالستقصاعات السعتسجة، السخخجات كالتقاريخ. كيسكغ 
عسل تغضضخات في شخكط العقج العامة فقط مغ خبلؿ كصف كتزسضغ التغضضخات الخاصة بالعقج 

 لعقج الخاصة. يجب عجـ تعجيل نرػص شخكط العقج العامة.في شخكط ا

تخؾ مدػدة العقج فارغة لتزسضشيا في كثضقة العقج، حضث ال تكسل ىحه التفاصضل إال    ك.
 عشج تقخيخ مغ سضكػف مقجـ العصاء أك العخض الفائد.

قائسة أك ال سشاقرةتأكج مغ إعجاد كل الػثائق ذات العبلقة، مثل إعبلف الجعػة لمال   ز.
 السخترخة.

كالػثائق ذات العبلقة لمحرػؿ عمى السػافقة مغ سشاقرة سمع مدػدة كثضقة ال  ح.
 الجيات السعشضة.

 ارشادية مالحغات  4.1.6
 القياسية سشاقرةوثائق ال  أواًل.

 األشغال عقهد لتشفيح القياسية سشاقرةال وثائق. أ
 : يأتي ما مغ االشغاؿ لتشفضح القضاسضة الػثائق تتألف

 االول سسس اجخاءات التعاقج  الجدء

 :األتضة األقداـ يحتػؼ  ك
 االكؿ ػػ تعمضسات لسقجمي العصاء  القدع
ىحا القدع السعمػمات ذات العبلقة بأجخاءات التعاقج ، لتديضل ميسة مقجمي العصاء في اعجاد  يحتػؼ 

عصائيع ، كسا تتزسغ السعمػمات الخاصة باجخاءات تقجيع، فتح، كتقضضع العصاءات ككحلظ السعمػمات 
قجـ قابمة ألية تعجيل مغ قبل م الخاصة في ارساء العقج، اف ىحا القدع يحتػؼ عمى شخكط  غضخ

 العصاء . 
 الثاني ػػ كرقة بضانات العصاء  القدع
 الػاردة كالستصمبات لمسعمػمات مكسمة كتعتبخ مشاقرة لكل الخاصة الذخكط عمى القدع ىحا يحتػؼ 
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 ( . العصاء لسقجمي تعمضسات)  االكؿ القدع في

 السدبق التأىضل اجخاء يتع لع التي لتمظ السشاقرات لتقضضع  كالسفاضمة التقضضع معايضخ ػػ الثالث القدع
 . العصاء لسقجمي فضيا

ىحا القدع عمى السعايضخ السعتسجه لتحجيج العصاء االقل كمفًة مع  تحقضق مقجـ العصاء  يحتػؼ 
ة ضكاستجابتو لمذخكط القانػنضة كالفشضة كالسالت أستسخار أىمضتو لتشفضح العقج لمسؤىبلت السصمػبة التي تثب

 كمتصمبات السشاقرة ككػنو متػازف كمشدجع مع كمفة التعاقج . 

 الخابع ػػ استسارات العصاء  القدع
 ىحا القدع عمى االستسارات التي يتػجب عمى مقجـ العصاء ممؤىا كتقجيسيا كجدء مغ عصائو .  يحتػؼ 
 الثاني سس متظمبات األشغال  الجدء

 :األتي القدع يحتػؼ  ك
 الدادس ػػ متصمبات األشغاؿ  القدع
ىحا القدع عمى السػاصفات ، السخصصات ، ججكؿ الكسضات ، كالسعمػمات االضافضة التي  يحتػؼ 

 تػصف االشغاؿ السصمػب تشفضحىا . 
 الثالث سس شخوط العقج واستسارات العقج  الجدء

 :األتضة األقداـ يحتػؼ  ك
 الدابع ػػ الذخكط العامة  القدع
ىحا القدع الذخكط العامة الػاجب تصبضقيا في العقػد كافة كال يجػز اجخاء اؼ تعجيل عمى  يحتػؼ 

 نرػص ىحه الذخكط مغ مقجـ العصاء . 
 الثامغ ػػ الذخكط الخاصة  القدع
ىحا القدع مغ الفرل االكؿ ، بضانات العقج التي تحتػؼ عمى البضانات الخاصة بالعقج ، الفرل  يتألف

الثػاني ، الذػػخكط الخاصػػة كالتػػي تتزػسغ الذػػخكط الخاصػػة لكػػل عقػج. اف محتػيػػات ىػػحا القدػػع تعتبػػخ 
 مكسمة لمذخكط العامة كيجب اف يتع اعجادىا مغ قبل صاحب العسل )جية التعاقج(. 

 / استسارات العقج  الخاصة بالذخكط ممحق ػػ سعالتا القدع
 الخاصػػة االسػػتسارات اف ممئيػػا، عشػػج العقػػج مػػغ جػػدأ ستذػػكل التػػي االسػػتسارات عمػػى القدػػع ىػػحا يحتػػػؼ 
 مػػغ فقػػط تسػػؤل السقجمػػة لمجفعػػة السرػػخفي الزػػساف كخصػػاب التشفضػػح لحدػػغ السرػػخفي الزػػساف بخصػػاب

 .العقج ارساء بعج الفائد العصاء مقجـ قبل
 ممحق
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 العصاء تقجيع دعػة نسػذج

 الدمع عقهد لتشفيح القياسية سشاقرةال.وثائق ب

 :يأتي ما مغ الدمع لتشفضح القضاسضة الػثائق تتألف
 إجخاءات التعاقج –الجدء األول 

 كيحتػؼ األقداـ األتضة:
 العصاءات لسقجمي تعمضسات -األكؿ القدع

عمى إعجاد عصاءاتيع. كسا يقجـ معمػمات حػؿ يقجـ ىحا القدع معمػمات تداعج مقجمي العصاءات 
كضفضة تدمضع العصاءات كفتحيا كتقضضسيا كإرساء العقػد. يحتػؼ القدع األكؿ عمى أحكاـ  يجب 

 استخجاميا دكف تعجيل.
 كرقة بضانات العصاء -الثاني القدع

 الكؿ.يحتػؼ ىحا القدع عمى احكاـ تخز عسمضات التجيضد كتعتبخ مكسمة لسا جاء في القدع ا
 كالتأىضل التقضضع معايضخ -الثالث القدع

، كمتصمبات التاىضل التي يجب ًً يحجد ىحا القدع السعايضخ السدتخجمة في تعضضغ العصاء االقمكمفة
 تػفخىا في مقجـ العصاء إلنجاز العقج.

 نساذج العصاء -الخابع القدع
 الحؼ يجب أف يقجـ معو. يتزسغ ىحا القدع نساذج صضغة العصاء، ججكؿ األسعار، كضساف العصاء

 متظمبات التجييد –الجدء الثاني 
 كيحتػؼ القدع األتي:

 الستصمبات ججكؿ -الدادس القدع
يتزسغ ىحا القدع الئحة بالدمع كالخجمات السترمة بيا ، ججاكؿ مشاىج التجيضد ك التدمضع ، 

 سضتع تجيضدىا.السػاصفات الفشضة كالسخصصات التي ترف الدمع كالخجمات السترمة بيا كالتي 
 الجدء الثالث: العقج  

 ك يحتػؼ األقداـ اآلتضة:
 الذخكط العامة لمعقج  -الدابع القدع

يتزسغ ىحا القدع الفقخات العامة التي تشصبق عمى كل عقج. نرػص الفقخات السجرجة في ىحا القدع 
 ال يسكغ تعجيميا.

 الذخكط الخاصة لمعقج  -الثامغ القدع
خاصة بكل عقج تعجؿ أك تكسل الذخكط العامة لمعقج السجرجة في القدع  يتزسغ ىحا الفرل فقخات
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 الدابع.
 العقج نساذج -التاسع القدع

يحتػؼ ىحا القدع عمى نسػذج العقج كالحؼ عشج استكسالو، يتزسغ الترحضحات كالتعجيبلت عمى 
مة كالخاصة العصاء السػافق عمضو كالسدسػح بيا حدب التعمضسات لسقجمي العصاءات كالذخكط العا

 بالعقج.
 ممحق
 العصاء تقجيع دعػة نسػذج

 االستذارية لمخجمات القياسية التعاقج وثائق. ج
 :التالضة االقداـ عمى تحتػؼ 
 الجعػة خصاب -االكؿ القدع
 االستذاريضغ الى تعمضسات -الثاني القدع

 صفحة البضانات             
 القضاسضة الفشي عصاءال نساذج -الثالث القدع
 القضاسضة السالي عصاءال نساذج -الخابع القدع
 السخجعضة شخكط -الخامذ القدع
 القضاسضة العقج نساذج -الدادس القدع
  عمى أساس السجد الدمشضة استذارية خجمات عقج .1
 السقصػع سبمغعمى اساس ال استذارية خجمات عقج .1
 الزسانات   ثانيًا.

أؼ متصمب لمعصاء كضسانات التشفضح بسا في  عصاءاتيجب أف تبضغ كثضقة العصاء أك شمب ال أ.
ذلظ مبمغ الزساف. كقج يصمب ضساف العصاء لخدع العصاءات غضخ السدؤكلة كتذجضع 
مقجمي العصاء لمػفاء بذخكط عصاءاتيع، بضشسا قج يصمب ضساف التشفضح لمػقاية ضج عجـ تشفضح 

 العقج. كتكػف ىحه:
 ؛عصاءفي نسػذج تقجمة كثضقة العصاء أك ال 
  نسػذج مغ مؤسدة مقبػلة كمضا مغ الجية السشفحة؛في 
 عصاءسارؼ السفعػؿ لسجة محجدة في كثضقة العصاء أك ال. 

يعاد ضساف العصاء لسقجـ العصاء غضخ الفائد فػر انتياء مجة سخياف مفعػؿ الزساف أك عشج  ب.
ستبلـ إال بعج إبخاـ عقج مع مقجـ العصاء الفائد. كال يعاد ضساف العصاء الفائد لسقجـ العصاء إ
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 إذا كاف العقج يشز عمى ذلظ. حدغ االداءضساف 

ال يعاد ضساف التشفضح إال بعج الػفاء بكافة االلتدامات. كقج يغصي ضساف التشفضح التدامات  ج.
 تشز عمى ذلظ.   سشاقرةالكفالة إذا كانت كثضقة ال

 الدمفة السقجمة ثالثًا.

يجب عمى السقاكؿ تقجيع ضساف بشكي يداكؼ سمفة مقجمة،  عمى سشاقرةعشجما تشز كثضقة ال . أ
ككحلظ  سشاقرةة، كصادر بسػجب الشسػذج السخفق في كثضقة العصاءقضسة الدمفة السقجمة ال

صادر مغ بشظ معتسج لجػ االسرخؼ السخكدؼ في العخاؽ. كبعج التأكج مغ صحة صجكر 
ضسة الدمفة الزساف البشكي، يجب عمى صاحب العسل )جية التعاقج( أف يجفع لمسقاكؿ ق

. يتع استخداد قضسة الدمفة السقجمة سشاقرةالسقجمة خبلؿ الفتخة السشرػص عمضيا في كثضقة ال
مغ خبلؿ استقصاع ندبة مئػية مغ الدمف السخحمضة الؤلحقة التي يقجميا السقاكؿ مقابل 

كيخاعى في ذلظ االجخاءات السشرػص عمضيا في تعمضسات تشفضح السػازنة  األشغاؿ السشفحة
 .التحادية الدشػية ا

 يسكغ أف تجفع الدمفة السقجمة مغ أجل: . ب
 تكالضف االستعجاد أك البجاية لتقجيع األشغاؿ كالخجمات؛ 
 .تقجيع الدمع كتمظ التي سترشع خرضرا كفق الصمب 

 السخحمية الدمفة  ابعًا.ر 

 تقجيعب( التعاقج)جية  العسل صاحب قضاـ كجػب عمىالقضاسضة بالعادة   سشاقرةتشز كثائق ال أ.
 لمعقج البلزمة السالضة التختضبات بتأمضغ قاـ قج بأنو السباشخة تاري  تدبق كبفتخة البلزمة األدلة
" ةعذخ  ةالخابع"السادة  ألحكاـ كفقا عاجمة برػرة لمسقاكؿ شمب أؼ تدجيج مغ تسكشو كألتي
 تمظ عمى يجخييا تغضضخات بأية السقاكؿ إشعار العسل صاحب كعمى(  كالجفعات العقج)كمفة 

 .تفرضمضة برػرة السالضة التختضبات
 سمف شمب بتقجيع السقاكؿ قضاـ ضخكرة عمى( العقج مغ)جدء  العامة التعاقجية الذخكط تشز ب.

 سمفة شيادة كاصجار الصمب بتجقضق السيشجس يقػـ أف عمى السشفحة، األشغاؿ بقضسة مخحمضة
 يقجر الحؼ السبمغ فضيا مبضشا العسل، لراحب كأخخػ  لمسقاكؿ كاحجة ندختضغ، مغ مخحمضة

  :مقابل بالعادة السخحمضة الدمفة السقاكؿ يصمب. مشرفة برػرة لمسقاكؿ يدتحق أنو السيشجس
 اك  السيشجس يكػف  كالتي العقج كثائق في عمضيا كالسشرػص السشجدة األشغاؿ قضسة

 السػاصفات؛ حدب تشفضحىا تع أنو عمى كصادؽ عمضيا أشخؼ قجمغ يخػلو 
 تػريجىا تع كالتي العقج، ضسغ مغ كتعتبخ لؤلشغاؿ، ضخكرية معجات أك مػاد قضسة 
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 .العسل بخنامج حدب الجائسة األشغاؿ في تزسضشيا لغخض العسل لسػقع
أك  سشاقرةعشجما يتػقع أف يكػف مغ السشاسب االحتفاظ بجفعة يجب أف تشز كثضقة ال ج.

 أك العقج الشاجع عشيا عمى ما يمي: عصاءال
 الشدبة السئػية أك السبمغ مغ القضسة اإلجسالضة لمعقج الحؼ سضتع االحتفاظ بو؛ 
 السجة الدمشضة أك الحجث الحؼ سضتع بعجه إنياء االحتفاظ؛ 
 .الػثائق التي تثبت أك ترادؽ عمى السجة الدمشضة أك الحجث 

 الزخائب  خامدًا.
ككفقا لشػع التػريج  تعاقجكقت ال الشافحةلمتذخيعات تختمف الزخائب الستختبة عمى السجيد كفقا  أ.

أشغاؿ، خجمات ( ككفقا لجشدضة السػرد كششي أـ أجشبي ككفقا لمسكاف التي ستشفح فضو  ) سمع، 
 األشغاؿ. مثبل:

 ات التشافدضة الػششضة لمدمع أف األسعار سشاقرالقضاسضة لم سشاقرةتفتخض كثضقة ال
كالزخائب(. أما بالشدبة لمدمع التي شاممة الخسػـ كالزخائب )تدمع مجفػعة الخسػـ 

 تأتي مغ مرادر دكلضة فتصبق عمضيا شخكط التدمضع الخاصة بغخفة التجارة الجكلضة.
  عمى أف "يحكخ العسضل في صفحة البضانات إذا ما كاف يتعضغ  التعاقجتشز كثضقة

عمى االستذارؼ دفع أؼ ضخائب محمضة. كيجب أف يتزسغ العخض السالي مثل ىحه 
 غ كأف تحكخ في العقج".  السبال

 
ستػثخ ىحه العػامل بالتالي إذا ما كانت رسػـ االستضخاد مجفػعة ) كمغ قبل مغ( كإذا ما كاف  ب.

يتختب عمضو ضخائب خجمة أك مبضعات كإذا ما كانت ىحه الزخائب ستحتدب مغ الجفعات. 
عيا بقانػف كيجب عمى الجية السشفحة أف تدعى إلى شمب السذػرة حػؿ كضفضة تأثخ مذخك 

 الزخيبة كأف تػضح ذلظ بذكل مشاسب إلرشاد مقجمي العصاءات. 

 التأمين  سادسًا.
القضاسضة عمى فقخات عامة حػؿ السخاشخ  سشاقرةتحتػؼ نساذج العقػد في كثائق ال أ.

كلضات التأمضغ لؤلشخاؼ السعشضة. كيتع تحجيج ىحه السخاشخ كالسدؤكلضات بالشدبة لتػريج ؤ كمد
الدمع الجكلضة مغ خبلؿ شخكط غخفة التجارة الجكلضة التي يتع اختضارىا. كيػجج لشساذج عقػد 

أخخػ حػؿ تػقعات السخاشخ التي يجب التأمضغ ضجىا )  األشغاؿ كالخجمات شخكط 
 سػت كاالصابة (.السكاف كالسمكضة كال

كلكغ عشج إعجاد ىحا الجلضل فإف عسل سػؽ التأمضغ في العخاؽ محجكد كسا أف الػضع  
األمشي يذكل مخاشخ كقضػد كبضخة عمى التأمضغ. يجب أف تؤخح ىحه السراعب في االعتبار 
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. كيجب جية التعاقج أك الجية السدتفضجة شمب مذػرة خبضخ بيحا سشاقرةعشج إعجاد كثائق ال
 .الخرػص

 السظمهبة السهافقات  5.1.6
ة. عصاءال سشاقرةعمى كثضقة ال الحرػؿ عمى مػافقة الجيات السعشضةجية التعاقج مدؤكلة عغ  تكػف 

أك  سشاقرةبػاسصة نذخ إعبلف دعػة لم سشاقرةفقط، يسكغ إعبلف كثضقة ال السعشضة الجياتبعج مػافقة 
 تػجضو دعػة مباشخة لمذخكات السعتسجة.

 السظمهبة الهثائق  6.1.6
القضاسضة السشاسبة. كيجب االحتفاظ  سشاقرةكثضقة الباستخجاـ  سشاقرةيجب تحزضخ مدػدات كثائق ال

يشرح  السػافق عمضيا كندخة عغ مػافقة الجيات السعشضة في ممف العقج. سشاقرةبشدخة عغ كثضقة ال
مسضدة أك عشػاف دائع بحضث الرحضحة عبلمة  سشاقرةبأف تحسل الشدخة السرادؽ عمضيا مغ كثضقة ال

األصمضة. كسا يشرح أيزا كضع عبلمة في السمف  سشاقرةال يحجث خمط بضشيا كبضغ مدػدة كثضقة ال
السرادؽ عمضيا الستشداخ صػر عشيا كلتكػف مخجعا شضمة عسمضة  سشاقرةعمى ندخة مدػدة كثضقة ال

 كاالختضار. تعاقجال

 أسعار  عخوض طمب وثيقة إعجاد   2.6
 مقجمة  1.2.6

 إجخاء أيزا يقجـ كسا. أسعار عخكض شمب كثضقة مدػدة لػضع قضاسضة إجخاءات الجدء ىحه يقجـ
 .إصجارىا قبل السكتسمة الػثضقة عمى السػافقة عمى الحرػؿ
 الغاية  2.2.6

. فيي تدكد الستشاقرضغ أك السجيديغ تعاقجاألسعار أساسضة لشجاح عسمضة ال تعتبخ كثضقة شمب عخكض
 عسا يمي:بسعمػمات 

 الػصف الجقضق لمدمع أك األشغاؿ أك الخجمات؛ 
 ؛تعاقجقػاعج عسمضة ال 
 معايضخ التقضضع كالسشيجضة التي ستصبق؛ 
 ؛أؼ معايضخ تأىضل ستصبق 
 لمتعاقج فقط( عصاءنػع كشخكط العقج ال(. 
  جضجة. تعاقجإف كثضقة شمب األسعار السعجة جضجا تؤدؼ إلى عسمضة 

 الخظهات  3.2.6
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الػثضقة القضاسضة السشاسبة لمستصمب، التي ستكػف كثضقة شمب عخكض أسعار لمدمع اختضار  أ.
( نسػذج شمب عخكض 1أك األعساؿ أك الخجمات غضخ االستذارية. أنطخ ممحق رقع )

 الدمع.   تعاقجأسعار ل
، كعشػاف تدمضع سشاقرةعخكض  أسعار، مثل تاري  غمق ال ؿ تفاصضل عسمضة شمباكسإ ب.

  خ التقضضع التي ستصبق، كأؼ معايضخ تأىضل ستدتخجـ...ال .العخكض، كمعايض
ؿ شخكط العقج في الجدء السشاسب بالذخكط التي ستصبق عمى العقج )أمخ تعاقج( مثل اكسإ  ج.

 شخكط الجفع كفتخة التدمضع/اإلنياء كالزساف كالتعػيزات السقصػعة.
السػافقة كعمى مػافقة الجيات ع مدػدة كثضقة شمب عخكض األسعار لمحرػؿ عمى ضدمت د.

 السعشضة.
 السظمهبة السهافقات 4.2.6
 عخكض شمب كثضقة عمى األصػلضة السػافقات عمى الحرػؿ عغ مدؤكلة السذتخيات لجشة تكػف 

  .السعشضة الجيات مغ األسعار
 السظمهبة الهثائق 5.2.6

األسعار السػافق عمضيا كمػافقة   عخكض بشدخة مغ كثضقة شمب تعاقجيجب االحتفاظ في ممف ال
 الجيات السعشضة. 
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 إعالن الجعهة لمسشاقرة   -الدابعة السخحمة

 مقجمة 1.7
العصاءات ، إعبلف دعػة التأىضل السدبق في أسمػب سشاقرةىحا الجدء قػاعج إعبلف الجعػة لم يحجد

 شمب بضانات إبجاء اىتساـ. عبلفالتشافدضة الجكلضة )اسمػب السشاقرة السحجكدة( كا 

 الغاية 2.7
 لغخض: سشاقرةلم جعػةاليتع إعبلف دعػة التأىضل السدبق أك إعبلنات 

 استقصاب اكبخ مشافدة مسكشة؛ 
  تػفضخ فخصة عادلة لكافة الستشاقرضغ السحتسمضغ لتقجيع عصاءاتيع أك تأىضميع السدبق

 لمعقػد التي تسػليا الحكػمة.
 الخظهات 3.7
 خصةكتثبت ذلظ في  سشاقرةتقخر جية التعاقج عمى تاري  نذخ إعبلف دعػة لمبعج أف  .أ

في ثبلث صحف رسسضة كاسعة االنتذار في عمى األقل نذخه يجب أف يتع  التعاقج،
العخاؽ عمى أف تكػف جخيجة اإلعبلف الرادرة عغ كزارة السالضة إحجاىا. إضافة لحلظ يتع 

األلكتخكني كلػحة اإلعبلنات في مقخ الػزارة  االعبلف عغ السشاقرة عمى مػقع الػزارة
 dg)كالسمحقضات التجارية في الدفارات العخاقضة كمػقع األمع الستحجة لتشسضة األعساؿ 

Market) .فضسا يتعمق بالسشاقرات التشافدضة الجكلضة 

تأكج مغ أف الفتخة بضغ خخخ تاري  نذخ إعبلف دعػة لمتأىضل السدبق أك لمعصاء يجب ال ب.
كبضغ السػعج الشيائي لتدمضع شمبات التأىضل السدبق أك العصاءات ىي فتخة كافضة، حتى 
يتسكغ مقجمػ العصاءات مغ إعجاد كتدمضع شمباتيع أك عصاءاتيع. اما بالشدبة لصمبات 
التأىضل السدبق، يجب أف ال تقل الفتخة عغ ستة أسابضع، كبالشدبة لمعصاءات يجب أف 

السشاقرة التشافدضة الجكلضة، كأربعة أسابضع لمعصاءات التشافدضة  ال تقل عغ ثسانضة أسابضع
الػششضة. كلكغ بالشدبة لؤلعساؿ الكبضخة أك السعجات السعقجة، يجب أال تقل ىحه الفتخة 

 عغ ثبلث أشيخ.

في أؼ نذخة متخررة، مثل السجبلت التجارية  سشاقرةاإلعبلف عغ الجعػة لميجب  ج.
 الستخررة كاإلنتخنت.

عمى لػحة اإلعبلنات  سشاقرةعخض دعػة التأىضل السدبق أك إعبلف الجعػة لميجب  د.  
 لمػزارة.
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أك التأىضل السدبق مشح  سشاقرةتأكج مغ كجػد ند  كافضة لمتػزيع مغ كثائق اليجب ال ق.
 أكؿ تاري  نذخ.

 السظمهبة السهافقات 4.7

عشضة عمى مدػدة إعبلف الجعػة ال تػجج مػافقات مصمػبة لشذخ اإلعبلف بعج مػافقة الجيات الس
 .سشاقرةلم

 السظمهبة الهثائق 5.7

 كإعبلف دعػة التأىضل السدبق في ممف العقج. سشاقرةإعبلف الجعػة لمبشدخة مغ  يجب االحتفاظ
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 السشاقرة وثائق إصجار -الثامشة السخحمة

 مقجمة 1.8
كاالحتفاظ بدجبلت الػثائق  مستشاقرضغ،ل سشاقرةال كثائق بضع أك إصجار إجخاءاءت الجدء ىحا يقجـ

 التعاقجالرادرة. كيشصبق أيزا عمى إصجار كثائق دعػة أخخػ، كػثائق التأىضل السدبق، كثائق 
  لمخجمات االستذارية.

 الغاية 2.8
ككثائق الجعػة األخخػ بدخعة كفي ابكخ  سشاقرةيجب أف يتع إصجار أك بضع كثائق ال أ.

جاد كتدمضع عصاءاتيع. فالتأخضخ في إع كقت مسكغ، لتسكضغ مقجمي العصاءات مغ
قج يتدبب في خفس السشافدة، كالتي قج تؤدؼ بجكرىا، إلى  سشاقرةإصجار كثائق ال
 أك إلى ارتفاع أسعار العصاء. تعاقجإلغاء عسمضة ال

لكل مقجمي العصاءات كخبلؿ فتخة زمشضة كاحجة لزساف  يجب تػفضخ السعمػمات نفديا ب.
 عادلة. تعاقجعسمضة 

مغ الزخكرؼ االحتفاظ بدجبلت لمػثائق الرادرة، كذلظ لحاالت االستفدار أك شكاكػ  ج.
الستشاقرضغ. كفي حاؿ استضفاء رسع لمػثائق، مغ الزخكرؼ االحتفاظ بدجبلت تثبت 

 استضفاء الخسػـ.

. كيسكغ تفػيس ىحه سشاقرةدؤكلة عغ إدارة إصجار كثائق التكػف جية التعاقج م د.
الربلحضة إلى قدع السحاسبة أك اإلدارة، حضثسا يكػف مشاسبا، أك عشجما يديل ىحا 

 عسمضة استضفاء رسـػ الػثائق.

 الخظهات 3.8
في اإلشبلع عمى كثائق  الخاغبضغكضع إجخاءات مغ شأنيا الدساح لسقجمي العصاءات  أ.

 في العشػاف كالسكاف السحجديغ في اإلعبلف السشذػر.  سشاقرةال

 عمى إيراالت، كإصجار السشاقرة كثائق بضع رسع الستضفاء السشاسبة بالتختضبات القضاـ ب.
 عمى. العخاؽ خارج مغ العصاءات مقجمي مغ الخسػـ استضفاء التختضبات ىحه تديل اف

 اإلعبلف نذخ تاري  مشح السشاقرة كثائق مغ كافضة ند  تػفخ مغ التأكج التعاقج جية
 .األكؿ

 إلى كافة مقجمي العصاءات الحيغ ابجك االىتساـ بالسذاركة سشاقرةر كثائق الاصجإ ج.
ككحلظ الى السقاكلضغ الحيغ تع تأىضميع بسػجب عسمضة تأىضل مدبق في كقت كاحج. 
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ت كيجب االحتفاظ بدجل اصجار الػثاثق. في حاؿ اصجار الػثائق لسقجمي عصاءا
بالبخيج، استعسل اسخع كسضمة كاشمب مغ مقجـ العصاء تأكضج استبلمو لمػثائق كتابضا. 

 احتفع بشدخة مغ تأكضج استبلميا مغ مقجـ العصاء في ممف العقج.

 السظمهبة السهافقات 4.8
بعج الحرػؿ عمى مػافقة الجيات  سشاقرةال تػجج مػافقات مشفرمة مصمػبة إلصجار كثائق ال

 كشمب عخكض األسعار عصاءاتككثائق شمب ال سشاقرةالسعشضة عمى كثائق ال

 السظمهبة الهثائق 5.8
كاالحتفاظ بو في ممف العقج. كيجب أف يتزسغ ىحا الدجل في الحج  سشاقرةسجل إصجار كثائق ال
 األدنى عمى ما يمي:

  كثضقة؛اسع كعشػاف كل مقجـ عصاء أصجرت لو 
 تاري  استبلـ شمب الػثائق، حضثسا يسكغ؛ 
 إثبات دفع أؼ رسـػ مقخرة؛ 
 تاري  إصجار الػثضقة؛ 
 أسمػب إرساؿ الػثضقة؛ 
  الػثائق؛ باستبلـ العصاء مقجـ تأكضج تاري 
 كؿ عغ إصجار الػثضقة.ؤ تػقضع السػضف السد 
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 السهقع وزيارة العظاء تقجيم قبل ما مؤتسخ  -التاسعة السخحمة

 مقجمة 1.9
 التعاقج جية تقجـ حضث العصاء، تقجيع قبل ما مؤتسخ إدارة اجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح
، كتجضب عغ أسئمتيع مغ أجل مداعجتيع عمى إعجاد العصاءات سقجميل التعاقج متصمبات عغ ممخراً 

فخصة لسذاىجة  العصاءات مقجمي عصاءاتيع. كسا يػضح إجخاء زيارة السػقع، حضث تتضح جية التعاقج
 السػقع الحؼ ستخكب فضو السعجات أك تشفح فضو األشغاؿ أك الخجمات.

العصاءات التشافدضة الجكلضة ألسالضب تػريج  يسكغ إجخاء مؤتسخ ما قبل العصاء ك/أك زيارة السػاقع
 لمخجمات االستذارية. عصاءاتكالعصاءات الجكلضة السحجكدة كالعصاءات التشافدضة الػششضة كشمب ال

عمى درجة عالضة مغ  تعاقجإف السؤتسخ أك الديارة لضدت إلدامضة، كلكغ يسكغ تختضبيا عشجما يكػف ال
التقشضة، حضث مغ الستػقع استبلـ عجد كبضخ مغ شمبات االستضزاح، أك حضشسا تكػف معخفة السػقع 

ما قبل العصاء أك زيارة السػقع في ميسة إلعجاد العصاء. كيجب األخح في االعتبار الحاجة لسؤتسخ 
 .سشاقرةمخحمة التخصضط لمعصاء كسا يجب تزسضغ أحكاـ مشاسبة لحلظ في كثضقة ال

ال تكػف مؤتسخ ما قبل العصاء أك زيارة السػاقع مصمػبة، عادة، ألسمػب تػريج السذتخيات، الحؼ 
 يدتخجـ فقط لستصمبات التػريج البدضصة كذات القضسة السشخفزة. 

 الغاية 2.9
سمػب مشتطع أمؤتسخ ما قبل العصاء كزيارة السػقع إلى تدكيج مقجمي العصاءات كبييجؼ  أ.

بديػلة. لسؤتسخ ما قبل العصاء  سشاقرةمعمػمات إضافضة، ال يسكغ تزسضشيا في كثضقة ال
 ك/أك زيارة السػقع الفػائج التالضة:

  كافة مقجمي تدكيج مقجمي العصاءات بسعمػمات إضافضة كضساف أف يحرل
 العصاءات عمى السعمػمات نفديا؛

 مقجمي العصاءات في إعجاد عصاءات مبشضة عمى معمػمات أكثخ دقة  ةداعجم
كتفرضبل كممبضة لحاجات الجية السدتفضجة كتقل فضيا احتساالت أف تتزسغ تحفطات 

 أك شخكط أك تححيخات؛
  مع متػقعة، خغض مذاكل أك استفدارات أؼ حػؿ مبكخ إنحار التعاقج جية اءعصإ 

 الزخكرة؛ عشج سشاقرةال كثضقة لتعجيل الػقت امتبلؾ
 معالجة معطع شمبات االستضزاح السحتسمة في نفذ الػقت؛ ضةنامكإ 
 حتساالت الخبلفات التعاقجية الشاجسة عغ سػء فيع مقجمي العصاءات إل ضتقم

 لستصمبات العصاء.
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قبل العصاء كزيارة السػقع. يجب إشخاؾ تكػف جية التعاقج مدؤكلة كمضا عغ إدارة مؤتسخة ما  ب.
 كالترسضع بذكل لتقجيع خرائيع في القزايا الفشضة. سشاقرةمغ شارؾ في إعجاد كثضقة ال

 الخظهات 3.9
ج مػعج كمكاف عقج مؤتسخ ما قبل العصاء كزيارة السػقع في مخحمة التخصضط لمعصاء، يتحج أ.

تفاصضل حػؿ السكاف كالتاري   سشاقرةكإعبلف دعػة لم سشاقرةعمى أف تتزسغ كثضقة ال
 كالػقت. 

 : انعقاد السؤتسخ  التأكج مغ يجب ب.
 مقجمي العصاءات الػقت ألخح السعمػمات في  في كقت مبكخ أثشاء فتخة العصاء لسشح

 االعتبار عشج إعجاد عصاءاتيع؛ 
  كلكغ، لضذ في كقت مبكخ ججا، إلعصاء مقجمي العصاءات الػقت الكافي لجراسة

 كإعجاد االستفدارات ذات العبلقة. سشاقرةال كثضقة
 خاصة السدتصاع قجر متدامغ كقت في السػقع كزيارة العصاء قبل ما مؤتسخ مغ كل 

 .الجكلضضغ العصاءات بسقجمي األمخ يتعمق عشجما
إجخاء التختضبات السدبقة، بسا في ذلظ حجد قاعة اجتساعات، كتػفخ العجد الكافي مغ  ج.  

السشاسبضغ كنساذج تدجضل الحزػر كمحزخ االجتساع كالديارة. كتأكج مغ إمكانضة السػضفضغ 
الػصػؿ إلى السػقع في الػقت السقخر، مع القضاـ بإجخاءات الدبلمة السشاسبة في السػقع إذا 

  كاف ذلظ مصمػبا، كقع بإعجاد ججكؿ أعساؿ السؤتسخ...ال .

مؤتسخ ما قبل العصاء ك/أك زيارة السػقع، ء ع ممخرا لكافة السػضفضغ السعشضضغ بإجخايقجت د. 
  بسا في ذلظ مدؤكلضات كل مػضف مشيع، كاألسئمة الستػقعة كإجاباتيا.

 االفتتاح  يتزسغ أف عمى العصاء، قبل ما مؤتسخ إدارة كضفضة حػؿ اعساؿ ججكؿ جيحجت ق.
 العصاءات مقجمي، كأسئمة مغ قبل التعاقج لستصمب مخترخ كعخض بالحزػر، كالتخحضب

قبل  العصاءات مقجميقج استمست شمبات استضزاح مغ  كاختتاـ السؤتسخ. كعشجما تكػف 
 السؤتسخ، استخجـ ىحه االستضزاحات في إعجاد ججكؿ األعساؿ كاإلجابات.  

 اءأعصك  السصمػب كضفضة إدارة أؼ زيارة السػقع التعاقج كنػع مػقع حجع، شبضعة، خيتقخ  ك. 
يع بسذاىجة أؼ لح ادسالأكبخ فخصة لمتجػؿ في السػقع، قجر اإلمكاف، ك  العصاءات مقجمي

 مخافق تقجميا جية التعاقج.

 .السػقع زيارة/أك ك العصاء قبل ما لسؤتسخ الكاممة التفاصضل لضدجِ ت ز.



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق
 عملية التوريد: رابعالجزء ال 

 

 081 يٍ 11

 مقجميع محزخا بالسؤتسخ لكافة يقجتفػر انتياء مؤتسخ ما قبل العصاء ك/أك زيارة السػقع،  ح.
، سػاء حزخكا السؤتسخ أـ لع يحزخكا. كيجب أف سشاقرةالحيغ تدمسػا كثائق ال العصاءات

يتزسغ السحزخ كافة األسئمة التي شخحت كاإليزاحات الخسسضة التي صجرت مع عجـ 
 اإلشارة إلى مرجرىا. 

 .لمعصاء الشيائي السػعج تسجيج/أك ك سشاقرةال لػثضقة رسسي تعجيل إصجار الزخكرة، عشج ط.

 السظمهب السهافقات 4.9
 .سشاقرةلضذ ىشاؾ أؼ مػافقات مصمػبة، إال إذا نجع عغ السؤتسخ تعجيبلت جػىخية لػثضقة ال

 السظمهبة الهثائق 5.9
يجب إكساؿ محزخ مؤتسخ ما قبل العصاء ك/أك زيارة السػقع كاالحتفاظ بو في ممف العقج كتػزيعو 

. كيجب أف يتزسغ ىحا السحزخ في حجه مشاقرةعمى كافة الستشاقرضغ الحيغ صجرت ليع كثائق 
 األدنى:
 تاري  ككقت كمكاف انعقاد مؤتسخ ما قبل العصاء ك/أك زيارة السػقع؛ 
  ؛ العصاءات مقجميقائسة بأسساء اإلشخاص السذاركضغ، بسغ فضيع مػضفي السذخكع ك 
 )قائسة بكل األسئمة التي شخحت في السؤتسخ )دكف تحجيج مقجـ العصاء الحؼ شخح الدؤاؿ 

 كاإلجابات عمضيا؛
 العصاءات سقجميكأية معمػمات أخخػ قجمت ل. 
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 والتسجيج التعجيل االستيزاح، في العظاءات مقجمي طمبات مع التعامل  -10 السخحمة

 مقجمة 1.10
إجخاءات العسل القضاسضة لبلستجابة الستضزاحات مقجمي العصاءات،  ىحا الجدء مغ الجلضل يػضح

 :كتسجيج السػعج الشيائي لتدمضع العصاء سشاقرةكثضقة الكإصجار تعجيبلت عمى 
، سشاقرةىي شمبات مغ مقجمي العصاءات لتػضضح بشج معضغ في كثضقة ال االستيزاحات .أ 

 يتعضغ عمى جية التعاقج إصجار رد رسسي عمضيا لكافة مقجمي العصاءات؛
إجخائيا إما قج تخغب جية التعاقج ب سشاقرةىي تغضضخات رسسضة في كثضقة ال التعجيالت .ب 

 استجابة الستضزاح مقجـ عصاء أك بسبادرة مشيا؛
تقػـ جية التعاقج مغ خبللو بتسجيج السػعج  سشاقرةىػ تعجيل رسسي لػثضقة ال التسجيج .ج 

الشيائي لتدمضع العصاء، لسشح مقجمي العصاءات السديج مغ الػقت إلعجاد عصاءاتيع، 
 تضزاح كالتعجيل.كعادة ما يكػف استجابة لصمب مقجمي العصاءات لبلس

 تعاقجترجر لو كثضقة دعػة رسسضة، أؼ كفق أسالضب  تعاقجيشصبق ىحا اإلجخاء عمى أؼ أسمػب 
العصاءات التشافدضة الجكلضة كالعصاءات الجكلضة السحجكدة كالعصاءات التشافدضة الػششضة كالسذتخيات 

 لمخجمات االستذارية. عصاءاتكشمب ال
 الغاية  2.10
جضجة االعجاد، مغ السفتخض أال تكػف ىشاؾ استضزاحات  سشاقرةكثضقة العشجما تكػف  أ.

كتعجيبلت مقجمي العصاء كشمب تسجيج السػعج الشيائي لتدمضع العصاء. كلكغ، عشجما 
تكػف ىحه االستضزاحات كالتعجيبلت كشمبات التسجيج مصمػبة، فسغ السيع أف ترجر 

غ السيع، أيزا، أف ترجر نفذ بدخعة كقبل كقت كاؼ مغ تاري  إغبلؽ العصاء. كم
 السعمػمات لكافة مقجمي العصاءات في نفذ الػقت.  

 العصاء مقجمي مغ التعجيبلت كشمبات استضزاحات مع التعامل في الجقة تػخي يجب ب.
 غضخ تأخضخ أك العصاءات، مقجمي مغ شكاكػ  عشيا يشجع ال حتى السػعج تسجيج كشمبيع
  .السقجمة العصاءات عجد تقمضل أك العصاء لعسمضة ضخكرؼ 

 الخظهات  3.10
إصجار تػضضح أك تعجيل أك تسجيج السػعج الشيائي لمعصاء إما استجابة الستضزاح مغ  أ.

مقجـ عصاء أك بسبادرة خاصة مشيا. عشجما يتع استبلـ استضزاح مغ مقجـ عصاء قبل 
إيزاح يجب التقجـ ب ،سشاقرةالسػعج الشيائي لبلستضزاحات السحجد في كثضقة ال

ف أماـ أحج الخضاريغ شكػ مشاسب. أما إذا ما تع استبلـ االستضزاح بعج ذلظ السػعج، ف



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق
 عملية التوريد: رابعالجزء ال 

 

 081 يٍ 11

 التالضضغ: 
 ميسا؛ االستضزاحإصجار تػضضح إذا كاف  .1
إرساؿ رد مفاده أف االستضزاح قج تع استبلمو بعج انقزاء السػعج الشيائي  .1

 لبلستضزاحات كبالتالي ال يسكغ الخد عمضو.

يجب انقزاء السػعج الشيائي لبلستضزاحات، قبل االستضزاح  عشج استبلـ شمب ب.
يجب عتساد التعجيل الحؼ تخاه ضخكريا. إ ك/أك  تحزضخ الخد السشاسب لبلستضزاح،

 التذاكر مع الجية السدتفضجة أك جية الترسضع، حضثسا يكػف ذلظ مشاسبا.

أك التعجيل تأثضخ كبضخ  يزاحلئل يكػف  أف محتسبلً  كاف إذا ما العتبارا بعضغ خحاأل ج.
 عمى إعجاد العصاءات كبالتالي، ما إذا كاف يتعضغ تسجيج السػعج الشيائي لمعصاء.

عمى شمب مغ  إعجاد مدػدة تعجيل أك تػضضح رسسضة. عشجما يكػف اإليزاح رداً  ق.
لمصمب دكف تحجيج مقجـ العصاء الحؼ تقجـ  أف يتزسغ الخد كصفاً يجب مقجـ عصاء، 

بذكل جضج كقت  ف يكػف أؼ تسجيج لمسػعج الشيائي لمعصاء ُمَػِضحاً أ يجببالصمب. 
، الػقت كالتاري  السعجلضغ ألؼ فتح كتاري  السػعج الشيائي الججيج. كاذكخ، أيزاً 

 عمشي لمعصاء. 

 الحرػؿ ،سشاقرةال كثضقة في جػىخياً  تغضضخاً  يتزسشاف التعجيل أك اإليزاح كاف إذا ك.
 .اإليزاح أك التعجيل إصجار قبل السعشضة الجيات مػافقة عمى

ات الػقت، ذ في العصاءات مقجمي لكافة كالتسجيج كالتعجيل التػضضح نفذ إصجار ز.
كاالحتفاظ بدجل عغ اإلصجار. كفي حالة كاف سضعقج مؤتسخ ما قبل العصاء كزيارة 
مػقعضة، يسكغ تأخضخ اإلصجار الخسسي لمتػضضح أك التعجيل أك التسجيج إلى ما بعج 
انتياء السؤتسخ كالديارة. كلكغ، يجب االستسخار في إعجاد اإليزاح أك التعجيل أك 

دكيج السؤتسخ بيحه السعمػمات، رغع أف اإليزاح أك التعجيل التسجيج، ألنو يحتاج لت
 أك التسجيج الخسسي يجب أف يرجر بعج السؤتسخ كالديارة.    

إذا ما تع إعصاء أؼ تسجيج لمسػعج الشيائي لمعصاء، تأكج مغ مخاجعة التختضبات  ح.
سعشضضغ الستبلـ العصاءات كأؼ فتح عمشي ليا، مثبل حجد الغخفة كإعبلـ السػضفضغ ال

 بالػقت كالتاري  الججيجيغ...ال .

 السظمهبة السهافقات   4.10
أؼ إيزاح أك تعجيل الحرػؿ عمى مػافقة الجيات السعشضة قبل تقجيع  عغ مدؤكلة التعاقج جية تكػف 
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 .سشاقرةفي كثضقة ال جػىخياً  يتزسغ تغضضخاً 
 السظمهبة الهثائق   5.18

مكتػبة.  مقجمي العصاءات إيزاحات جية التعاقجيجب أف تكػف كافة شمبات االستضزاح مغ 
كيجب االحتفاظ بدجل في ممف العقج بكل إصجارات التػضضح كالتعجيل كالتسجيج. كيجب أف 

 يتزسغ ىحا الدجل، في حجه األدنى، ما يمي:
 ندخة عغ رسالة اإليزاح أك التعجيل أك التسجيج التي أرسمت؛ 
  ،مثل كصل الفاكذ كند  عغ الخسائل التي إثبات عمى إرساليا لكل مقجمي العصاءات

 أرسمت...ال ؛
  كافة إشعارات اإلعبلـ مغ مقجمي العصاءات؛ 
 .مػافقة الجيات السعشضة 
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 العظاءات استالم  -11 السخحمة

 مقجمة  1.11
الستبلـ العصاءات، كإغبلؽ العصاءات في  قضاسضةال العسل إجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح

السػعج الشيائي. يفزل أف يكػف تدمضع العصاءات كفتحيا في نفذ السكاف )القاعة( كذلظ لتفادؼ 
العصاءات التشافدضة الجكلضة كالعصاءات نقميا. يشصبق االستبلـ الخسسي لمعصاءات عمى أسالضب تػريج 

يسكغ أف  لمخجمات االستذارية. عصاءاتششضة كشمب الالجكلضة السحجكدة كالعصاءات التشافدضة الػ 
 يشصبق ىحا األجخاء، أيزا، عمى أسمػب لجاف السذتخيات.

 الغاية  2.11
 لتكامل أساسي إجخاء ىػ كفتحيا، كإغبلقيا العصاءات الستبلـ الخسسي اإلجخاء ىحا إف أ.

 :يمي ما يزسغ ألنو العصاء عسمضة
   كفي السػعج  سشاقرةالسحجديغ في كثضقة الإغبلؽ العصاءات في الػقت كالتاري

 الشيائي تساما، كعجـ قبػؿ العصاءات الستأخخة؛
 العصاء مقجمي مغ يخغب مغ كبحزػر العصاء إغبلؽ مػعج بعج فػراً  العصاءات فتح 

 قبل مغ ُيَػقع رسسي محزخ في بالعصاءات الخاصة السعمػمات كتدجضل يسثمو مغ أك
 العصاء؛ فتح استبلـ لجشة

  كاالحتفاظ بدجل لكافة العصاءات السدتمسة في السػعج السحجد، كذلظ لتجشب فتح أؼ
 عصاء متأخخ.

كلة عغ فتح ؤ التعاقج بالتشدضق مع الجيات السعشضة بتذكضل لجشة تكػف مد جية تقػـ ب.
 العصاءات كتدجضل محزخ جمدة استبلـ كفتح العصاءات. 

 الخظهات  3.11
 :التالضة الخصػات العصاءات، كفتح استبلـ لجشة رئضذ تخحي

كسكاف إلستبلـ  سشاقرةتػفخ كجاىدية القاعة التي تع تحجيجىا في كثائق ال مغ تأكجال أ.
العصاء كفتحيا، مثل تػفخ األثاث الكافي الستضعاب السدؤكلضغ كمقجمي العصاءات 
 كمسثمضيع كذلظ قبل السػعج بضػـ عمى األقل. كضع إشارات في السبشى تذضخ إلى مكاف

 .سشاقرةغمق ال

 تػفخ كمغ العصاء، كفتح غمق لتدجضل كالعجد الشػعضة حضث مغ الزخكرية الشساذج تَجِيضد ب.
 .لمحجث ضخكرية معجات أك أدكات أية
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 إيجاع مغ العصاءات مقجمػ يتسكغ حتى العصاء، فتخة أثشاء بقفمضغ عصاءات صشجكؽ  تػفضخ ج.
 تع الحؼ العصاءات تدمضع مكاف في الرشجكؽ  يكػف  أف كيجب. الرشجكؽ  في عصاءاتيع
 مخجع رقع الرشجكؽ  يحسل أف يجب كسا. سشاقرةال كثائق كفي االعبلف في عشو اإلعبلف
 .العقج

 بالعصاءات استبلـ كصػؿ إلصجار العسل ساعات أثشاء الفتح لجشةمقخر  تػاجج مغ تأكجال د.
 .مػحج إيراالت نسػذج تػفخ مغ كتأكج. العصاءات صشجكؽ  في إيجاعيا قبل

ما  كافة التختضبات البلزمة الستبلـ العصاءات أك شخكد أخخػ، كالعضشات التي غالباً إنجاز  ق.
تكػف أكبخ مغ أف يتدع ليا صشجكؽ العصاءات. يجب االحتفاظ بدجل لكل العصاءات أك 
السػاد األخخػ، التي ال تػضع في صشجكؽ العصاءات، كالتي يجب أف يتع االحتفاظ بيا 

 .في مكاف خمغ

 تاري  يعخفػف  كأنيع العصاءات، كفتح غمق عسمضة بإدارة المجشة أعزاء معخفة مغ تأكجال ك.
 .كأنيع متػاججكف أثشاء الغمق كالفتح إلكتساؿ الشراب القانػني كالفتح الغمق ككقت

 الػقت في العصاءات صشجكؽ  كفتح الغمق مػعج بعج عصاءات ستبلـإ عجـ مغ تأكجال ز.
 بإجخاءات لمبجء كذلظ( التػقضت صحة مغ)تأكج  اتسشاقرال كثائق في تحجيجه تع الحؼ
 .العصاءات فتح

 صشاديق العظاءات
  لجشة مقخريجب أف يكػف لرشجكؽ العصاءات قفمضغ مختمفضغ، كيجب أف يحتفع بيسا رئضذ ك 

 فتح العصاءات.
  يجب اف يحتػؼ صشجكؽ العصاءات عمى فتحة تتدع إليجاع معطع العصاءات كلكغ لضدت

 كبضخة كفاية بحضث يدتصضع شخز ما أف يجخل يجه لضخخج عصاًء مشو. 
 السظمهبة السهافقات  4.11

في الػقت السحجد في السػعج  سشاقراتبسا أف المجشة عغ غمق كفتح العصاءات تذيج عسمضة غمق ال
 .مصمػبة مػافقات ألؼالشيائي لضدت ىشاؾ حاجة 

 السظمهبة الهثائق  5.11
يجب االحتفاظ في ممف العقج بدجل لكل العصاءات أك السػاد األخخػ التي تع استبلميا كلع  أ.

تػدع في صشجكؽ العصاءات. كسا يجب االحتفاظ في ممف العقج بشد  عغ كافة اإليراالت 
 لتي أصجرت لسقجمي العصاءات.ا
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 :يمي ما أدنى، كحج السدتمسة، العصاءات إيراالت تتزسغ أف يجب ب.
 أسساء مقجمي العصاءات؛ 
 الػقت كالتاري  الجقضقضغ الستبلـ العصاءات؛ 
 كؿ عغ استبلـ العصاءات كإصجار اإليراالت؛ؤ السد اسع كتػقضع مػضف جية التعاقج 
 .عجد السطاريف/ الصخكد السدتمسة 
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 العظاءات فتح  -12 السخحمة

 واحج السغخوف عظاءات فتح  1.12
  مقجمة 1.1.12
 بعج كفػراً  السحجد الػقت في استبلميا تع التي العصاءات، فتح إجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح

 مػقع رسسي جمدة محزخ كتحزضخ كتدجضميا، مختفع برػت الستعمقة التفاصضل كقخاءة استبلميا،
 مقجمي بحزػر عمشضة برػرة ىحا يتع أف كيجب. العصاءات فتحكاعزاء كمقخرلجشة  رئضذ مغ

 في ُحجدت التي العصاء عسمضة عمى اإلجخاء ىحا كيشصبق. الحزػر في يخغبػف  الحيغ العصاءات
 عمى اإلجخاء ىحا يشصبق .الػاحج السطخكؼ – الػاحجة السخحمة نطاـ ستدتخجـ بأنيا سشاقرةال كثضقة

. الػششضة التشافدضة كالعصاءات السحجكدة الجكلضة كالعصاءات الجكلضة التشافدضة العصاءات تػريج أسالضب
 القضاـ تختار قج التعاقج جية أف رغع لمعصاءات، عمشي فتح إلى السذتخيات لجاف أسمػب يحتاج ال

 .رسسي جمدة محزخ تحزضخ بغضة كذلظ( مشجكبضغ حزػر)دكف  العصاءات فتح بعسمضة
     الحؼ يعجؿ األسعار بذكل جدئي أك كّمي.  يعخؼ "العصاء الُسعّجؿ" بالعصاء
يتدع بكػف لتشفضح العقج كالحؼ  بجيمةالسػاصفات الفشضة ال يقجـالحؼ  يعخؼ "العصاء البجيل" بالعصاء

مػاصفاتو أفزل أك بكػف كمفتو أقل أك بشفذ الجػدة أك الحؼ يقجـ مجة تشفضح بجيمة كضسغ الكمفة 
     الُسحّجدة لتشفضح العقج.

 الغاية 2.1.12
 تعتبخ عسمضة الفتح العمشي لمعصاءات خصػة ىامة كػنيا:

تداعج عمى إيزاح أف عسمضة العصاء شفافة، كتديج مغ ثقة مقجمي العصاءات في عسمضة  .أ 
 التػريج العامة؛

 إف قخاءة األسعار عمشا تجشب أية خبلفات حػؿ تغضضخ األسعار في كقت الحق؛ .ب 
اإلجخاء الخسسي الحؼ يتدامغ مع إغبلؽ العصاءات، مغ شأنو الحضمػلة دكف تزسضغ  إف .ج 

 العصاءات الستأخخة في التقضضع.
 الخظهات 3.1.12

 :التالضة الخصػات العصاءات كفتح استبلـ لجشة رئضذ يتخح
التخحضب بسقجمي العصاءات كأشمب مشيع جسضعا التػقضع عمى سجل الحزػر. شخح  أ.

اإلجخاء الستبع باخترار، كالحؼ يكػف عادة فتح صشجكؽ العصاءات كفتح العصاءات 
كقخاءة كتدجضل معمػمات العصاءات، كإتاحة الفخصة لسقجمي العصاءات بصخح األسئمة ثع 
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 في مكاف خمغ لتقضضسيا.اختتاـ االجتساع كنقل العصاءات لمحفع 

ب العصاءات ادتىا. إحج كل ما فضو مغ عصاءات كعجُّ افتح صشجكؽ العصاءات كأخخ  ب.
التي كانت أكبخ مغ أف يتدع ليا الرشجكؽ كالتي تع استبلميا بذكل مشفرل مغ خبلؿ 

تأكج مغ عجـ فتح العصاءات التي لع تكغ الالتأكج مغ سجل العصاءات السدتمسة. 
خح في الحدباف أية عصاءات مفقػدة قبل متابعة األشجكؽ أك الدجل. ك مػجػدة في الر

 عسمضة الفتح.

 :كسا يمي بعج أف تأخح كل العصاءات بالحدباف تبجأ عسمضة فتح العصاءات ج.

 ...ال ( يقابل رقسو في سجل العصاءات؛3,1,1تخقضع كل عصاء بخقع متدمدل مثل ) .1
عمى حجا كقع بقخاءة اسع مقجـ  السطاريف التي تحسل كمسة "اندحاب" كل إفتح .1

العصاء عمشا حجد السطخكؼ الحؼ يحتػؼ عمى العصاء كقع بإعادتو إلى مقجـ العصاء 
 دكف فتحو.سجل  االندحاب في سجل فتح العصاءات. 

بعج تػفخ ، ػكل عمى حجاك "بجيل" فتح السطاريف التي تحسل كمسة "تعجيل" ت  .3
 الذخكط التالضة:

ػبة كالسعجلة كمضًا أك جدئضًا لؤلسعار يتصمب فضسا يخز العصاءات السدح .أ 
أف يتع تػقضعيا مغ قبل الذخز السخػؿ قانػنًا كأف تقجـ قبل السػعج 

قخاءة تفاصضل العصاء  تتع .الشيائي لغمق السشاقرة كبذكل تحخيخؼ 
تأكج مغ أف التفاصضل تعػد لمعصاء السعجؿ يتع الميا، ك ضدجتؿ ك السعجّ 

ختع صفحات أساسضة في كل مغ العصاء كيتع كلضذ لمعصاء األصمي 
مغ قبل كل  ع باألحخؼ األكلىضػقالتع، أك ضػقالتالسعجؿ كاألصمي ك 

 عزاء المجشة.أ 
العصاءات البجيمة يتصمب مخاعاة كجػد نز يدسح بحلظ في  يخز فضسا .ب 

)لمسػاصفات( مع أك  البجيل العصاء يقجـ كأف إبتجاءً شخكط السشاقرة 
في شخكط السشاقرة مع تتقجيسو قبل  السصمػب يبعج العصاء االصم

 .قانػناً  السخػؿ الذخزمػعج غمق السشاقرة كبذكل تحخيخؼ كمغ قبل 
بعج االنتياء مغ تحجيج العصاءات السشدحبة كالسعجلة، فتح العصاءات األخخػ كل  .4

رفحات األساسضة مغ كل عصاء الميا. ختع ضدجتالتفاصضل ك  اءة، كقخ ػعمى حج
عزاء المجشة. كباستثشاء العصاءات مع أ  األكلى باألحخؼع ضػقالتعيا، أك ضػقتك 

بجؼ رئضذ لجشة فتح العصاءات أية مبلحطة حػؿ قبػؿ أك يالستأخخة، يجب أف ال 
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غ في سجل فتح العصاءات أية كثائق مفقػدة أك غضخ يجك ت رفس أؼ عصاء.
 صحضحة، كلكغ دكف إبجاء أؼ مبلحطات بذأنيا.

 األصمي السطخكؼ في العصاء محتػيات كل إعادة العصاء، قخاءة مغ اإلنتياء عشج .5
 الحؼ العصاء فتح عسمضة خيكخ ت ثع جانبا، كضعو الصق بذخيط إغبلقو مغ تأكجالك 

 .يمضو
عشج االنتياء مغ فتح كقخاءة كتدجضل كافة العصاءات التي استمست في الػقت  .6

 ح  لسقجمي العصاءات بصخح األسئمة. ادسال السحجد،
 العقج إحالة تفاصضل بأف العصاءات مقجمي خضحكتك  الجمدة، اختتاـ عغ فعبلاإل .7

 عمى العصاءات فتح محزخ مغ ند  تػزيع. السشاسب الػقت في تشذخ سػؼ
 مػقعاً  العقج ممف إلى العصاءات لفتح األصمي السحزخ إضافة. العصاءات مقجمي
 .العصاءات فتح لجشة أعزاء كمغ رئضذ المجشة قبل مغ

ظ  احتفاإلنقل كافة العصاءات فػرا إلى مكاف خمغ، ريثسا تجتسع لجشة الجراسة كالتحمضل.  د.
 بأية ضسانات لمعصاءات في مكاف خمغ.

 تتع أفيجب  الػقت، نفذ في عصاء عسمضة مغ ألكثخ العصاءات فتح عسمضة تتع عشجما ق.
 عسمضة ءبجكال كنقمو، كتدجضمو األكؿ العصاء فتح مغ االنتياء بعج أؼ التػالي، عمى العسمضة
 .التالي العصاء فتح

 مالحغات ارشادية 4.1.12

 عظاءات فتح مهارد. أ

 :يمي ما العصاءات فتح لعسمضة السادية السػارد تذسل أ.
  غخفة يسكغ لسقجمي العصاء الػصػؿ إلضيا، كيجمذ فضيا مشجكبػ مقجمي العصاءات عمى

عمضيا عسمضة فتح العصاءات. مغ السيع أف بعج مدافة قرضخة مغ الصاكلة التي ستتع 
 يذاىج مقجمػ العصاءات عسمضة فتح العصاءات ال أف يذاركػا فضيا؛

 لػاـز مكتبضة مثل مقز كأقبلـ كأشخشة الصقة لفتح ككضع عبلمات عمى العصاءات؛ 
  ندخة عغ كثضقة العصاء، في حاؿ دعت الحاجة إلى مخاجعة تعمضسات العصاء أك أية

 تفاصضل أخخػ؛
 األقبلـ؛ مغ كاؼ كعجد العصاءات، تفاصضل لتدجضل فارغة نساذج 
 عمى الحزػر مغ كغضخىع العصاءات مقجمي كافة لضػقع كأقبلـ فارغة حزػر نساذج 

 حزػرىع؛
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 .كسيػلة الػصػؿ إلى خلة ترػيخ كثائق لتػزيع ند  مغ محزخ فتح العصاءات 

العصاءات لزساف إجخاء عسمضة يجب أف يتػاجج عجد كاؼ مغ السػضفضغ في مكاف فتح  ب.
 الفتح بكفاءة. تذسل مدؤكلضة مختمف السػضفضغ عادة السياـ التالضة:

 تخأس عسمضة فتح العصاءات؛ 
 فتح العصاءات كتخقضسيا كتسخيخىا إلى رئضذ الجمدة لقخاءتيا؛ 
 تدجضل تفاصضل عسمضة فتح العصاءات؛ 
 ضساف االحتفاظ بالعصاءات السفتػحة في مكاف خمغ؛ 
 ج مغ تػقضع مقجمي العصاء عمى سجل الحزػر؛التأك 
 مغ الحزػر عمى كتػزيعيا العصاء فتح جمدة محزخ مغ كافضة ند  عسل مغ التأكج 

 استبلـ عمى تػقضعيع مغ التأكج ككحلظ الجمدة في مثميع مغ أك العصاءات مقجمي
 .الشد 

فتح العصاءات حػؿ  لجشة يتصمب االستخجاـ األكفأ لمسػارد كاألكثخ فائجة أف يجمذ أعزاء ج.
شاكلة فتح العصاءات، بحضث تدضخ عسمضة فتح كختع كقخاءة كتدجضل كتأمضغ العصاءات 
باتجاه كاحج حػؿ الصاكلة )كأف تبجأ مغ الضدار باتجاه الضسضغ أك مغ الضسضغ باتجاه 

 الضدار(. 
 فتح شاكلة عغ مشفرل بذكل العصاءات مقجمي مشجكبػ يجمذ أف أيزا، السيع مغ د.

 .العصاءات
 ب.  معمهمات يجب قخاءتيا عمشاً    
، كيجب أف تتزسغ سشاقرةيجب أف تكػف مجكنة في كثضقة ال السعمػمات التي ستقخأ عمشاً  أ.

 عمى األقل ما يمي:
 اسع كعشػاف كل مقجـ عصاء؛ 
  ،الدعخ اإلجسالي لكل عصاء، ذكخ العسمة كالسبمغ، باإلضافة إلى أؼ خرػمات

 االختضارية كأؼ عصاءات بجيمة مدسػح بيا.كأسعار السػاد 
  ًفي كثضقة  كجػد أك عجـ كجػد ضساف دخػؿ العصاء، عشجما يكػف ىحا الزساف مصمػبا

 ؛سشاقرةال
 سشاقرةتفاصضل أخخػ تشز عمضيا كثضقة ال. 

يجب عجـ قخاءة أية معمػمات إضافضة تتعمق بالعصاء غضخ تمظ التي تتصمبيا كثضقة  ب.
. كسا يجب عجـ رفس أؼ عصاء خبلؿ جمدة فتح العصاءات حتى كلػ كانت سشاقرةال
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 ىشاؾ نػاقز كاضحة لمجشة الفتح.
 الرفحات األساسية لمعظاءات  .ج
فتح العصاءات، قبل فتح العصاءات كبالخجػع إلى كثائق  لجشةيجب أف يقخر رئضذ  .أ  

ػقضع أك التػقضع باألحخؼ ، الرفحات األساسضة لمعصاءات التي تتصمب الختع كالتسشاقرةال
 األكلى. ككإرشاد، يجب أف تذسل عمى األقل:

 استسارة تقجيع العصاء؛ 
 .كأية صفحات تحتػؼ عمى معمػمات مالضة، مثل ججاكؿ األسعار كججاكؿ الكسضات 

 تحجيج عشج. السخفقة العادية الكتضبات أك السشذػرات تػقضع أك ختع العادة في ُيصمب ال ب.
 يدتغخؽ  قج الرفحات مغ كبضخ عجد كتػقضع ختع أف نتحكخ أف يجب األساسضة، الرفحات

 التػقضع يكػف  كال. العصاءات مغ كبضخة أعجاد ستبلـإ يتع عشجما خاصة الػقت، مغ الكثضخ
 .الشد  عمى كلضذ األصمضة العصاءات عمى إال مصمػبضغ كالختع

 العظاءات مقجمي أسئمة . د
. كيجب عمى رئضذ سشاقرةالسصخكحة عمى ما تتزسشو كثضقة اليجب أف تقترخ األسئمة  أ.

كأعزاء لجشة استبلـ كفتح العصاءات أف يعضجكا مقجمي العصاءات دائسا إلى كثضقة 
 ، بجؿ السجازفة بإعصاء إجابات متشاقزة.سشاقرةال

كأعزاء المجشة الحيغ يجيخكف عسمضة فتح العصاءات الححر بعجـ  رئضذتػخى يجب أف ي ب.
اإلجابة عمى األسئمة الستعمقة بقبػؿ أك رفس العصاءات، أك مشاقذة تفاصضل أؼ عصاء. 

 كيسكغ إعصاء اإلجابة التالضة عمى ىحه األسئمة: " لجشة التقضضع ىي التي تقخر ىحا.

لعصاءات تحت أؼ ضخؼ كاف، كحتى إذا عجـ اإلفراح عغ أسساء أعزاء لجشة تقضضع ا ج.
شمب مقجمػ العصاءات ىحه السعمػمات. إف ىحه الدخية إزاء أسساء أعزاء لجشة التقضضع مغ 

 شأنيا أف تقمل مغ فخص التأثضخ عمى عسمضة التقضضع.
 السظمهبة السهافقات  5.1.12

لضدت ىشاؾ مػافقات مصمػبة لعسمضة فتح العصاءات، كلكغ يتع كضع ندخة مغ محزخ جمدة فتح 
 فػر انتياء عسمضة فتح العصاءات. العقج ممفالعصاءات إلى 

 السظمهبة الهثائق 6.1.12
يجب إكساؿ محزخ جمدة فتح العصاءات كاالحتفاظ بو في ممف العقج. كيجب أف يتزسغ  أ.

 األدنى ما يمي:ىحا السحزخ في حجه 
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 أسساء كافة مقجمي العصاءات الحيغ تع فتح عصاءاتيع؛ 
 الدعخ اإلجسالي لمعصاءات التي تع قخاءتيا؛ 
  كجػد أك غضاب ضساف دخػؿ عصاء، عشجما يكػف ىحا الزساف مصمػبا في كثضقة

 العصاء؛
 عجد الشد  التي تع استبلميا مغ العصاء؛ 
 .كأية اندحابات أك تعجيبلت 

يع ند  مغ السحزخ إلى مقجمي العصاءات كالحرػؿ عمى تػاقضعيع باالستبلـ. يجب تػز  ب.  
كيجب عخض ند  مغ محزخ كل عسمضة فتح عصاء عمى لػحة إعبلنات جية التعاقج كالتي 

 يسكغ لعامة الشاس الػصػؿ إلضيا بحخية.

في يجب االحتفاظ بالسحزخ األصمي لعسمضة فتح العصاء كالسػقع مغ قبل أعزاء المجشة  ج.
 ممف العقج.

 

 مغخوفان )الخجمات االستذارية( –إجخاء  واحج  2.12
 مقجمة 1.2.12

مطخكفاف، مشيجضة تختمف  –تدتخجـ عسمضة االختضار التي تحجد كثضقتيا استخجاـ نطاـ السخحمة كاحجة 
جية التعاقج بالتشدضق مع الجيات السعشضة  مطخكؼ كاحج. تقـػ –قمضبل عغ نطاـ السخحمة الػاحجة 

الفشضة كالسالضة كتدجضل محزخ جمدة استبلـ  عخكضكفتح ال كلة عغ استبلـؤ بتذكضل لجشة تكػف مد
 الفشضة كالسالضة. عخكضكفتح ال

 عخكضكالتي تحتػؼ عمى ال أك عشج مػعج الغمق يتع فتح السطاريف الخارجضة التي تع استبلميا قبل
 ل. كتبقى مطاريفدجَّ قخأ ممخز التفاصضل كتُ الفشضة كت عخكضالفشضة كالسالضة السشفرمة. ثع يتع فتح ال

 السالضة مغمقة ريثسا يتع االنتياء مغ التقضضع الفشي كتدجضمو. عخكضال

في جمدة مشفرمة، في تاري  ككقت  السالضة عمشاً  عخكضكيتع فتح السطاريف التي تحتػؼ عمى ال
ظ العبلمات كاألسعار كيتع االنتياء مغ التقضضع الفشي. كيقخأ ممخز التفاصضل بسا في ذلبعج يحجد 

 تدجضمو.
 الغاية 2.2.12

 خصػة ىامة كػنيا: عصاءاتالتعتبخ عسمضة الفتح العمشي 
 كفي االختضار عسمضة في االستذاريضغ ثقة مغ كتديج االختضار، عسمضة في الذفافضة تحقق .أ 
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 التعاقج؛ جية نداىة
مغ شأنو الحضمػلة دكف تزسضغ  عصاءاتالأف اإلجخاء الخسسي الحؼ يتع عشج فتح  .ب 

 الستأخخة في التقضضع؛ عصاءاتال
تؤدؼ إلى تجشب أية خبلفات حػؿ تغضضخ  إف قخاءة العبلمات الفشضة كاألسعار عمشاً  .ج 

 األسعار أك نتائج التقضضع في كقت الحق.

 الخظهات  3.2.12
 الفشية عظاءاتال فتح . أ

 :التالضة الخصػات عخكضالجمدة فتح  رئضذ تخحي
تأكج مغ تػفخ السػارد السادية كالبذخية البلزمة ال. عخكضالإعجاد الغخفة قبل مػعج فتح  أ.   

 بكفاءة. عخكضالإلدارة عسمضة فتح 

يعخفػف أدكارىع في ىحا  عصاءاتالتأكج مغ أف كافة السػضفضغ السعشضضغ بعسمضة فتح ال ب.  
 اإلجخاء.

 كفتح ،عصاءاتالح اإلجخاء الستبع باخترار، كالحؼ يتزسغ عادة فتح صشجكؽ ضػضت ج.
 االجتساع، كاختتاـ السعمػمات، كتدجضل كقخاءة الفشضة، عصاءاتال كفتح الخارجضة، السطاريف

 .التقضضع كعسمضة خمغ، مكاف إلى عصاءاتال كنقل

التي  عصاءاتب الادتكعجىا. إح عصاءاتج كل ما فضو مغ اكإخخ  عصاءاتفتح صشجكؽ ال د.
كانت أكبخ مغ أف يتدع ليا الرشجكؽ كالتي تع استبلميا بذكل مشفرل مغ خبلؿ التأكج مغ 

التي لع تكغ مػجػدة في الرشجكؽ  عصاءاتتأكج مغ عجـ فتح الالالسدتمسة.  عصاءاتسجل ال
 ءعصامفقػدة قبل متابعة عسمضة الفتح. تخقضع كل  عصاءاتخح بالحدباف أية األأك الدجل. 

 :عصاءات...ال ( يقابل رقسو في سجل فتح ال3,1,1بخقع متدمدل مثل )
 جيحجتك  عمشاً  كإقخأىا ػحج عمى كل"اندحاب"  كمسة تحسل التي السطاريف فتح .أ 

غضخ مفتػح.  عصاءبإعادتو إلى مقجـ ال ـضاقالك  عصاءال عمى يحتػؼ  الحؼ السطخكؼ
 .عصاءاتل االندحاب في سجل فتح الضدجت

 الحؼ السطخكؼ جيحجتك  ،ػحج عمى كل"تعجيل"  كمسة تحسل التي السطاريف فتح .ب 
 بالكمستضغ السحجد السطخكؼ فتح. الخارجي السطخكؼ كإفتح عصاءال عمى يحتػؼ 

تأكج مغ أف التفاصضل كالمو، ضدجتالسعجؿ ك  عصاءتفاصضل ال اءةفشي" كقخ ال عصاءال"
الرفحات ختع  رئضذ المجشة عمى السعجؿ كلضذ األصمي.   عصاءتعػد لم

ع باألحخؼ األكلى، ضػقالتع، أك ضػقالتالفشي األصمي كالسعجؿ، ك  عخضاألساسضة لم
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 .عصاءاتأعزاء لجشة فتح المع 
 عخكض، كفتح الػاألخخػ كل عمى حج عصاءاتالسطاريف الخارجضة لكافة ال فتح .ج 

الفشضة التي بجاخميا كقخاءة تفاصضميا كتدجضميا. ختع الرفحات األساسضة لكل 
أك  عخكضع باألحخؼ األكلى، كخئضذ لجشة فتح الضػقالتع، أك ضػقالتي ك فش عصاء

بجؼ رئضذ يالستأخخة، يجب أف ال  عخكضمغ قبل مػضف مخػؿ. كباستثشاء ال
يجب أف كسا  عصاءأية مبلحطة حػؿ قبػؿ أك رفس أؼ  عصاءاتلجشة فتح ال

أؼ كثائق مفقػدة أك غضخ صحضحة، كلكغ دكف  عخكضجكف في سجل فتح الي
 إبجاء أية مبلحطات بذأنيا.

 عمى كإحخص األصمي السطخكؼ في قخاءتو تست الحؼ الفشي عصاءال بإعادة قع)ث(  
 الحؼ عصاءال فتح عسمضة كخر ثع جانبا، كضعو الصق بذخيط السطخكؼ إغبلؽ
 .يمضو

 فتح تختضبات عغ اإلعبلف سضتع أنو كذكخ ،عصاءاتال فتح جمدة اختتاـ عغ إعمغ .د 
 .السشاسب الػقت في السالي عصاءال

. تأكج مغ  عصاءاتعمى مقجمي ال عصاءاتكزيع ند  مغ محزخ جمدة فتح ال .ق 
إلى ممف العقج مػقعا مغ رئضذ  عصاءاتإضافة السحزخ األصمي لفتح ال

 كأعزاء المجشة.

 يجب كسا. التقضضع لجشة تجتسع ريثسا خمغ، مكاف إلى فػرا الفشضة عصاءاتال كافة إنقل -خامدا:  
 .خمغ مكاف في عصاءاتال ضسانات كبأية السالضة عصاءاتال بكل االحتفاظ

ألكثخ مغ عسمضة اختضار في نفذ الػقت،إحخص عمى أف  عصاءاتعشجما تتع عسمضة فتح  -سادسا:  
 ،عصاءاألكؿ كتدجضمو كإزالة ال عصاءتتع العسمضة عمى التػالي، أؼ بعج االنتياء مغ فتح ال

 .التالضة الفتح عسمضة تبجأ
 السالية عظاءاتال فتح. ب
عغ إعجاد السػضفضغ كتػفضخ السػارد، ككخئضذ الجمدة إتخح الخصػات  ؤكلةتكػف لجشة الفتح مد  

 التالضة:
مغ تأكج مغ تجريبيع مدبقا ً الك  عصاءاتج السػضفضغ الحيغ سضداعجكف في جمدة فتح اليحجت أ.

حيا ليع لتجشب أية شكػؾ ضػضتخبلؿ جمدة خاصة إلشبلعيع عمى كضائفيع كأدكارىع ك 
. كيتعضغ عمى ىؤالء السػضفضغ إعجاد غخفة عصاءاتكأخصاء أثشاء الجمدة الفعمضة لفتح ال

. كسا يتعضغ عمضيع عصاءاتقبل السػعج السقخر كالسحكػر في شمب ال عصاءاتال الستبلـ
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 بكفاءة. عصاءاتية كالبذخية السشاسبة كالبلزمة إلدارة عسمضة فتح الضساف تػفخ السػارد الساد
كأنيع يجركػف أدكارىع  عصاءاتتأكج مغ معخفة كافة السػضفضغ السعشضضغ بعسمضة فتح الكسا ال

 برػرة جضجة.

يع عمى الحج عصاءاتحرمػا في التقضضع الفشي ل الحيغ عصاءاتتأكج مغ دعػة كافة مقجمي ال ب.
ج يحجتالسالضة.  عخكضمة التأىضل بالسػعج كالدماف كالسكاف السحجد لفتح الاألدنى مغ عبل

 عخكضالبلستذاريضغ الػقت الكافي لعسل تختضباتيع لحزػر عسمضة فتح لالسػعج بذكل يسشح 
 .أسبػعضغ عغ السجة تقل ال أف عمى السالضة

كمغ تػفخ السػارد السادية كالبذخية  عصاءاتالجاىدية الغخفة قبل مػعج فتح  مغ تأكجال ج.
 بكفاءة. عصاءاتالالبلزمة إلدارة عسمضة فتح 

 اإلجخاء شخح. الحزػر سجل عمى التػقضع جسضعاً  مشيع صمبالك  عصاءاتال بسقجمي التخحضب د. 
 كتدجضل كقخاءة عصاءاتال كفتح عصاءاتال صشجكؽ  فتح عادة يكػف  كالحؼ باخترار، الستبع

 اختتاـ ثع األسئمة بصخح عصاءاتال لسقجمي الفخصة كإتاحة المجشة، قبل مغ السعمػمات
 .لتقضضسيا خمغ مكاف في لمحفع السالضة عخكضال كنقل االجتساع

 اءةكقخ  السالي، الفتح إلى يععصاءات انتقمت الحيغ عصاءاتال مقجمي كافة أسساء قخاءة ق.
 مغ شكل بأؼ الفشي التقضضع نتائج أك العبلمات ىحه مشاقذة عجـ مغ تأكجال. الفشضة عبلماتيع
 .األشكاؿ

ل تفاصضميا. ختع الرفحات ضدجتك  اءةكقخ  ػالسالضة كل كاحج عمى حج عخكضفتح مغمف ال ك. 
كأعزاء  مغ قبل الخئضذ ع باألحخؼ األكلىضػقالتع، أك ضػقالتمالي ك  عخضاألساسضة لكل 

 أية مبلحطة حػؿ األسعار أك التقضضع السالي. عصاءاتالمجشة . ال يجب أف تبجؼ لجشة فتح ال

 السطخكؼ في عصاءال محتػيات كل عادةإ يجب  السالي، عصاءال قخاءة مغ اإلنتياء عشج ز.
 الحؼ عصاءال فتح عسمضة راكخ ت ثع جانبا، كضعو الصق بذخيط إغبلقو مغ تأكجالك  األصمي

 .يمضو

السالضة التي استمست في الػقت  عصاءاتعشج االنتياء مغ فتح كقخاءة كتدجضل كافة ال ح.
 بصخح األسئمة. عصاءاتح  لسقجمي الادسال السحجد،

بأف عمضيع عجـ الدعي لمتأثضخ  عصاءاتخ مقجمي الكضحت، ك عصاءاتإعبلف اختتاـ جمدة فتح ال ط.
 عمى التقضضع السالي، كأنو سضتع نذخ معمػمات إحالة العقج في الػقت السشاسب.

. عصاءاتزيع ند  مشيا إلى مقجمي التػ ك  السالضة عصاءاتة فتح التحزضخ محزخ جمد ؼ.
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 السػقع مغ المجشة إلى ممف العقج. عصاءاتتأكج مغ إضافة السحزخ األصمي لفتح الال

 .التقضضع لجشة تجتسع ريثسا خمغ، مكاف إلى فػرا السالضة عصاءاتال كافة نقل ؾ.

ألكثخ مغ اختضار كاحج في نفذ الػقت، تأكج مغ أف تتع  عصاءاتعشجما تتع عسمضة فتح  ؿ.
 تبجأ ،عصاءاألكؿ كتدجضمو كنقل ال عصاءالعسمضة عمى التػالي، أؼ بعج االنتياء مغ فتح ال

 .التالضة الفتح عسمضة

 مالحغات ارشادية 4.2.12
 عظاءاتال لفتح الالزمة السهارد.  أ

 فعاؿ ما يمي: عصاءاتتذسل السػارد السادية لعسمضة فتح  .1
 عصاءاتالػصػؿ إلضيا بديػلة، يجمذ فضيا مشجكبػ مقجمي ال عصاءاتغخفة يسكغ لسقجمي ال 

. مغ السيع أف عصاءاتعمى بعج مدافة قرضخة مغ الصاكلة التي ستتع عمضيا عسمضة فتح ال
 ال أف يذاركػا فضيا؛ عصاءاتعسمضة فتح ال عصاءاتيذاىج مقجمػا ال

  ؛عصاءاتكأقبلـ كأشخشة الصقة لفتح ككضع عبلمات عمى اللػاـز مكتبضة مثل مقز 
 في حالة دعت الحاجة إلى مخاجعة تعمضسات العخض أك أية سشاقرةندخة عغ كثضقة ال ،

 تفاصضل أخخػ 
 مغ األقبلـ؛ ، كعجد كاؼٍ  عصاءاتاستسارات فارغة لتدجضل تفاصضل ال 
 كغضخىع مغ الحزػر  ياعمض عصاءاتاستسارات حزػر فارغة كأقبلـ لضػقع كافة مقجمي ال

 عمى حزػرىع؛
 أثشاء الفتح السالي؛ عمشاً  تفاصضل العبلمات الفشضة التي ستقخأ 
 عصاءاتكسيػلة الػصػؿ إلى خلة ترػيخ كثائق لتػزيع ند  مغ محزخ جمدة فتح ال. 

لزساف إجخاء عسمضة  عصاءاتمغ السػضفضغ في مكاف فتح ال يجب أف يتػاجج عجد كاؼٍ  .1
 تكػف السياـ التالضة مغ مدؤكلضة السػضفضغ السختمفضغ:الفتح بكفاءة. ك 

 ؛عصاءاتتخأس عسمضة فتح ال 
 كتخقضسيا كتسخيخىا إلى رئضذ الجمدة لقخاءتيا؛ عصاءاتفتح ال 
 ؛عصاءاتتدجضل تفاصضل عسمضة فتح ال 
 السالضة السغمقة في  عصاءاتالسفتػحة كال الفشضة عصاءاتضساف االحتفاظ بكل مغ ال

 مكاف خمغ،
 عمى سجل الحزػر. عصاءاتكالتأكج مغ تػقضع مقجمي ال 

حػؿ  عصاءاتيتصمب االستخجاـ األكفأ لمسػارد كاألكثخ فائجة أف يجمذ أعزاء فخيق فتح ال . 3  
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 عصاءات، بحضث تدضخ عسمضة فتح كختع كقخاءة كتدجضل كتأمضغ العصاءاتشاكلة فتح ال
باتجاه كاحج حػؿ الصاكلة )كأف تبجأ مغ الضدار باتجاه الضسضغ أك مغ الضسضغ باتجاه الضدار(. 

بذكل مشفرل عغ شاكلة فتح  عصاءاتكمغ السيع أيزا أف يجمذ مشجكبػ مقجمي ال
 .عصاءاتال

  معمهمات يجب قخاءتيا عمشا أثشاء الفتح الفشي ب.  
. كيجب أف تتزسغ السشاقرةف مجكنة في كثضقة يجب أف تكػ  السعمػمات التي ستقخأ عمشاً  .1

، بسا في ذلظ أسساء كافة أشخاؼ السذاريع السذتخكة عصاءعمى األقل أسع كعشػاف كل مقجـ 
 أك ائتبلؼ أك اتحاد مجسػعة مغ الذخكات.

، غضخ تمظ التي تتصمبيا كثضقة عصاءيجب عجـ قخاءة أؼ معمػمات إضافضة حػؿ أؼ  .1
السالضة تطل مغمقة في ىحه  عخكضقخاءة أية معمػمات مالضة، إذ أف ال. كيجب عجـ السشاقرة
 السخحمة.

 الفشي عخضلم األساسية الرفحات ج.
الرفحات األساسضة التي تحتاج ختع كتػقضع أك  عصاءاتيجب أف يقخر رئضذ جمدة فتح ال .1

لسغمق الفشي كالسطخكؼ ا عصاءتػقضع باألحخؼ األكلى. كيجب أف تذسل استسارة تدمضع ال
السالي. كال يصمب في العادة ختع أك تػقضع السشذػرات أك الكتضبات  عصاءالحؼ يحتػؼ عمى ال

 العادية السخفقة.

عشج تحجيج الرفحات األساسضة، يجب أف نتحكخ أف ختع كتػقضع عجد كبضخ مغ الرفحات قج  .1
األصمضة  عصاءاتيدتغخؽ الكثضخ مغ الػقت. كال يكػف التػقضع كالختع مصمػبضغ إال عمى ال

 كلضذ عمى الشد .
 عظاءاتال مقجمي أسئمة د.
، كفي حالة الفتح السشاقرةيجب أف تقترخ السعمػمات السقجمة عمى ما تتزسشو كثضقة   .1

السالي، عمى العبلمات الفشضة التي تست قخاءتيا. يتعضغ عمى السػضفضغ أف يعضجكا مقجمي 
 .متشاقزة إجابات بإعصاء السجازفة بجؿ ،إلى كثضقة شمب العخض دائساً  عصاءاتال

الححر بعجـ اإلجابة عمى  عصاءاتلايجب أف يتػخى السػضفػف الحيغ يجيخكف عسمضة فتح  . 1
أك عبلمة أك  عصاء، أك مشاقذة تفاصضل أية عصاءاتاألسئمة الستعمقة بقبػؿ أك رفس ال

 ىي التي تقخر ىحا".سعخ. كيسكغ إعصاء اإلجابة التالضة عمى ىحه األسئمة: "لجشة التقضضع 

تحت أؼ ضخؼ كاف، كحتى  عصاءاتيجب عجـ اإلفراح عغ أسساء أعزاء لجشة تقضضع ال   .3
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ىحه السعمػمات. إف ىحه الدخية إزاء أسساء أعزاء لجشة التقضضع  عصاءاتإذا شمب مقجمػ ال
 مغ شأنيا أف تقمل مغ فخص التأثضخ عمى عسمضة التقضضع.

 أثشاء الفتح السالي معمهمات يجب قخاءتيا عمشا. ج

  السالي. عصاءقبل فتح مغمف ال عصاءيجب قخاءة مجسػع العبلمات الفشضة لكل  . 1

 السالي. عخضيجب قخاءة إسع كل مقجـ عصاء كالدعخ اإلجسالي لم .1

، كسا يجب عجـ قخاءة تقدضع أؼ عصاءيجب عجـ قخاءة أؼ معمػمات إضافضة تتعمق بأؼ  .3
 تقدضع أؼ سعخ إجسالي.مجسػع عبلمات فشضة أك 

 السالية عظاءاتلم األساسية الرفحات. ح

ت الرفحات األساسضة التي تحتاج ختع كتػقضع أك عصاءايجب أف يقخر رئضذ جمدة فتح ال .1
 تػقضع باألحخؼ األكلى. كيجب أف تتزسغ عمى األقل ما يمي:

  الفشي؛ عصاءتقجيع الاستسارة 
 .ممخز التكالضف 

 أف يختع كيػقع الرفحات التي تحتػؼ عمى تػزيع التكالضف.يسكغ لخئضذ المجشة  .1
عشج تحجيج الرفحات األساسضة، يجب أف نتحكخ أف ختع كتػقضع عجد كبضخ مغ الرفحات قج  . 3

األصمضة  عصاءاتيدتغخؽ الكثضخ مغ الػقت. كال يكػف التػقضع كالختع مصمػبضغ إال عمى ال
 كلضذ عمى الشد .

  السظمهبة السهافقات 5.2.12
جمدة  محزخت، كلكغ يصمب إرساؿ ندخة عغ عصاءالالضدت ىشاؾ مػافقات مصمػبة لعسمضة فتح 

 .تعصاءافػر انتياء عسمضة فتح ال أرشضف العقجإلى  عصاءاتفتح ال

 السظمهبة الهثائق 6.2.12
 .العقج ممف في بو كاالحتفاظ كالسالضة الفشضة عخكضال مغ كل سجل إكساؿ يجب  .1
 :يمي ما األدنى حجه في الفشي الفتح جمدة محزخ يتزسغ أف يجب   . 1

 ىع؛عصاءالحيغ تع فتح  عصاءاتأسساء كافة مقجمي ال 
  كجػد أك غضاب ضساف عصاء، كنسػذج الزساف، عشجما يكػف ىحا الزساف

 ؛ السشاقرةمصمػبا في كثضقة 
 الفشي؛ عخضعجد الشد  التي تع استبلميا مغ ال 
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  تعجيبلت.كأية اندحابات أك 

 السالي في حجه األدنى ما يمي: عخضيجب أف يتزسغ سجل فتح ال  .3
 إلى التقضضع السالي؛ عصاءاتيعت الحيغ انتقمت عصاءاأسساء كافة مقجمي ال 
  انتقل إلى التقضضع السالي؛ عصاءالعبلمة الفشضة لكل مقجـ 
  مالي؛ عخضالدعخ اإلجسالي لكل 
 .كعجد ند  العخض السالي السدتمسة 

 :  عصاءيجب أف تكػف ند  كل عسمضة فتح  .4      
 عمى لػحة إعبلنات جية التعاقج كمتاحة لمجسضع؛ ػضػعةم 
 عشج الصمب؛ عصاءاتمػزعة عمى مقجمي ال 
 بعج  أرشضف التػريج الى الفشضة كالسالضة عخكضيجب إرساؿ محاضخ جمدات فتح ال

 ؛عصاءانتياء كل عسمضة فتح 
 كالسػقع مغ قبل  عصاءاتاألصمي لعسمضة فتح ال كيجب االحتفاظ بسحزخ الجمدة

 المجشة في ممف العقج.
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 واألشغال الدمع تقييم   -عذخة الثالثة السخحمة

  اجخاءات تقييم الدمع واألشغال  1.13
 مقجمة  1.1.13
 اإلجداء مع قخأيُ  أف كيجب. كاألشغاؿ الدمع عصاءات تقضضع إجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح
 :يكػف  كالحؼ السدتخجـ، التقضضع بأسمػب العبلقة ذات

 تقضضع عصاءات األشغاؿ ؛ 
 .تقضضع عصاءات الدمع 

 مغ السخاحل التالضة: يختمف التقضضع بالشدبة لمدمع كاالشغاؿ، كلكغ مشيجضة التقضضع تتكػف دائساً 
 الخئضدضة لمستصمبات تدتجضب ال التي العصاءات الستثشاء لمعصاءات التسيضجؼ الفحز .أ 

 ؛سشاقرةال لػثضقة
تقضضع تفرضمي لتحجيج ما إذا كانت العصاءات تدتجضب بذكل جػىخؼ لمستصمبات الفشضة  .ب 

 ؛سشاقرةكالتجارية لػثضقة ال
 تقضضع مالي لسقارنة تكالضف العصاءات السدتجضبة كتحجيج العصاء األقل كمفة؛ .ج 
 التحقق مغ مؤىبلت مقجـ العصاء األقل كمفة عمى أساس ناجح/فاشل: .د 

  نجح مقجـ العصاء في االستجابة لمسؤىبلت السصمػبة، يجب أف يػصى بإحالة إذا
 العقج عمضو؛

  إذا لع يشجح في االستجابة، يخفس العصاء كيؤخح العصاء الحؼ يمضو مغ حضث الكمفة
 األقل لضعامل بشفذ الصخيقة...ال .

 بضانضا يمخز مشيجضة التقضضع ىحه. رسساً السمحق،  1يبضغ الذكل 

( تعسل كفق 1، )كمالضاً  ( مدتقمة قانػنضاً 1القصاع العاـ مؤىمة فقط إذا أثبتت إنيا ) تكػف شخكات
 ( لضدت مؤسدة تابعة لمحكػمة أك لمحكػمة بالباشغ.3القانػف التجارؼ، )

تصبق السبادغ العامة في ىحه اإلجخاء عمى التقضضع كفق أسالضب تػريج العصاءات التشافدضة الجكلضة 
 السحجكدة كالعصاءات التشافدضة الػششضة كلجاف السذتخيات.كالعصاءات الجكلضة 

   الغاية 2.1.13
 تقضضع، تحمضل كمقارنة كل العصاءات السدتمسة، باستخجاـ مشيجضة كمعايضخ محجدة مدبقاً  أ.   

، لتحجيج العصاء الفائد الحؼ يجب أف يسشح العقج. تزسغ عسمضة سشاقرةفي كثضقة ال
 ي:التقضضع الجضجة تحقضق اآلت
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  مشافدة عادلة حضث يحطى كل مقجمي العصاءات بفخص متداكية لمفػز بعقػد تسػليا
 الحكػمة؛

 أف تكػف الدمع كاألشغاؿ التي يتع تػريجىا كفق العقج ذات جػدة مشاسبة؛ 
 .حرػؿ الجية السدتفضجة عمى أفزل قضسة مسكشة لمساؿ 

كمغ السسكغ اف تصمب السذػرة تكػف لجاف الجراسة كالتحمضل مدؤكلة عغ عسمضة التقضضع،  ب.
الفشضة مغ الجية السدتفضجة أك مغ مخترضغ فشضضغ خخخيغ )يجب أف يكػنػا مدتقمضغ عغ 

 كافة مقجمي العصاءات، أؼ لضذ لجييع تزارب مرالح( كسا ىػ مصمػب.
 الخظهات  3.1.13
شة الػقت تذكضل لجشة لتقضضع كتحمضل العصاءات قبل مػعج فتح العصاءات حتي يتدشى لمج أ.   

مياـ أعزاء المجشة في تقضضع كتحمضل العصاء عمى كاالتفاؽ  سشاقرةالكافي لجراسة كثضقة ال
كعمى ججكؿ زمشي إلكساؿ تقضضع كتحمضل العصاءات كالحرػؿ عمى صحة صجكر كعمى 
السػافقات الجاخمضة كإصجار خصاب اإلحالة لسقجـ العصاء الحؼ تبضغ نتضجة التحمضل أنو 

عصائو مدتجضب برػرة أساسضة لمستصمبات السشرػص عمضيا في كثائق  األقل كمفة كأف
  .السشاقرة قبل انتياء نفاذية العصاء

تأكج مغ أف تكػف لجاف التقضضع كالتحمضل مكػنة  مغ مػضفضغ مؤىمضغ كمتخررضغ ال ب.
 إلدارة التقضضع، كيفزل أف تزع المجشة اعزاء مسغ شاركػ في تحزضخ كثضقة العصاء.

مغ أف تقػـ المجشة بسخاجعة ككضع قائسة بالستصمبات كالتعمضسات كمعايضخ التقضضع  تأكجال ج.
صمب يُ تأكج مغ أنيا كاضحة كمفيػمة. عشج الحاجة ال، ك سشاقرةالسحجدة في كثضقة ال

تأكج مغ العشج الزخكرة.  سشاقرةمغ الذخز السدؤكؿ عغ صضاغة كثضقة ال تػضضحاً 
وتأكج من عجم تظبيق معاييخ  فقط سشاقرةثضقة التصبضق معايضخ التقضضع السحجدة في ك 

 .ججيجة أو مختمفة

تأكج مغ إجتساع رئضذ لجشة التقضضع كالتحمضل مع أؼ ُمَقِضع/ُمَقضِّسضغ مختاريغ، لسخاجعة ال د.
، لمتأكج مغ أنيا كاضحة كمفيػمة سشاقرةمشيجضة كمعايضخ التقضضع السحجدة في كثضقة ال

 لكافة السقضسضغ. 

 :التالضة السشيجضة تباعإ مغ تأكجال ق.

 لمعصاءات التسيضجؼ الفحز .1
 .التسيضجؼ الفحز في نجحت التي لمعصاءات التفرضمي الفحز .1
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 .االمخ تصمب اف عصاءاتيع، عمى العصاءات مقجمي مغ استضزاحات شمب .3
 .العصاءات اسعار تقضضع .4
 .الفائد العصاء لسقجـ الحق تأىضل عسل .5
 إعجاد تقخيخ تقضضع.  .6

 العصاءات، صبلحضة انتياء قبل العصاءات تقضضع كالتحمضل التقضضع لجشة تكسل لع حاؿ في ك.
 .عصاءاتيع سخياف مجة تسجيج العصاءات مقجمي مغ صمبيُ 

 العصاءات كتقضضع بتحمضل القضاـ أثشاء ،كالتحمضل التقضضع لجشة أعزاءمغ قبل  الدخية مخاعاة ز.
 .التقضضع بعسمضة معشضضغ غضخ اشخاص مع التقضضع نتضجة مشاقذة كعجـ

 مالحغات إرشادية 4.1.13
 أ. اختيار السهعفين إلجخاء عسميات التقييم 

يجب أف تتكػف لجاف التقضضع كالتحمضل مغ مػضفضغ مؤىمضغ ذكؼ الخبخة كالكفاءة كالشداىة  .1
كلضذ لجييع تزارب مرالح مع اؼ مغ مقجمي العصاءات. يعتسج عجد أعزاء لجاف 

 تتصمب ما كثضخاً  كلكغ. تعاقجتيع عمى نػع كقضسة كمجػ تعقضج عسمضة الالتقضضع كالتحمضل كنػعض
 فشضة معخفة لجييع الحيغ أكلئظ مغ خاصة خخخيغ، مػضفضغ مغ مجاخبلت التقضضع عسمضات
 لجشة تتحسل. العصاء كثائق تحزضخ في شاركػا الحيغ أك شخاهىا يتع التي كاألشغاؿ بالدمع
 كيعتبخ. التقضضع تقاريخ كإعجاد التقضضع عسمضات إجخاء عغ السدؤكلضة كامل كالتحمضل التقضضع
 إلى باإلضافة جضجة، مسارسة أعزاء خسدة إلى ثبلثة مغ مكػنة كتحمضل تقضضع لجشة تعضضغ
 :ذلظ
  يسكغ إجخاء تقضضع ألسمػب تػريج السذتخيات لسػاد القخشاسضة العادية بذكل كامل مغ

 كالتحمضل؛قبل عزػ أك عزػيغ مغ لجشة الجراسة 
  يتصمب تقضضع عقج إنذائي مجاخبلت مغ ميشجس أشغاؿ مجني مؤىل كاحج عمى

 األقل؛

عشج تحجيج السػضفضغ الحيغ سضقجمػف مجاخبلت لمتقضضع، يجب عمى رئضذ لجشة التقضضع  .1
كالتحمضل أف يأخح في االعتبار نػع السيارات أك السعخفة أك الخبخة السصمػبة كالتي قج 

 تتزسغ:
  التػريج كالتعاقج؛ميارات 
 السعخفة الفشضة؛ 
 ميارات االدارة السالضة؛ 
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 الخبخة القانػنضة؛ 
 تسثضل الجية السدتفضجة؛ 
 معخفة أك خبخة متخررة؛ 
 العصاءات مقجمي مغ اؼ مع مرالح تزارب لجيو لضذ. 

 .مجاخبلت ىكحا مثل تػثضق كالتحمضل التقضضع لجشة رئضذ عمى. 3  
 لمعظاءات التسييجي الفحص. ب

إجخاء الفحز التسيضجؼ لتحجيج مجػ استجابة العصاءات لستصمبات كشخكط كثضقة  .1
 ، دكف إىجار الػقت كالجيج بالفحز التفرضمي لمعصاءات.سشاقرةال

كقائسة الستصمبات التي يجب  سشاقرةبسخاجعة كثضقة ال الفحز التسيضجؼ دائساً  ءبج .1
ىحه  س ناجح/فاشل استشادا عمىاالستجابة ليا، كيتع إجخاء الفحز التسيضجؼ عمى أسا

 الستصمبات. لحا يجب أف يتزسغ الفحز التسيضجؼ التأكج مسا يمي:
  ًبالشسػذج كالقضسة سشاقرةفي كثضقة ال تدمضع ضساف عصاء، إذا كاف مصمػبا ،

 الرحضحتضغ، كمغ مؤسدة مالضة مقبػلة؛
 تدمضع العصاء األصمي كالعجد الرحضح مغ الشد ؛ 
  كالػثائق السصمػبة، كالتي تتزسغ بالتحجيج نسػذج تدمضع العصاء تدمضع كافة الشساذج

 كأؼ ججاكؿ أسعار مصمػبة؛
 ال (؛السزسػف  الشسػذج،)مؤرخة،  صحضحة عصاء صبلحضة... 
 بسا في ذلظ أؼ كثضقة قانػنضة سشاقرةتػقضع كتفػيس العصاء كفقا لتعمضسات كثضقة ال ،

 مصمػبة؛
 كمرادره؛ لمسقاكؿ القانػنضة األىمضة 
 أك لقجر معضغ إذا كانت  سشاقرةػف العصاء يغصي كل السػاد السصمػبة في كثضقة الك

 تتصمب ذلظ؛ سشاقرةكثضقة ال
 .تدمضع أية كثائق إضافضة أك عضشات مصمػبة 

 لمعظاءات التفريمي الفحص. ج
 إجخاء الفحز التفرضمي لمعصاءات التي تشجح في مخحمة الفحز السبجئي فقط. . 1

التفرضمي لمعصاءات لتحجيج ما إذا كانت العصاءات تدتجضب جػىخيا إجخاء الفحز  . 1
لمستصمبات الفشضة كالتجارية لػثضقة العصاء. يتع عادة عمى أساس ناجح/فاشل. تدتبعج 

 كيتع تقضضع أسعار العصاءات السدتجضبة فقط. العصاءات الغضخ مدتجضبة
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 تقضضع األشغاؿ.  تختمف شخؽ تقضضع االستجابة عشج تقضضع الدمع عشيا عشج . 3
 االستجابة تحجيج . د

"مدتجضبا"  العصاء كاف ما إذا تحجيج)الُسَقضِّسضغ(   الُسَقضِّعيجب عمى  العصاءات، تقضضع عشج . 1
 (.العصاء كثضقة بستصمبات يفي ال" )أؼ مدتجضبا"غضخ  أك( العصاء كثضقة بستصمبات)أيضفي 

"مدتجضبة  العصاءات ىحه كانت إذا ما الدؤاؿ يكسغ كليحا كاممًة، العصاءات تكػف  ما نادراً   . 1
 تعمضسات كافة يمبي الحؼ العصاء أنو عمى" جػىخيا"السدتجضب  العصاء يعخؼ". جػىخيا

. ححؼ أك تحفطات أك مادية مخالفات دكف  سشاقرةال كثضقة كشخكط كبشػد كمتصمبات
 في السادية، كغضخ البدضصة كاالنحخافات األخصاء يقبل أف الُسَقضِّع عمى يتختب خخخ بسعشى
 .تخفس أف يجب كالسادية الكبضخة األخصاء ذات العصاءات أف حضغ

 كقاعجة عامة، أف األخصاء السادية أك التحفطات أك الححؼ ىي التي:  .3

  تؤثخ عمى مجاؿ كجػدة كأداء الدمع أك األشغاؿ أك الخجمات بذكل جػىخؼ؛ 
  أك مغ شأنيا أف تحج مغ حقػؽ جية التعاقج أك مغ التداـ مقجـ العصاء بالعقج بذكل

 جػىخؼ؛ 
  إذا ما تع ترحضحيا، قج تؤثخ عمى الػضع التشافدي لسقجمي العصاءات اآلخخيغ

 برػرة غضخ عادلة.

 أف كيجب. مادؼ غضخ أك ماديا الخصأ كاف إذا ما تحجيج قخار)الُسَقضِّسضغ(  لمُسَقضِّع يعػد .4
 أك اإلضافضة السعمػمات أخح عجـ كيجب. فقط العصاء محتػيات عمى مبشضاً  القخار يكػف 

 .باالعتبار العصاء بسقجـ أك بالسشتج الدابقة السعخفة

تختمف األخصاء السادية كغضخ السادية بضغ إجخاءات العصاءات السختمفة، كفقا لمستصمبات    .5
يعتبخ خصأ ماديا أك غضخ مادؼ يجب أف يصبق السحجدة لكل عصاء. كلكغ القخار حػؿ ما 

 بذكل متداك عمى كافة العصاءات التي ىي جدء مغ عسمضة التقضضع نفديا.

 اعتبار)الُسَقضِّسضغ(  الُسَقضِّع عمى يتعضغ مادؼ، غضخ أك ماديا الخصأ كاف ما إذا تحجيج عشج .6
 فقط، ككإرشاد. لتػريجا كجػدة كالػقت كالسخاشخ الكمفة مثل أساسضة، عػامل عمى تأثضخه
 :تذسل ما غالبا الححؼ أك التحفطات أك السادية األخصاء فإف
 ججاكؿ تدمضع أك انتياء غضخ مقبػلة؛ 
  تفاصضل فشضة غضخ مقبػلة، مثل الترسضع أك السػاد أك السرشعضة أك السػاصفات أك

 السقايضذ أك السشيجضات؛
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 مزادة غضخ مقبػلة حػؿ بشػد كشخكط أساسضة في العقج، مثل شخكط  عصاءات
 الجفع أك تعجيل األسعار أك تعػيزات مقصػعة أك التعاقج مغ الباشغ أك الزساف.

رشاد فقط، فإف األخصاء غضخ السادية أك التحفطات أك الححؼ التي تكػف مقبػلة غالبا لئل  .7
 ما تذسل:

 ؛ع أك االنتياء، عشجما ال يكػف عامل الػقت حاسساً اختبلفات بدضصة في ججاكؿ التدمض 
 ححؼ مػاد غضخ أساسضة؛ 
 أخصاء حدابضة؛ 
  تفاصضل فشضة بجيمة، مثل الترسضع أك السػاد أك السرشعضة أك السػاصفات أك السقايضذ

 أك السشيجضات، تعتبخ مدتجضبة جػىخيا كتقبميا دكائخ العقػد؛ 
  تقبميا جية التعاقج.تعجيبلت بدضصة لبشػد كشخكط العقج 

 الشطخ صخؼ)الُسَقضِّسضغ(  لمُسَقضِّع يسكغ جػىخؼ، بذكل مدتجضب العصاء أف يتبضغ عشجما .8
 .مالضة بقضسة تقجيخىا أك تػضضحيا أك العصاء في الححؼ أك األخصاء أك التػافق عجـ عغ

 العظاء من مقجمي العظاءات والترحيحات تهضيحات. ه

الشافحة اك ( الرادرة بسػجب تعمضسات تشفضح العقػد الحكػمضة 11( ك)3مع مخاعاة الزػابط رقع )
 يتع اتباع ما ياتي في استكساؿ الشقز في عصاءات السشاقرضغ   : مايحل محميا

قج يصمب الُسَقضِّع )الُسَقضِّسضغ( تػضضحات مغ مقجـ العصاء عشجما تكػف معمػمات العصاء  . 1
غضخ كاضحة. ال يسكغ استخجاـ التػضضحات لتعجيل سعخ أك محتػػ العصاء )باستثشاء 
ترحضح األخصاء الحدابضة( أك لترحضح األخصاء السادية أك إلجخاء تغضضخات أساسضة 

 العصاء.  أخخػ في أؼ جانب مغ جػانب

 أف السخاشبة في يحكخ أف كيجب اإليزاحات، لصمب تحخيخياً  العصاء مقجـ مخاشبة يجب .1
 مقجـ إخفاؽ أف أيزا، السخاشبة، تحكخ أف يجب كسا. محجد كقت كفي اً مصمػب تحخيخياً  رداً 

 .العصاء رفس عشو يشجع قج لمصمب االستجابة في العصاء

أك أخصاء أك ححؼ  جػىخيةغضخ  حضػديختار قبػؿ أك ترحضح  أفمُسَقضِّع )الُسَقضِّسضغ( ل يجػز  .3
مػجػدة في العصاء. كلكي تكػف السشافدة عادلة لكافة مقجمي العصاءات، كإذا تع اإلعبلف 

 )إذا سسحت التذخيعات العخاقضة الشافحة بحلظ( السسكغ مغعغ ذلظ في كثضقة السشاقرة 
تاح مغ أعمى سعخ ليحا البشج مغ الستشافدضغ كالس إفتخاضضةبقضسة مالضة  حضػدتقضضع ىحه ال
التقضضع السالي فقط،  خضإلى سعخ العصاء، لغ اإلفتخاضييزاؼ ىحا السبمغ ك اآلخخيغ، 
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التخسضة عمضو  تتع. كفي حاؿ بقي عصاءه األدنى كمفة، الحضػد ىحهلضعكذ سعخ أك كمفة 
عشج مقجمي العصاءات اآلخخيغ.  البشج نفذىحا البشج بسػجب معجؿ أسعار  تشفضح إلدامو بعج

. كفي حاؿ إثبات تػاشؤه تتع إستبعاده يتع الدعخ، ليحا كفقاً  متشفضحل وكفي حاؿ رفز
 .  مرادرة تأمضشاتو األكلضة

، عشجما ال يتزسغ عصاء الدمع سعخ قصع الغضار أك السػاد االستيبلكضة، يجب مثبلً  .4
العصاء، باستخجاـ متػسط سعخ لمسادة نفديا إضافة سعخ السادة غضخ السحكػرة إلى سعخ 

 مغ عصاءات أخخػ أك مغ مرجر معمػمات مػثػؽ ألغخاض التقضضع فقط.

 كثضقة تصمبو الحؼ التاري  عغ قمضبلً  متأخخ تدمضع تاري  العصاء يتزسغ عشجما خخخ، كسثاؿ .5
 عشو كالتعبضخ الستأخخ التدمضع تقضضع يسكغ التعاقج، لجية مقبػالً  التاري  ىحا كيكػف  سشاقرةال

 مدػدة عمضيا تشز التي السقصػعة لمتعػيزات السالضة العقػبات باستخجاـ مالضة بقضسة
 .العقج

 السالي التقييم. و
 التقضضع أثشاء جػىخيا مدتجضبة أنيا تقخر التي لمعصاءات فقط السالي التقضضع إجخاءيجب  . 1

 .التفرضمي

 أسعار العصاءات السقجرة، كيتع تختضب العصاءات كفقاً إجخاء التقضضع السالي لتحجيج يجب  .1
، كىػ الحؼ سضكػف العصاء الفائد الحؼ لدعخىا السقجر، كيتع تحجيج العصاء األقل سعخاً 

 يجب تقجيع تػصضة إلحالة العقج عمضو.

 لكل السقجر الدعخ تحجيج إجخاءات تكػف  ذلظ، غضخ سشاقرةال كثضقة تعمضسات تتصمب لع إذا  .3
 :يمي كسا عصاء

ج سعخ العصاء اإلجسالي، مع أك باستثشاء تكالضف محجدة، كسا تػضح كثضقة يحجت .أ 
تعمضسات محجدة حػؿ استثشاء السبالغ  سشاقرة، أؼ قج تقجـ كثضقة السشاقرةال

االحتضاشضة كالصػارغ، كتزسضغ العسل الشيارؼ السدعخ بذكل مشافذ في عصاءات 
 األعساؿ؛

 قع بترحضح أؼ أخصاء حدابضة؛ .ب 
 قع بتصبضق أية خرػمات غضخ مذخكشة يقجميا مقجمػ العصاءات؛ .ج 
قع بتحػيل كافة العصاءات إلى عسمة تقضضع كاحجة لغايات السقارنة، باستخجاـ العسمة  .د 

 ؛سشاقرةكتاري  كمرجر سعخ الرخؼ السحجد في كثضقة ال
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 قع بعسل تعجيبلت ألؼ انعجاـ في التػافق غضخ مادؼ أك أخصاء أك ححؼ؛ .ق 
 ؛سشاقرةأؼ معايضخ غضخ سعخية محجدة في كثضقة القع بتصبضق  .ك 
 سشاقرةقع بتصبضق أؼ ىامر أسعار تفزضمضة إذا كاف ذلظ محجدا في كثضقة ال  .ز 

 )لمعصاءات التشافدضة الجكلضة فقط(؛
 حجد سعخ التقضضع اإلجسالي لكل عصاء.  .ح 

يتكػف مغ أكثخ مغ حرة كاحجة، كال يدسح لسقجمي  تعاقجعشجما يكػف التقضضع لستصمب  .4
 العظاءات بتقجيم خرهمات مذخوطة بإحالة العقج ألكثخ من حرة واحجة، يجب أن ال

 تؤخح ىحه باالعتبار في تقضضع مالي الحق في ىحه اإلجخاء.
 الحدابية األخظاء ترحيح . خ

 إجخاء إف. الحدابضة األخصاء ترحضح)الُسَقضِّسضغ(  لمُسَقضِّع يسكغ السالي، التقضضع إجخاء عشج .1
 باستخجاـ التقضج كيجب سشاقرةال كثضقة في محكػر عادة يكػف  الحدابضة األخصاء ترحضح
 .أدناه السحكػر اإلجخاء كىػ. سشاقرةال كثضقة في السحكػر اإلجخاء

 :التالي اإلجخاء تصبضق يجب محجد، إجخاء عمى سشاقرةال كثضقة تذضخ ال عشجما .1
إذا كاف ىشاؾ اختبلؼ بضغ سعخ الػحجة كبضغ الدعخ اإلجسالي الشاجع عغ حاصل ضخب 

 نػضحسعخ الػحجة في الكسضة، يتع اعتساد سعخ الػحجة، كيجب ترحضح الدعخ اإلجسالي. 
 :اآلتي الججكؿ في الترحضح عسمضة

 االجسالي الػحجة سعخ الكسضة األشغاؿ فقخات الخقع
 188 11 18 إنارة  كحجة .1
     
     
 118   السرحح االجسالي 
في كضع نقصة عذخية في سعخ  كاضحاً  إال إذا رأػ الُسَقضِّع )الُسَقضِّسضغ( أف ىشاؾ خصأً  

 الػحجة، في ىحه الحالة يتع اعتساد الدعخ اإلجسالي كيرحح سعخ الػحجة.
 
 :اآلتي الججكؿ في الترحضح عسمضة نػضح 

رقسا  الكسضة األشغاؿ فقخات الخقع
 ككتابة 

رقسا  الػحجة سعخ
 ككتابة 

رقسا  االجسالي
 ككتابة
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 إنارة  كحجة .1
 السرحح الػحجة سعخ

18 118.8 
11.88 

118 

     
 االجسالي 

 السرحح
  118 

إذا كاف ىشاؾ خصأ في السجسػع الشيائي الشاتج عغ جسع أك شخح مجسػعات فخعضة، تعتسج 
 السجسػع الشيائي.السجسػعات الفخعضة كيرحح 

 :اآلتي الججكؿ في الترحضح عسمضة نػضح
 الكسضة األشغاؿ فقخات الخقع

رقسا 
 ككتابة 

 الػحجة سعخ
 رقسا ككتابة 

رقسا  االجسالي
 ككتابة 

 18,758   الحفخيات .1
 18,458   الكػنكخيت أعساؿ .1
 18,588   الصابػؽ  أعساؿ .3
 االجسالي 

 السرحح االجسالي
  41,588 

41,788 
إذا كاف ىشاؾ اختبلؼ بضغ الكمسات كاألرقاـ، تعتسج السبالغ السكتػبة بالكمسات، إال إذا 
كانت السبالغ السكتػبة بالكمسات متعمقة بخصأ حدابي، كفي ىحه الحالة تعتسج السبالغ 

 السحكػرة باألرقاـ كفقا لمسبلحطة أعبله.
 خصضاً  السػافقة مشيع كالصمب أجخؼ، حدابي ترحضح بأؼ خصضاً  العصاءات مقجمي إببلغ .3

 .الترحضح عمى

 الخرهمات  . د
 شخيصة عصاءاتيع، أسعار عمى مذخكشة غضخ خرػمات تقجيع العصاءات لسقجمي يدسح
 طخبش كتؤخح( لمعصاء العمشي الفتح في تقخأ)كأف  العصاء في الخرػمات ىحه تجرج أف

 أشكاؿ مغ خخخ شكل ألؼ أك لمخرػمات يدسح كال. العصاءات سعخ تقضضع عشج االعتبار
 .سشاقرةال غمق تاري  بعج الدعخ تغضضخ

 العظاء سخيان مجة تسجيج طمب . ذ
 لجشة يتسكغ حتى كافضة سشاقرةال كثضقة في السصمػبة العصاء سخياف مجة تكػف  أف يجب .1

 يكػف  ال كليحا. العقج كإحالة الزخكرية السػافقات عمى كالحرػؿ التقضضع إجخاء مغ التقضضع
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 .مصمػباً  الصبضعي الػضع في العصاءات سخياف تسجيج

 جية مع بالتشدضق ،ضخكرياً  العصاءات سخياف مجة تسجيج أف التقضضع لجشة تجج عشجما .1
 لسجة عصاءاتيع سخياف مجة تسجيج تحخيخياً  العصاءات مقجمي كافة مغ تصمب التعاقج،
 بفتخة األصمضة العصاءات سخياف مجة انتياء قبل الصمب ىحا إصجار كيجب. محجدة إضافضة
 .الخدكد الستبلـ كاؼ كقت إلعصاء معقػلة،

 مجة تسجيج عشج لعصاءاتيع أخخػ  تفاصضل أية أك الدعخ تغضضخ العصاءات لسقجمي يدسح ال .3
 .سخيانيا

 يسجدكف  الحيغ العصاءات مقجمي عمى يجب لمعصاء، مصمػب ضساف ىشاؾ يكػف  عشجما .4
 تسجيج مجة بشفذ عصاءاتيع ضسانات سخياف مجة أيزا يسجدكا أف عصاءاتيع، سخياف مجة

 يفقج أف دكف  عصاءه سخياف مجة تسجيج يخفس أف عصاء مقجـ أؼ حق كمغ. العصاء
 .قجمو الحؼ العصاء ضساف

 السهافقات السظمهبة 5.1.13
 تقخيخ التقضضع الكامل.كػف لجشة التقضضع كالتحمضل مدؤكلة عغ إعجاد ت .1

 أك عصاء أؼ رفس أك قبػؿ بخرػص عصاء مقجـ أؼ مع اتراؿ أؼ بإجخاء يدسح ال .1
 .التقضضع تقخيخ عمى الحرػؿ قبل الفائد العصاء بذأف عصاء مقجـ ألؼ اإلشارة

 الهثائق السظمهبة 6.1.13
 التي السدانجة الػثائق كبكل عمضو، السػافق التقضضع بتقخيخ العقج ممف في االحتفاظ يجب .1

، أيزا، بتفاصضل التعاقج ممف في االحتفاظ يجب كسا. التقضضع إجخاء في استخجمت
اجتساعات التقضضع، كند  عغ كافة السخاسبلت مع مقجمي العصاءات، كالخسائل الستعمقة 

 بالتػضضحات ك ترحضح األخصاء الحدابضة أك تسجيج مجة سخياف العصاء.

 :ألقلا عمى التالضة السعمػمات التقضضع تقخيخ يتزسغ أف يجب .1
 نتائج الفحز التسيضجؼ لمعصاءات؛ 
 نتائج الفحز التفرضمي لمعصاءات ؛ 
 أؼ عصاءات مخفػضة، كأسباب رفزيا؛ 
  ،تفاصضل أؼ مخالفات مادية أك أخصاء أك ححؼ مقبػلة تع تػضضحيا أك ترحضحيا

كحضث يكػف ذلظ مشاسبا، كضفضة حداب ىحه السخالفات كاألخصاء كأخحىا باالعتبار 
 لسالي؛في التقضضع ا
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 سعخ كل عصاء تست قخاءتو أثشاء فتح العصاءات؛ 
  الدعخ السقجر لكل عصاء، بعج أؼ ترحضح أك تعجيل لمدعخ كتحػيمو إلى عسمة

 كاحجة؛
 تختضب العصاءات كفقا لدعخىا السقجر؛ 
 بضاف يفضج بأف العصاء صاحب الدعخ السقجر األقل ىػ بالتالي، العصاء الفائد؛ 
 .نتائج أؼ تأىضل الحق 

 :يمي ما حػؿ كاضحة تػصضات التقضضع تقخيخ يتزسغ أف يجب .3
 ؛عصاءالعصاء الفائد كسعخ العقج )العقػد( ال 
  كإذا ما كانت ىشاؾ أؼ مػاضضع تحتاج لمبحث مع مقجـ العصاء الفائد قبل تػقضع

العقج. إذا دعت الحاجة إلى بحث أؼ مػضػع مع مقجـ العصاء السػصى بو، لمدمع 
لضب تػريج العصاءات التشافدضة الجكلضة كالعصاءات الجكلضة أك األعساؿ، ضسغ أسا

السحجكدة كالعصاءات التشافدضة الػششضة قبل إحالة العقج، يجب تػضضح الحاجة، 
كمزسػف ىحه السباحثات في تقخيخ تقضضع العصاء، قبل إجخاء أؼ مباحثات مع مقجـ 

 العصاء.

 .كالتحمضل التقضضع لجشة أعزاء كافة قبل مغ مػقعاً  التقضضع تقخيخ يكػف  أف يجب .4
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 : إجخاء التقييم لمدمع واألشغال1الذكل 

 
: يشمل التمييم العطاءات المدرجة في 

سجل استالم العطاءات في الولت المحدد وفتحها 
ولراءتها. وال تشمل هذه العملية العطاءات 

 المتأخرة. 
إللصاء العطاءات  انفحص انخًهُذٌ نهؼطبءاث

 غير المستجيبة. وتشمل المعايير عادة:
 إرفاق جميع الوثائك المطلوبة؛ 

 التفويض الصحيح للعطاء؛ -
 ضمان عطاء ممبول؛ -
 ومدة صالحية كافية للعطاء؛ -
 وأهلية ممدم العطاء. -

 

لاللتزام انفحص انخفصُهٍ نهؼطبءاث
بالمتطلبات الفنية والتجارية لوثيمة 

 العطاء، مثال:
الموافمة على بنود وشروط العمد  -

 الرئيسية؛
 االلتزام الفني بوصف المتطلبات؛ -
 مدة تسليم/انتهاء ممبولة.  -

 للغايات التالية:  

 تصحيح األخطاء الحسابية؛ -
التحويل إلى عملة شائعة االستعمال )باستخدام  -

 (؛سعر الصرف المبين في وثيمة العطاء
حساب االنحرافات غير المادية و/أو المعايير  -

 غير السعرية؛
 ممارنة التكلفة اإلجمالية؛ -
 .1ترتيب األسعار بوضع السعر األلل رلم  -

 

 : تتم التوصية بإحالة العمد على

العطاء صاحب السعر األلل والمؤهل 
والمستجيب جوهريا. يتم تسليم التوصية 

 تمرير التمييم.للموافمة عليها في 

 

 رفض

 

 تقُُن

 هفصل

 رفض 

 التىصُح

العقذ تئحالح  

 الحسابية 

العطاءالتالي
 الترتيب في

لتحديد ما إذا كان العطاء 

صاحب السعر األلل والمستجيب 
 جوهريالادر ومؤهل على تنفيذ العمد.
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 الدمع عظاءات تقييم 2.13
 مقجمة 1.2.13
 مشيجضة تتكػف . الدمع تدكيج عصاءات لتقضضع السػحجة العسل إجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح
 :مخاحل ثبلث مغ الدمع تقضضع

 األساسضة لمستصمبات السدتجضبة غضخ العصاءات الستبعاد لمعصاءات التسيضجؼ الفحز .أ 
 ؛سشاقرةال لػثضقة

لمستصمبات  الفحز التفرضمي لمعصاءات، لتحجيج ما إذا كانت العصاءات تدتجضب جػىخياً  .ب 
 . كاستبعاد العصاءات غضخ الستجاكبة؛    سشاقرةالفشضة كالتجارية التي نرت عمضيا كثضقة ال

 .عخاً س تقضضع مالي، لسقارنة تكالضف العصاءات السدتجضبة كتقخيخ العصاء األقل .ج 

تصبق ىحه  .سشاقرةلستصمبات كثضقة ال كالسدتجضب جػىخياً  يكػف العصاء الفائد ىػ العصاء األقل سعخاً 
السحجكدة كالعصاءات  العصاءات التشافدضة الجكلضة كالعصاءات الجكلضة تعاقجعمى أسالضب  اتاإلجخاء

 لجاف السذتخيات.التشافدضة الػششضة كالعصاءات عمى السخحمتضغ )خاصة السخحمة الثانضة( ك 
 الغاية 2.2.13

أف الغاية مغ مشيجضة تقضضع الدمع ىي تحجيج العصاءات األقل كمفة، كالسدتجضبة لستصمبات كثضقة 
أكثخ  دفع كعجـالسدتفضجة تعاقج الدمع التي تمتـد بالسػاصفات فقط،  مجية. كىحا يزسغ لسشاقرةال

مغ البلـز مقابل ىحه الدمع. تكػف لمجاف التقضضع كالتحمضل السدؤكلضة الكاممة لتقضضع الدمع، كلكغ 
 ىػ كسا خخخيغ فشضضغ مخترضغ مغ أك السدتفضجة الجية مغ الفشضة السذػرة عمى تحرليسكشيا أف 

 ،مشاسباً  ذلظ يكػف  عشجما العبلقة، ذات الجيات مع بالتشدضق التعاقج جية تقػـ أف يجب. مصمػب
 .كالتحمضل الجراسة لجشة بتعضضغ

 الخظهات 3.2.13
 :التالضة الخصػات كالتحمضل الجراسة لجشة رئضذ تخحي
 كثضقة في السحجدة التقضضع كمعايخ كالسػاصفات كالتعمضسات الستصمبات كذكخ مخاجعة .1

 .التقضضع إدارة عغ السدئػلة المجشة أعزاء مع سشاقرةال

 كالسػاصفات التقضضع كمعايضخ مشيجضة لسخاجعة مختاريغ،/ُمَقضِّسضغ ُمقَّضِّع أؼ مع عاجتساإل .1
 الشحػ عمى ةتابعالس ثع. الُسَقضِّسضغ لكافة مفيػمة أنيا مغ لمتأكج سشاقرةال كثضقة في السحجدة
  :التالي

 د العصاءات التي ال تدتجضب جػىخيًا؛اإجخاء الفحز التسيضجؼ لمعصاءات كاستبع .أ 
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رضمي لمعصاءات لتحجيج ما إذا كانت العصاءات مدتجضبة جػىخيا فالتإجخاء الفحز  .ب 
 ؛  سشاقرةلمحج األدنى مغ السػاصفات كالستصمبات التجارية لػثضقة ال

 التقضضع السالي بتحجيج الدعخ السقجر لكل عصاء؛ ءبج .ج 
كالحؼ سضكػف العصاء  ج العصاء األقل سعخاً يحجتتختضب العصاءات كفقا لتقضضع سعخىا ك  .د 

 ئد؛الفا
 إجخاء تأىضل الحق لسقجـ العصاء الفائد.  .ق 
 إعجاد تقخيخ التقضضع.  .ك 
 مالحغات ارشادية 4.2.13

 السفرل الفشي التقييم.  أ
يجب أف . سشاقرةال كثضقة في السحجدة بالسػاصفات بسقارنتيا لمدمع الفشي التقضضع إجخاء .1

 العصاءات كتعتبخ. إلضيا الػصػؿ يجب التي لمسقايضذ األدنى الحج السػاصفات ىحه تقجـ
 تتجاكز أك ترل التي تمظ أما. مدتجضبة غضخ عصاءات السقايضذ ىحه إلى ترل ال التي
 تعصى ال لحلظ،. فاشل أك ناجح أساس عمى التقضضع كيتع. مدتجضبة فتعتبخ السقايضذ ىحه

 في محكػر ذلظ كاف إذا إال. إضافضة مضدات أؼ الفشضة السقايضذ تتجاكز التي العصاءات
 .الفشي التقضضع في ناجحة جػىخيا السدتجضبة العصاءات اعتبار يسكغ. الدعخية غضخ السعايضخ

 سخعة تحجد كثائق ترػيخ آللة سشاقرةال كثضقة في السصمػبة السػاصفات كانت إذا ،مثبلً  .1
 :فإف/الجقضقة صفحة 15 إلى ترل ترػيخ

  مدتجضب؛صفحة/الجقضقة يعتبخ غضخ  15العصاء الحؼ يقجـ سخعة 
  جػىخيا إذا قخر  صفحة/الجقضقة قج يعتبخ مدتجضباً  14العصاء الحؼ يقجـ سخعة

 الُسقَّضِّع/الُسَقضِّسضغ ذلظ؛
  صفحة/الجقضقة يعتبخ مدتجضبا؛ 15العصاء الحؼ يقجـ سخعة 
  صفحة/الجقضقة يعتبخ مدتجضبا كلكشو ال يحطى بسضدات  33العصاء الحؼ يقجـ سخعة

 صفحة/الجقضقة. 15ارنة بالعصاء الحؼ يقجـ سخعة إضافضة عشج التقضضع مق

 السذػرة صمبتك  باالعتبار الفشضة السػاصفات جػانب كافة خحُتتّ  الفشي، التقضضع إجخاء عشج .3
 الغخض حػؿ السدتفضجة الجية كمذػرة الفشضة السذػرة تكػف  سػؼ. مصمػبة كانت إذا الفشضة
 السػاصفات عغ االنحخاؼ كاف إذا ما لتقخيخ بالتحجيج مصمػبة الدمع استخجاـ مغ السحجد
 :مثبل. مادؼ غضخ أـ مادؼ

اإلخفاؽ في تقجيع حجع السحخؾ السصمػب يعتبخ بالتأكضج انحخافا ماديا في تقضضع  .أ 



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق
 عملية التوريد: رابعالجزء ال 

 

 081 يٍ 013

 السخكبة؛
اإلخفاؽ في تقجيع لػف السخكبة السصمػب قج ال يعتبخ انحخاؼ مادؼ إذا كانت  .ب 

انحخاؼ مادؼ إذا كانت السخكبة  السخكبة لبلستعساؿ العاـ، كلكشو قج يعتبخ
أك عبلمات معضشة لغايات  محجداً  لبلستخجاـ كدضارة شخشة أك إسعاؼ، كتتصمب لػناً 

 تحجيج ىػيتيا أك لغايات الصػارغ.

 السفرل التجاري  التقييم . ب
 بكافة جػىخيا ممتـد أك ممتدما العصاء كاف إذا ما تقجيخ شخيق عغ التجارؼ  التقضضع إجخاء .1

 كلكشيا. العصاء كثضقة عمى السعايضخ تعتسج كبالتالي. العصاء كثضقة كمتصمبات كشخكط بشػد
 :تتزسغ قج
 قبػؿ شخكط العقج األساسضة كالجفع كالزساف؛ 
 ججكؿ تدمضع لمدمع ضسغ الفتخة الدمشضة السحجدة؛ 
  ججكؿ انتياء لمخجمات الصارئة ضسغ الفتخة الدمشضة السحجدة، عشجما يكػف التخكضب

 أك تجريب السدتخجـ مصمػبا؛كالعسل 
 تػفخ قصع الغضار كالسػاد االستيبلكضة؛ 
 .تختضبات الخجمة، مثل شمب ككبلء محمضضغ 

ككسا ىػ الحاؿ في التقضضع الفشي، يجب أف تزع بشػد كشخكط العقج السقايضذ التجارية، قع  .1
 تعصى بتقضضع العصاءات عمى أنيا مدتجضبة أك غضخ مدتجضبة كفقا ليحه السقايضذ. كال

العصاءات التي تتجاكز السقايضذ السصمػبة أية مضدات إضافضة. إال إذا كاف ذلظ مغ خبلؿ 
 تصبضق السعايضخ غضخ الدعخية كسا ىػ مبضغ ادناه.

 الدعخية غيخ السعاييخ. ت
 يمبي كالحؼ سعخاً  األقل العصاء ىػ الصبضعي، الػضع في لمدمع، الفائد العصاء يعتبخ .1

ككػنو متػازف  السفرل التقضضع يقخره كسا سشاقرةال لػثضقة كالتجارية الفشضة السػاصفات
 غضخ السعايضخ بتصبضق)الُسَقضِّسضغ(  لمٌسَقضِّع يدسح كلكغ. كمشدجع مع الكمفة التخسضشضة 

 .سشاقرةال كثضقة في محجدة أنيا شالسا الدعخية

 متى مالضة بقضسة عشيا التعبضخ يتع أف أك ندبضاً  كزناً  الدعخية غضخ السعايضخ تعصى أف يجب .1
 :يمي ما الدعخية غضخ السعايضخ عمى األمثمة تتزسغ قج. أمكغ

. سشاقرةعقػبة عمى التدمضع الستأخخ، كفقا لججكؿ التدمضع الحؼ تشز عمضو كثضقة ال .أ 
كيجب التعبضخ عغ العقػبات بقضسة مالضة عغ شخيق زيادة الدعخ السقجر بسبمغ محجد 
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أخضخ لمتدمضع. كيسكغ حداب السبمغ باستخجاـ الشدب التي عغ كل يػـ أك أسبػع ت
 تصبق عادة لمتعػيزات السقصػعة عغ التأخضخ في التدمضع، كلضذ أكثخ؛

. سشاقرةعقػبة شخكط الجفع التي تتصمب دفعة أبكخ مسا ىػ محجد في كثضقة ال .ب 
 كيسكغ التعبضخ عغ العقػبة بمغة مالضة عغ شخيق حداب الفائجة التي يسكغ لمساؿ

 تحقضقيا باستخجاـ سعخ فائجة محجد؛
احتداب الكمفة السقجرة لقصع الغضار ك/أك السػاد االستيبلكضة لفتخة محجدة مغ العسل.  .ج 

كيسكغ التعبضخ عغ ىحا بقضسة مالضة بالصمب مغ الستشاقرضغ تقجيع أسعار لقائسة 
 محجدة مغ البشػد تزاؼ إلى الدعخ السقجر؛

 لمسعجات أثشاء فتخة حضاتيا العسمضة؛ احتداب تكالضف التذغضل كالرضانة .د 
 غخامة أـ زيادة لقاء اإلنتاجضة أك أداء السعجات، دكف أك فػؽ مدتػػ محجد. .ق 

 السظمهبة السهافقات  5.2.13
اليدسح بأؼ اتراؿ أك قبػؿ  الجراسة كالتحمضل مدؤكلة عغ تقجيع التقخيخ الكامل لمتقضضع. تكػف لجشة

أك رفس أؼ عصاء أك إرساؿ إشارة عغ العصاء الفائد ألؼ مغ مقجمي العصاءات قبل الحرػؿ عمى 
 التقخيخ السرادؽ عمضو. 

 السظمهبة الهثائق  6.2.13
يجب االحتفاظ في ممف العقج بتقخيخ التقضضع السػافق عمضو، كبكل الػثائق السدانجة التي استخجمت في 

 التقضضع. إجخاء 
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 األشغال عظاءات تقييم  3.13
 مقجمة 1.3.13
 .األعساؿ تشفضح عصاءات تقضضع عمى لمعسل القضاسضة االجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح

 تتزسغ مشيجضة تقضضع األعساؿ ثبلث مخاحل:
، الستبعاد العصاءات التي ال تدتجضب لمستصمبات الخئضدضة لػثضقة الفحز التسيضجؼ .أ 

 ؛سشاقرةال
، لتحجيج ما إذا كانت العصاءات تدتجضب بذكل جػىخؼ لمستصمبات الفحز التفرضمي .ب 

 كالستبعاد العصاءات التي ال تدتجضب؛ سشاقرةالتجارية كالفشضة السبضشة في كثضقة ال
تقضضع مالي، لسقارنة تكالضف العصاءات التي تفي بالستصمبات كتحجيج أدنى العصاءات  .ج 

 كمفة.  

تشصبق ىحه  .سشاقرةكالحؼ يفي بستصمبات كثضقة ال لفائد ىػ الُسَقضَّع أدنى كمفةيكػف العصاء ا
اإلجخاءات عمى أسالضب تػريج لمعصاءات التشافدضة الجكلضة كالعصاءات الجكلضة السحجكدة كالعصاءات 

 التشافدضة الػششضة كلجاف السذتخيات.
 الغاية 2.3.13

ج أدنى العصاءات كمفة كالتي تفي بستصمبات كثضقة إف الغاية مغ مشيجضة تقضضع األعساؿ ىي تحجي
تحرل عمى  لجاف التقضضع كالتحمضل السدؤكلضة العامة لتقضضع العصاءات، كلكشيا . تتحسلسشاقرةال

الشرضحة الفشضة مغ الجية السدتفضجة أك السخترضغ الفشضضغ اآلخخيغ حضشسا تجعػ الحاجة إلى ذلظ عشج 
 العبلقة. تقػـ جية التعاقج بالتشدضق مع الجكائخ ذات سشاقرةضقة التحجيج مجػ استجابة العصاءات لػث

 .التقضضع بعسمضة لمقضاـ كالتحمضل التقضضع لجاف بتذكضل الزخكرة عشج
 الخظهات 3.3.13

 :التالضة الخصػات كالتحمضل الجراسة لجشة رئضذ تخحي
 كثضقة في السحجدة التقضضع كمعايضخ كالسػاصفات كالتعمضسات بالستصمبات إقامةك  مخاجعة .1

 .التقضضع عسمضة إدارة عغ السدئػلة المجشة أعزاء مع سشاقرةال

 األشغاؿ ككصف التقضضع مشيجضة لسخاجعة اختضارىع تع ُمقّضسضغ أك ُمقّضع أؼ مع عاجتساإل .1
 تاـ بذكل مفيػمة األمػر ىحه أف لزساف كذلظ سشاقرةال كثضقة تتزسشيا التي كالسعايضخ
 :التالي الشحػ عمى العسل كيبجهكف . السقّضسضغ جسضع قبل مغ ككاضح

. كاستبعاد العصاءات التي ال تفي بالستصمبات لمعصاءات الفحز التسيضجؼإجخاء  .أ 
 بذكل جػىخؼ؛ 
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 بذكل تدتجضب العصاءات كانت إذا فضسا لتحجيج لمعصاءات الفحز التفرضميإجخاء  .ب 
 العصاءات استبعاد. سشاقرةال كثضقة في السبضشة كالفشضة التجارية لمستصمبات جػىخؼ 
 جػىخؼ؛ بذكل بالستصمبات تفي ال التي

 عصاء؛ لكل السقجر الدعخ تحجيج شخيق عغ السالي بالتقضضع البجء .ج 
الحؼ سضكػف  تختضب العصاءات بشاء عمى قضستيا السقجرة. كتحجيج العصاء األدنى سعخاً  .د 

 ىػ العصاء الفائد؛
لضدت غضخ متػازنة بذكل خصضخ كأنيا  التحقق مغ أف قضسة أدنى العصاءات السقجرة .ق 

غضخ محجدة بشاء عمى السخاحل األكلى مغ السذخكع، كشمب تحمضل إضافي لمدعخ إذا 
 اقتزى األمخ؛

 إجخاء تأىضل الحق لمستشاقز الفائد؛ .ك 
 كتحزضخ تقخيخ تقضضع .  .ز 
 مالحغات ارشادية 4.3.13
 السفرل والفشي التجاري  التقييم . أ

 يدتجضب العصاء كاف إذا فضسا تقجيخ شخيق عغ لمعصاءات التفرضميالفحز يتع إجخاء  .1
 السعايضخ تعتسج كبالتالي. سشاقرةال كثضقة كمتصمبات كشخكط بشػد جسضع مع جػىخياً 
 :تتزسغ قج كلكشيا ،سشاقزال كثضقة عمى

  قبػؿ شخكط العقج الخئضدضة، مثل الجفع كتعجيل الدعخ كالزساف كالتأمضغ كالتعػيزات
كحل الخبلفات كالسدؤكلضة كضساف حدغ التشفضح، أك تزسضغ االنحخافات  السقصػعة

 الثانػية فقط التي تعتبخ مقبػلة لمجشة كيسكغ تحجيج مقجارىا في عسمضة التقضضع؛
  الججكؿ الدمشي النتياء األعساؿ ضسغ الفتخة الدمشضة السحجدة ك/أك اإليفاء بالسخاحل

 الخئضدضة لبخنامج التعسضخ؛
  كالسػاد كالسرشعضة كالترسضع لمسػاصفات أك القػاعج السحجدة في كثضقة السعجات

 أك ما يقابميا؛  سشاقرةال
 أك بجائل مقبػلة؛ سشاقرةاستخجاـ شخؽ التعسضخ/البشاء السحجدة في كثضقة ال 
 أك ترسضع بجيل مقبػؿ،  سشاقرةالعصاء السبشي عمى الترسضع السحجد في كثضقة ال

 اء بالبجائل؛شخيصة أف تدسح كثضقة العص
  االلتداـ باألنطسة السعسػؿ بيا، كاألنطسة الستعمقة بالعسل؛ 
 كقضاـ سشاقرةالتعاقج بالباشغ ضسغ الكسضات كبالذكل الحؼ تدسح بو كثضقة ال ،
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 .سشاقرةالستعاقج بالباشغ باإليفاء بالستصمبات السحجدة في كثضقة ال

سشاقرة ال كثضقة كمتصمبات كطكشخ  بشػد في لمستصمبات االستجابة معضار تحجيج يجب .1
 كيسكغ. السعضار ىحا عمى بشاء عجميا أك االستجابة ناحضة مغ العصاءات تقضضع كيجب
 االنحخافات مقجار تحجيج يجب أنو مغ بالخغع جػىخيًا، تدتجضب التي العصاءات قبػؿ

 إعصاء يجب كال. السالي التقضضع في االعتبار بعضغ كأخحىا الثانػية كالححؼ كاألخصاء
 خبلؿ مغ األمخ ىحا تع إذا إال السصمػب السعضار تتجاكز التي لمعصاءات إضافضة مضدة

 .بالدعخ الستعمقة غضخ السعايضخ تصبضق
 في السؤىل الكادر مغ فشضة معمػمات األعساؿ لعصاءات يتصمب الفحز التفرضمي .3

 .السخترة الفشضة أك السدتفضجة الجية يسثل الحؼ كالكادر السعشي السجاؿ
 بالدعخ الستعمقة غيخ السعاييخ.  ب

 الفشضة الستصمبات يمبي كالحؼ كمفة العصاءات أدنى ىػ الفائد األعساؿ عصاء يكػف  عادة .1
 لمجاف يدسح كلكغ. السفرل التقضضع في محجد ىػ كسا ،سشاقرةال لػثضقة كالتجارية
 السعايضخ ىحه تكػف  أف شخيصة بالدعخ متعمقة غضخ معايضخ بتصبضق كالتحمضل الجراسة
 .سشاقرةال كثضقة في محجدة

 السعايضخ أمثمة كتتزسغ. بالدعخ الستعمقة غضخ السعايضخ عغ مالضة بسقاديخ التعبضخ يجب .1
 :يمي ما بالدعخ الستعمقة غضخ

فخض عقػبة عمى االنتياء الستأخخ بشاء عمى الججكؿ الدمشي النتياء األعساؿ السبضغ  .أ 
التعبضخ بذخكط مالضة عغ العقػبات؛ عغ شخيق زيادة  . كيجبسشاقرةفي كثضقة ال

القضسة السقجرة بسبمغ محجد لكل يػـ أك أسبػع يتأخخ فضو التدمضع. كيسكغ احتداب 
السبمغ باستخجاـ الشدب التي تدخؼ عادة عمى التعػيزات السقصػعة لقاء التأخخ في 

 التدمضع، عمى أف ال تتعجػ تمظ الشدب.
الجفع التي تتصمب دفع أؼ مبالغ قبل الػقت السحجد في فخض عقػبة عمى شخكط  .ب 

. كيسكغ التعبضخ بذخكط مالضة عغ ىحه العقػبة عغ شخيق احتداب سشاقرةكثضقة ال
 الفائجة التي يسكغ اكتدابيا مغ األمػاؿ باستخجاـ سعخ فائجة محجد.

 السظمهبة السهافقات 5.3.13
 تقبل مخاسبلت بأؼ اليدسح. الكامل التقضضع خيختق تقجيع مدؤكلضة كالتحمضل الجراسة لجشة  تتحسل

 السرادقة عمى الحرػؿ قبل عصاء مقجـ ألؼ الفائد العصاء إلى تذضخ أك عصاء أؼ تخفس أك
 .التقخيخ عمى
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 السظمهبة الهثائق 6.3.13
يجب االحتفاظ بتقخيخ التقضضع السػافق عمضو كجسضع الػثائق السدانجة السدتخجمة في إجخاء التقضضع في 

 ممف العقج.
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 االستذارية الخجمات تقييم   -عذخة الخابعة السخحمة

 االختيار عمى أساس الجهدة والكمفة اسمهبباستخجام  عظاءاتتقييم ال  1.14

 مقجمة 1.1.14
 قخاءتيا كيجب. االستذارية الخجمات عصاءات لتقضضع العامة اإلجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح
 :امّ إ سضكػف  كالحؼ استخجامو، سضتع الحؼ السحجدة التقضضع بسشيجضة السعشي اإلجخاء مع بالتدامغ
 باستخجاـ اسمػب االختضار عمى أساس الجػدة كالكمفة؛  عصاءاتتقضضع ال 
 باستخجاـ اسمػب االختضار عمى أساس الجػدة؛  عصاءاتتقضضع ال 
 باستخجاـ اسمػب االختضار عمى أساس األقل كمفة؛  عصاءاتتقضضع ال 
 ؛باستخجاـ اسمػب االختضار عمى أساس السضدانضة الثابتة عصاءاتتقضضع ال 
 باستخجاـ اسمػب االختضار عمى أساس مؤىبلت االستذارؼ. عصاءاتتقضضع ال 

 :مخاحل ثبلث مغ تتكػف  جسضعاً  أنيا غضخ السختمفة، االختضار اسالضب بضغ التقضضع إجخاءات تختمف
 ؛التعاقج كثضقة لستصمبات استجابتيا مجػ لتحجيج السدتمسة عصاءاتال لكافة التسيضجؼ الفحز .1
 التعاقػجتدػتجضب لذػخكط السخجعضػة فػي كثضقػة  عصػاءاتتقضضع فشي مفرل لتحجيج ما إذ كانػت ال .1

التػي سػتشتقل إلػى مخحمػة فػتح كتقضػضع  عصػاءاتلباستخجاـ نطػاـ تدػجضل نقػاط التأىضػل كلتحجيػج ا
 السالضة؛ لعخكضا
الفػػػائد الػػػحؼ يجػػػب التػصػػػضة  عصػػػاءالسالضػػػة لجراسػػػة أسػػػعارىا كتحجيػػػج مقػػػجـ ال عػػػخكضتقضػػػضع ال .3

 بإحالة العقج عمضو.
 الغاية 2.1.14

 السدتمسة عصاءاتال جسضع كمقارنة تقجيخ ىػ االستذارية الخجمات تقضضع مغ الغاية إف .1
 ،التعاقج كثضقة في مدبقاً  محجدة كمعايضخ مشيجضة باستخجاـ اإلمكاف، قجر مػضػعي بذكل
 يزسغ أف كيجب. عقج عمى لمتفاكض دعػتو يجب الحؼ الفائد االستذارؼ  تحجيج بغخض
 :يمي ما االستذارية لمخجمات الجضج التقضضع

  مغ  مسػلةأف السشافدة نديية كأف جسضع االستذاريضغ يتستعػف بفخصة متداكية لمفػز بعقػد
 الحكػمة؛

 الخبخة كالكادر السشاسبضغ لتشفضح السيسة  أف االستذارؼ الحؼ كقع عمضو االختضار يسمظ
 االستذارية بشجاح؛

  أف الخجمات االستذارية التي تع شخاهىا بسػجب العقج تقجـ لمجية السدتفضجة تػازنًا مشاسبًا بضغ
 ة السصمػب تشفضحىا.الجػدة كالكمفة، بشاء عمى أىجاؼ كضخكؼ متصمبات السيس
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 االستعانة كباإلمكاف كالسالي، الفشي لمتقضضع العامة السدؤكلضة كالتحمضل التقضضع لجشة تتحسل .1
. عصاءاتال في تخررضة فشضة نػاحي تقضضع في لمسداعجة الحاجة عشج مدتقمضغ بخبخاء
 .بالخجمات فشضة بسعخفة الخبخاء ىؤالء يتستع أف كيجب

 الخظهات 3.1.14
 لجشة التقضضع كالتحمضل الخصػات التالضة:  رئضذتخح ي

 عمى مؤىمضغ أعزاء ثبلثة مغ تقضضع فخيق مغ نةمكػّ  كالتحمضل التقضضع لجشة أف مغ تأكجال .1
 .بأكسميا التقضضع بعسمضة لمقضاـ مذتخكة مدؤكلضة يتحسمػف ( خسدة عغ يديج ال)كما  األقل

 ليا، رئضذ عمى إتفقت المجشة كاف ،عصاءاتال استبلـ قبل التقضضع لجشة تذكضل مغ تأكجال .1
 عصاءاتال تقضضع نساذج جيدت كانيا عزػ، كل كدكر التقضضع كمكاف التقضضع اسمػب كعمى
 الفشضة عصاءاتال لتقضضع زمشي إشار كعمى عصاءاتال تقضضع تقخيخ اقداـ عمى كإتفقت
 يتع اف مغ تأكجالك  الزخكرية السػافقات عمى كالحرػؿ التقضضع تقخيخ كتحزضخ كالسالضة
 .عصاءاتال صبلحضة انتياء قبل ذلظ

 أىجاؼ فيسػا كأنيع بالكامل التعاقج كثضقة بسخاجعة قامػا المجشة أعزاء  أف مغ تأكجال .3
 .كالخاصة العامة العقج شخكط ككحلظ السخجعضة شخكط التقضضع، معايضخ االستذارية، السيسة

 تػضضحاً  شمبػا أنيع  مغ تأكجال ،عصاءاتال في ناحضة ألية التقضضع لجشة فيع عجـ حالة في   .4
 تأكجال. األمخ اقتزى إذا السخجعضة كشخكط التعاقج كثضقة كتابة عغ السدؤكؿ الذخز مغ
 معاييخ أية ُتظبيق عجم من تأكجالو  ،التعاقج كثضقة في السحكػرة كالشقاط السعايضخ ُتصبضق مغ

 .متشهعة أو ججيجة أخخى 
 مخضي، سض ،”: االختضار لسعايضخ التقضضع درجات عمى إتفقت التقضضع لجشة أف مغ تأكجال .5

 عمى تتفق كاف لمسعايضخ عصاء كل استجابة أساس عمى مبشى التقضضعكأف . “ججاً  جضج جضج،
 .الجرجات كندب تعخيف

تأكج مغ أف يعسل اعزاء لجشة التقضضع بذكل مدتقل مغ بعزيع البعس حتى ال يؤثخ ال . 6
 احجىع في قخار اآلخخ. 

 االصمضة الشدخة مع السرػرة الشد  بسقارنة قامػا قج التقضضع لجشة اعزاء أف مغ تأكجال .7
 األصمضة، الشدخة مغ بإستشداخيا كذلظ السرػرة الشدخة في كججت إف الشػاقز، كاستفػا
 في األصمضة الشد  حفع مغ كتأكج عصاءاتال تقضضع في السرػرة الشد  استعساؿ مغ تأكج
 .الحاجة عشج الضيا لمخجػع خمغ مكاف

 مغ األقرى كالحج كالسعايضخ السخجعضة شخكط لسخاجعة التقضضع لجشة أعزاء مع عاجتساإل .8
 قج التقضضع لجشة أعزاء جسضع أف مغ تأكجالك  التعاقج كثضقة في محجدة معضار لكل الشقاط
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 :المجشة أعزاء أف مغ تأكجال التقضضع، بعسمضة البجء قبل. تساماً  فيسػىا
 لضذ لجييع تزارب مرالح  .أ     
 فيسػا التقضضع كنطاـ العبلمات  .ب    
 تع تدكيجىع بأكراؽ عسل لمتقضضع  ج.    
 عصاءاتاتفقػا عمى كضفضة تقضضع ال  د.    

 ال التي عصاءاتال كاستبعاد عصاءاتلم تسيضجؼ فحز بإجخاء التقضضع لجشة قضاـ مغ تأكجال .9
 .التعاقج كثضقة في عمضيا السشرػص لمستصمبات تدتجضب

 كل  قضاـ مغ تأكجال الفشضة، عخكضلم التفرضمي بالتقضضع التقضضع لجشة أعزاء يبجأ عشجما .18
 جضج، مخضي، سض ،” التقضضع درجات بتصبضق كذلظ السدتمسة عصاءاتال كل بتقضضع عزػ
 .معضار لكل السدتحقة الشقاط كتدجضل التقضضع معايضخ عمى كندبيا “ججاً  جضج

 فشي.  عخضـ بجسع الشقاط السدتحقة لكل ضاقال .11
 كل تقضضع نتضجة لسخاجعة المجشة أعزاء مع عاجتساإل الفشضة، عخكضال تقضضع إكساؿ بعج .11

 أنيع مغ كالتأكج عزػ كل سجميا التي الشقاط كتقارب تصابق مغ لمتأكج كمقارنتيا عصاء
 .الفيع مغ السدتػػ  نفذ عمى عصاءاتال قَضسػا قج

 كالسحكػر لمشجاح السصمػبة الفشضة لمشقاط األدني بالحج عصاء لكل السدتحقة الشقاط مقارنة .13
 .السالي التقضضع مخحمة الى سضشقل كاف إذا ما لتحجيج التعاقج كثضقة في

 .عمضو لمسػافقة السعشضة لمجيات لتقجيسو فشي تقضضع تقخيخ تحزضخ .14
يع نقاط اعمى مغ الحج األدنى لمشقاط الفشضة عصاءاتدعػة االستذاريضغ الحيغ سجمت  .15

يع السالضة العمشضة مع تحجيج الدماف، السكاف عخكضالسصمػبة لمشجاح لحزػر جمدة فتح 
 كالتاري . 

 الفشضة لمشقاط األدنى الحج مغ أقل نقاط يععصاءات سجمت الحيغ االستذاريضغ إعبلـ .16
 عسمضة إكساؿ بعج فتحيا دكف  ليع تعاد سػؼ السالضة عخكضيع أف لمشجاح السصمػبة
 .التقضضع

تأكج مغ جاىدية القاعة، كتختضب السقاعج كتحزضخ نساذج فتح القبل السػعج السحجد،  .17
 السالضة.  عخكضال

 الحيغ االستذاريضغ اسساء فإعبل ثع بالحزػر، بالتخحضب ءبجال الحزػر، اكتساؿ بعج .18
 التي الشقاط فكإعبل لمشجاح السصمػبة الفشضة لمشقاط األدني الحج الفشضة يععخكض اجتازت
 اسع معمشا اآلخخ تمػ ػكاحج السالضة، عخكضال بفتح البجء ثع ،عصاء كل استحقيا

 ضخكرية، تكػف  قج اخخػ  تفاصضل كاية/العسبلت العسمة السالي، عصاءال سعخ االستذارؼ،
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 .كجج إف السالي عخضال عمى الخرع مثل
 بتصبضق كذلظ السالضة العبلمة كاحتداب السالي التقضضع بعسل المجشة تبجأ أف مغ تأكجال .19

 الفشضة العبلمات عمى الػزف  تصبضق يتع ذلظ، بعج. التعاقج كثضقة في السحكػرة السعادلة
 حضث مغ التختضب تحجيج مع استذارؼ  لكل الشقاط مجسػع لتحجيج العبلمات كجسع كالسالضة
 .الشقاط اجسالي

 السذتخؾ كالسالي الفشي التقضضع لضذسل التقضضع تقخيخ إعجاد بتكسمة المجشة قضاـ مغ تأكجال .18
 تقضضع تقخيخ بشسػذج االستعانة يسكغ. عمضو كالسػافقة لمسخاجعة السعشضة لمجيات كارسالو
 الرفحة عمى حالضا كالستػفخ التخصضط كزارة عغ صجر الحؼ االستذارية الخجمات

 .العامة الحكػمضة العقػد لجائخة االلكتخكنضة
 االنتياء فػر. بالسفاكضات لمبجء عبلمة أعمى عصاءه سجل الحؼ االستذارؼ  إعبلـ .11

  كاالستذارؼ  أنت عمضو كقع. عقج مدػدة في عمضو االتفاؽ تع ما إعكذ السفاكضات،
 بضغ رسسضا العقج تػقضع مغ تأكج ثع الشيائضة لمسػافقة الشدخة ىحه إرسل. األكلضة باألحخؼ
 أشخاؼ كل يػقع ائتبلؼ، شخكة الفائد االستذارؼ  كاف حاؿ في. السعشضة األشخاؼ
 .العقج تشفضح عغ مدؤكلضغ كمتزامشضغ مشفخديغ العقج عمى اإلئتبلؼ

 الفشضة لمشقاط األدنى الحج اجتضاز في يععصاءات تشجح لع الحيغ باالستذاريغ تراؿإلا .11
 يتع أف عمى االستبلـ عشج بحلظ تػقضعيع مع مغمقة السالضة يععخكض إلستبلـ السصمػبة

 .الفائد االستذارؼ  مع العقج تػقضع بعج ذلظ
 إذا العسمضة ىحه خبلؿ كقت أؼ في يععصاءات صبلحضة يسجدكا أف السخشحضغ مغ صمبال .13

 .ذلظ إلى الحاجة دعت
 مالحغات ارشادية 4.1.14

 عظاءاتال لتقييم الكادر اختيار. أ 
تتحسل لجشة التقضضع كالتحمضل السدؤكلضة العامة لزساف إجخاء التقضضع كتحزضخ تقاريخ  .1

التقضضع. غضخ أف تقضضع الخجمات االستذارية تتصمب دائسًا معمػمات مغ كادر خخخ، ألف 
نطاـ نقاط التأىضل يقتزي مشح عبلمات عغ شخيق عجد مغ أعزاء الكادر لضتع التػصل 

 الفشي.  إلى معجؿ عبلمات التقضضع

كعغ تشدضق السعمػمات  عغ إدارة عسمضة التقضضع مدؤكالً  يكػف رئضذ لجشة التقضضع كالتحمضل .1
التي يدتمسيا مغ األعزاء اآلخخيغ في الكادر بسا في ذلظ الحرػؿ عمى العبلمات 
الفخدية كمقارنتيا كالحرػؿ عمى تعمضقات نػعضة تزسغ إجخاء التقضضع في الػقت السحجد 
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 ع القػاعج كاإلجخاءات السعسػؿ بيا، كتحزضخ تقخيخ تقضضع. بسػجب جسض

يجب أف ال يكػف لجػ أعزاء لجشة التقضضع كالتحمضل، ككحلظ الخبخاء الخارجضضغ التي قج     .3
تدتعضغ المجشة بيع لمتقضضع، تزارب في السرالح لتقجيع مجاخبلت لعسمضة التقضضع، مع 

يجب أف يتستع الكادر  مشح نقاط التأىضل. االىتساـ الذجيج باألعزاء السدؤكلضغ عغ
الخجمات االستذارية بسعخفة أك خبخة بالخجمات التي  عصاءاتكؿ عغ مشح عبلمة لؤ السد

سضتع تػريجىا كيجب أف يذسل الُسَقضِّسػف كػادر قادرة عمى تسثضل احتضاجات الجية 
 السدتفضجة. 

 التقضضع لجشة في أعزاء لضكػنػا أك تقضضع، لعسمضة مجاخبلت لتقجيع الكػادر تحجيج عشج   .4
 قج كالتي البلزمة الخبخة أك السعخفة أك السيارات نػع االعتبار في يؤخح أف يجب كالتحمضل،
 :تتزسغ

 كالتعاقج؛ تعاقجميارات ال 
 معخفة فشضة متعمقة بشػعضة السيسة؛ 
 ميارات اإلدارة السالضة؛ 
 الخبخة القانػنضة؛ 
 تسثضل مغ قبل الجية السدتفضجة؛ 
 .معخفة أك خبخة متخررة، مثل بخامج تقشضة السعمػمات 

مغ السيع أف ال يذتخؾ أعزاء مغ الجية السدتفضجة مغ الحيغ شاركػا في إعجاد كثضقة   .5
 في إجخاء التقضضسات كعزػ في لجشة التقضضع كالتحمضل. التعاقج 

 التسييجي الفحص. ب
لستصمبات كثضقة  تدتجضب عصاءاتاليتع إجخاء الفحز التسيضجؼ لتحجيج ما إذا كانت    .1

 كالجيج الػقت تزضضع دكف  ،عصاءاتال أضعف استبعاد مغ الُسَقضِّسضغ يسكغ كىحا. التعاقج
 .التأىضل لشقاط مفرل تقضضع إجخاء في

 التي عصاءاتال رفس يتع حضث الفذل، أك الشجاح أساس عمى التسيضجؼ الفحز إجخاء يتع   .1
 عمى التسيضجؼ الفحز في السدتخجمة السعايضخ كتعتسج. بالستصمبات جػىخياً  تمتـد ال

 بسخاجعة التسيضجؼ الفحز تبجأ أف دائساً  يجب لحلظ ،التعاقج كثضقة كتعمضسات متصمبات
 يسكغ فحدب إرشاد كشقصة. بيا اإليفاء يجب التي بالستصمبات قائسة لعسل التعاقج كثضقة
 :التالضة األمػر مغ التحقق التسيضجؼ الفحز يتزسغ أف



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق
 عملية التوريد: رابعالجزء ال 

 

 081 يٍ 004

 كالعجد الرحضح مغ تمظ الشد ؛ عصاءتدمضع الشد  األصمضة لم 
  تدمضع جسضع الشساذج كالػثائق السصمػبة بسا في ذلظ عمى كجو الخرػص نسػذج

 ؛عصاءتقجيع ال
 بسا في ذلظ أؼ تػكضل التعاقجبسػجب تعمضسات كثضقة  عصاءتػقضع كتفػيس ال ،

 ضخكرؼ؛
  يغ، إذا اقتزى األمخ ذلظ؛عصاءالسدتذاريغ التػقضع الدضخة ذاتضة مغ قبل 
  مالي مختػـ بذكل مشفرل. عخضتدمضع 
 التأىيل نقاط تدجيل نغام باستخجام التفريميالتقييم  .ج
 أنيا التسيضجؼ الفحز خبلؿ ثبت التي عصاءاتلم فقط السفرل التقضضع إجخاء يجب   .1

 .لمستصمبات جػىخياً  تدتجضب

 عصاء. حضث ُيسشح كل عصاءاتيدتخجـ نطاـ تدجضل نقاط التأىضل لتقجيخ الجػدة الشدبضة لم   .1
عجد متغضخ مغ الشقاط، بشاء عمى معايضخ محجدة مدبقًا، مغ الحج األقرى لعجد الشقاط 

. كىحا يعصي عبلمة تذضخ إلى الجػدة الشدبضة لكل عخض. حضث التعاقجالسبضشة في كثضقة 
مات لعجد مغ الُسَقضِّسضغ لحداب عبلمة متػسصة لكل عخض كالحؼ يتع استخجاـ عبل

 يربح إجسالي العبلمة الفشضة لمعخض. 

 :التالي الشحػ عمى التأىضل نقاط تدجضل أنطسة إجخاء يكػف    .3

يجب أف يشاقر جسضع الُسَقضِّسضغ بذكل مذتخؾ السعايضخ، كأية معايضخ فخعضة، لزساف أف  .أ 
 ضغ فيسًا مذتخكًا لمسعايضخ كأىسضتيا.يكػف لجػ جسضع الُسَقضِّس

بذكل مدتقل عغ كافة الُسَقضِّسضغ اآلخخيغ.  عصاءيجب أف يجخؼ كل ُمَقضِّع تقضضسًا لكل  .ب 
كيسشح عبلمات مغ الحج األقرى لعجد الشقاط لكل معضار.  عصاءكيقػـ بجراسة كل 

 .كيقػـ بتدجضل جسضع العبلمات كيػقع كرقة العبلمات
 كحداب كاحجة عبلمات كرقة في ككضعيا العبلمات بجسع كالتحمضل الجراسة لجشة تقػـ .ج 

 الُسَقضِّسضغ جسضع عبلمات اجسع الستػسط، كلحداب. عصاء لكل الستػسصة العبلمة
 .الُسَقضِّسضغ عجد عمى كقدسيا

 في ثبات كجػد مغ لمتحقق عصاء لكل العبلمات بسقارنة كالتحمضل التقضضع لجشة تقػـ .د 
 عغ كبضخة انحخافات أؼ تحجيج كيجب. عصاء كلكل لمسعايضخ مذتخؾ كفيع الصخيقة
 لذخح الُسَقضِّسضغ استجعاء كيسكغ العبلمات احتداب في تزاربات أك الستػسصة العبلمة
 .الُسَقضِّسضغ لكافة اجتساع في مشحػىا التي العبلمة
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 الستبعة الصخيقة في ثبات كجػد عجـ عمى الُسَقضِّسػف  يػافق حضشسا استثشائضة، حاالت في .ق 
 أك العبلمة احتداب شخيقة أك السعايضخ ألحج فيع سػء كجػد الشقاشات تكذف حضث أك

 كال. فخدؼ بذكل مشحػىا التي العبلمة بتعجيل أكثخ أك لُسَقضِّع ُيدسح قج ،عصاءاتال ألحج
 االحتفاظ كيجب. احتدبيا التي العبلمات عمى تعجيبلت بإجخاء ممدماً  الُسَقضِّع يكػف 
 تع كإذا. لمعبلمات ججيجة كرقة عمى السعجلة الشقاط كتدجضل األصمضة الشقاط بأكراؽ
 احتداب كإعادة ثانضة العبلمات بجسع كالتحمضل التقضضع لجشة تقػـ عبلمة أؼ مخاجعة
 كأف العبلمات أكراؽ جسضع الُسَقضِّسػف  يػقع أف كيشبغي. عصاء لكل الستػسصة العبلمة
 .تعجيميا جخػ  التي العبلمات أكراؽ ذلظ في بسا كالتحمضل الجراسة لجشة لخئضذ يدمسػىا

التي تشجح في التقضضع السفرل كتشتقل إلى التقضضع السالي عغ شخيق  عصاءاتيتع تحجيج ال   .4
 مشيجضة التقضضع الفخدؼ. 

 السالي التقييم. د 
 لمتقضضع السشاسبة السشيجضة شخيق عغ السالي التقضضع إلى تشتقل التي عصاءاتال تحجيج يتع    .1

 لفشي.ا

 كتحجيج عصاءاتال كمقارنة عصاءاتلم السقجرة األسعار لتحجيج السالي التقضضع إجخاء يتع    .1
 معادلة تصبضق يجب. عمضو العقج بإحالة يػصى أف يجب الحؼ عصاءال أؼ الفائد، عصاءال

 مغايخة معادلة أية استعساؿ يجب كال التعاقج كثضقة في عمضيا السشرػص السالي التقضضع
 .لحلظ

 الدعخ تحجيج إجخاء يكػف  ذلظ، غضخ التعاقج كثضقة تعمضسات أك التقضضع مشيجضة تذتخط لع ما    .3
 :يمي كسا عصاء لكل السقجر

 بسا في ذلظ أك باستثشاء تكالضف معضشة كسا ىػ مبضغ عصاءتحجيج القضسة اإلجسالضة لم ،
عمى كجػب إدخاؿ كافة  التعاقج، عمى سبضل السثاؿ قج تشز كثضقة التعاقجفي كثضقة 

 الزخائب كالخسـػ في التقضضع؛
 ترحضح أؼ أخصاء حدابضة؛ 
 كإضافة كمفة أؼ بشػد لع  عصاءتقجيخ ما إذا كانت جسضع البشػد مذسػلة في سعخ ال

 يخد ذكخىا؛
 استخجاـ عسمة إلى عسمة تقضضع كاحجة لغخض السقارنة ب عصاءاتتحػيل عسمة جسضع ال

 ؛التعاقجكتاري  كمرجر سعخ الرخؼ السحجد في كثضقة 
  عصاءتحجيج الدعخ اإلجسالي السقجر لكل.  
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 الحدابية األخظاء ترحيح. ه
عشج إجخاء تقضضع مالي يسكغ أف يقػـ الُسَقضِّسػف بترحضح األخصاء الحدابضة في حالة كجػد    .1

عقج بالجفع عمى أساس زمشي أك عمى أساس كمفة الػحجة؛ كيجب عجـ القضاـ بأؼ ترحضح 
كضفضة إجخاء ترحضح األخصاء  التعاقجفي حالة العقػد اإلجسالضة. كعادة تػضح كثضقة 

 ستخجاـ اإلجخاء السبضغ. كيكػف ىحا اإلجخاء عادة ىػ السبضغ أدناه.الحدابضة، كيجب ا

 :التالي اإلجخاء تصبضق يجب ،التعاقج كثضقة في مبضغ إجخاء يػجج ال حضثسا    .1

في حاؿ كجػد تعارض بضغ سعخ الػحجة كالدعخ اإلجسالي الحؼ نحرل عمضو بزخب  .أ 
حضح الدعخ اإلجسالي، إال إذا سعخ الػحجة بالكسضة، يتع اعتساد سعخ الػحجة كيتع تر

كاف رأؼ الُسًقضِّع أك الُسَقضِّسضغ أف ىشاؾ إزاحة كاضحة في كضع الفاصمة العذخية في 
 عخضسعخ الػحجة، كفي ىحه الحالة يتع اعتساد الدعخ اإلجسالي كسا ىػ مقجـ في 

 األسعار كيتع ترحضح سعخ الػحجة.
شخح السجسػعات الفخعضة، يتع كفي حاؿ كجػد خصأ في مجسػع كمي بدبب جسع أك  .ب 

 اعتساد السجسػعات الفخعضة كيتع ترحضح السجسػع الكمي.
كفي حاؿ كجػد تعارض بضغ الكمسات كاألرقاـ، يتع اعتساد السبمغ بالكمسات إال إذا كاف  .ج 

السبمغ السعبخعشو بالكمسات نتضجة خصأ حدابي، كفي ىحه الحالة يتع اعتساد السبمغ 
 تضغ السحكػرتضغ أعبله.باألرقاـ بسػجب السبلحط

إضافة إلى الترحضحات السحكػرة أعبله، فإف الشذاشات كالبشػد السحكػرة في العخض  .د 
 الفشي دكف سعخ، ستعج متزسشة في أسعار نذاشات كبشػد أخخػ. 

الفشي يختمف عسا ىػ  عخضإذا كاف حداب كسضة بشج أك نذاط معضغ محكػر في ال .ق 
 التالي:السالي، يتع تقضضع ك عخضمحكػر في ال

  تقـػ الدمشضة السجةىػ بشاء عمى  التعاقج كثضقةإذا كاف نسػذج العقج الستزسغ في ،
السالي بسا يتشاسب مع الكسضة  عخضلجشة التقضضع بترحضح الكسضة السحكػرة في ال

السحكػرة في العخض الفشي، كتصبضق سعخ الػحجة السبضغ في العخض السالي عمى 
 ، عصاءضح الكمفة اإلجسالضة لمالكسضة السرححة كبالتالي، ترح

  ال تصبق أؼ تعجيبلت كثضقة التعاقجإذا كاف الشسػذج اإلجسالي ىػ الستزسغ في ،
 السالي في ىحا السجاؿ.  عخضعمى ال

ادخاؿ التعجيبلت عمى األسعار بسػجب ترحضح االخصاء الحدابضة، كفي حاؿ  بعج .ك 
سػؼ يتع تحػيل األسعار الُسقضسة الى السالضة مدعخة بعسبلت مختمفة،  عخكضكانت ال
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 فيعسمة كحجة كذلظ باستعساؿ سعخ البضع لمتحػيل، مغ السرجر كالتاري  السذار إلضة 
 .التعاقج كثضقة

 يػافقػا أف مشيع كالصمب إجخاهىا تع حدابضة ترحضحات بأية خصضاً  السخشحضغ إشعار يجب .3
 .خصضاً  الترحضحات عمى

 السذتخك والسالي الفشي التقييم. و
 :عصاءالتقضضع السالي عغ شخيق تحجيج الدعخ السقجر لكل  البجء
  بشاء عمى قضستو السقجرة. عصاءمشح نقاط مالضة لكل 
  كجسع الشقاط  التعاقجَكزِّف الشقاط الفشضة كالسالضة باستخجاـ األكزاف السبضشة في كثضقة

 .عصاءالسػزكنة معًا لمحرػؿ عمى العبلمة اإلجسالضة لكل 
 صاحب أعمى عبلمة  عصاءكفقًا لعبلماتيا اإلجسالضة. كتحجيج ال عصاءاتال تختضب

 الفائد.  عصاءإجسالضة، كالحؼ سضكػف ال
 .إعجاد تقخيخ تقضضع فشي كمالي  مػحج، كالحرػؿ عمى السػافقة لبجء السفاكضات 
 مشح نقاط مالية .1
. كيتع ىحا عادة التعاقجيجب مشح الشقاط السالضة باستخجاـ الصخيقة السبضشة في كثضقة  . أ

 عمى الشحػ التالي: 
 188عبلمة مالضة قجرىا  سعخاً  عصاءاتيتع إعصاء أدنى ال . 
 األخخػ عبلمة مالضة بذكل متشاسب مع ىحا  عصاءاتبضشسا يتع إعصاء جسضع ال

 السجسػع باستخجاـ الرضغة التالضة: 
 قضج الجراسة صاءع/سعخ ال عصاءسعخ أدنى ×  188قضج الجراسة =  عصاءالعبلمة السالضة لم

 عمى سبيل السثال إذا كانت األسعار كسا يمي:  .2
 : مثاؿ عمى حداب مجسػع الشقاط السالضة1الججكؿ 

 الشقاط الريغة الدعخ العخض

 98 188×   588، 888÷ 458، 888 دكالر أمخيكي 588، 888 أ االستذارؼ 

 188 أدنى سعخ = أمخيكيدكالر  458، 888 ب االستذارؼ 

 93،75 188 × 488، 888÷  458، 888 أمخيكيدكالر  488، 888 ج االستذارؼ 

 وزن الشقاط لحداب العالمة اإلجسالية .3
. التعاقجيجب أف يتع كزف الشقاط الفشضة كالسالضة باستخجاـ األكزاف السبضشة في كثضقة  . أ
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% لمعبلمة السالضة. كيجب أف 18% لمعبلمة الفشضة ك88كيكػف ىحا عادة بسقجار 
 % دائسًا. 188يكػف مجسػع األكزاف مجتسعة 

 السبضشة السئػية باألكزاف الفعمضة كالسالضة الفشضة العبلمة اضخب السػزكنة، الشقاط لتحجيج . ب
 كالسالضة الفشضة العبلمة اجسع ببداشة اإلجسالضة، العبلمة كلتحجيج. التعاقج كثضقة في
 الفشضة العبلمة أدناه 1 الججكؿ في السثاؿ كيبضغ. بعزاً  بعزيا إلى كزنيا تع التي

 التعاقج كثضقة في السبضشة كاألكزاف ،عصاءاتال أحج في استبلميا تع التي كالسالضة
 :اإلجسالضة العبلمة السػزكنة العبلمات السصمػب كالحداب
 مجسػع الشقاط اإلجسالي: مثاؿ عمى حداب 1الججكؿ 

 العالمات السهزونة الحداب التعاقجالهزن في وثيقة  العالمات األصمية 

 68 188÷88×  75 %88 75 الفشية 

 17 188÷18×  85 %18 85 السالية

 77  %188  اإلجسالي 

 عظاءال صالحية تسجيج طمب. ز 
كافضة لتسكضغ  التعاقجالسصمػبة في كثضقة  عصاءال صبلحضة مجة تكػف  أف يجب العادة، في .1

لجشة التقضضع كالتحمضل مغ القضاـ بالتقضضسات الفشضة كالسالضة كالحرػؿ عمى جسضع السػافقات 
 .عصاءالبلزمة كالتعاقج. كلحلظ يجب أف ال ُيصمب عادة تسجيجات لسجة صبلحضة ال

، يجب أف يصمب مغ جسضع االستذاريضغ عصاءاتالفي حاؿ شمب تسجيج لسجة صبلحضة  .1
يع خصضًا لفتخة إضافضة محجدة مغ الػقت. كيجب تقجيع ىحا عصاءاتأف يسجدكا صبلحضة 

، كذلظ إلعصاء كقت عصاءاتالالصمب قبل فتخة معقػلة مغ تاري  انتياء مجة صبلحضة 
 كاؼ لضتع استبلـ اإلجابات.

يع عصاءاتيع السالضة أك أية تفاصضل في عخكضيجب أف ال يدسح لبلستذاريضغ بتغضضخ    .3
 عشج تسجيج مجة الربلحضة. 

 السظمهبة السهافقات 5.1.14

 :تحزضخ عغ مدؤكلة كالتحمضل التقضضع لجشة تكػف 
 السالضة؛ ك عخكضتقخيخ تقضضع فشي قبل فتح ال 
 .تقخيخ تقضضع فشي كمالي مذتخؾ، بعج إكساؿ التقضضع 
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 السظمهبة  الهثائق 6.1.14

يجب االحتفاظ في ممف العقج بتقاريخ التقضضع الفشضة كالسالضة التي تست السػافقة عمضيا  .1
كجسضع الػثائق السدانجة السدتخجمة في التقضضع مثل أكراؽ العبلمات الفخدية السػقعة 
كمحاضخ اجتساعات لجشة التقضضع كالتحمضل. كيجب تػقضع تقاريخ التقضضع مغ قبل جسضع 

 كػا في التقضضع. السػضفضغ الحيغ شار 

 يجب أف يتزسغ تقخيخ التقضضع الفشي السعمػمات التالضة:  .1

 نتائج الفحز التسيضجؼ؛ 
  ؛عصاءالعبلمات الفشضة التي مشحيا كل مقّضع لكل 
 ؛عصاء ممخز لشقاط القػة كنقاط الزعف الشدبضة لكل 
  تع رفزيا لعجـ إيفائيا بجػانب ميسة مغ الذخكط السخجعضة كأسباب ذلظ؛  عصاءاتأؼ 
  تحمضل ألؼ تزاربات في العبلمات بضغ الُسَقّضسضغ كممخز ألية مشاقذات دارت كألية

 تعجيبلت أجخيت؛
  ؛ عصاءإجسالي العبلمات الفشضة لكل 
 لمسخشحضغ؛السالضة  عخكضالتي تفي بالحج الفشي األدنى كتػصضة بفتح ال عصاءاتال 
 األخخػ.  عصاءاتكتػصضة بخفس جسضع ال 

 :التالضة السعمػمات السػحج كالسالي الفشي التقضضع تقخيخ يتزسغ أف يجب .3
 السالي؛ عخضكالعبلمات الفشضة التي تع قخاءتيا في فتح ال عصاءاتالقضع اإلجسالضة لم 
  بعج القضاـ بأية ترحضحات أك تعجيبلت عمى الدعخ كالتحػيل  عصاءالدعخ السقجر لكل

 إلى عسمة كاحجة؛
 ؛التعاقج كثضقة في كالسحكػر العسبلت تحػيل مرجر نذخة مغ ندخة 
  كمشيجضة تػزيع العبلمات السالضة؛ عصاءالعبلمات السالضة لكل 
 كزف العبلمات الفشضة كالسالضة؛ 
  ؛ عصاءالعبلمة اإلجسالضة لكل 
 الفائد.  عصاءصاحب أعمى عبلمة كالحؼ يكػف بالتالي، ال عصاءكبضاف با 

 :حػؿ كاضحة تػصضات السػحج التقضضع تقخيخ يذسل أف يجب .4
 ؛ عصاءالفائد كقضسة العقج ال عصاءال 
 .كأية مدائل يجب معالجتيا خبلؿ السفاكضات مع السخشح الفائد 
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 والسالية الفشية عظاءاتال لتقييم قياسية خظهات أعاله السحكهرة الخظهات تعتبخ: تشهيو
 عشج الخظهات ىحه اتباع والتحميل التقييم لجان عمى. االختيار اسمهب عن الشغخ بغض
 .االختيار أساليب بين االختالفات مخاعاة مع عظاءاتال تقييم
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: يشمل التمييم العطاءات التي تم 

استالمها في الولت المحدد وفتحها ولراءتها. 
وال تشمل هذه العملية العطاءات المتأخرة. 

 وتبمى العطاءات المالية مغلمة.
إللصاء العطاءات غير  

 المستجيبة. وتشمل المعايير عادة:
 إرفاق جميع الوثائك المطلوبة؛ 

 التفويض الصحيح للعطاء؛ -
 توليع السير الذاتية؛ -
 ومدة صالحية كافية للعطاء. -

 

باستخدام نظام نماط  

 التأهيل للغايات التالية:
المعايير في وثيمة منح العالمات حسب  -

 طلب العطاء.
ممارنة العالمات بالحد الفني األدنى في  -

 . العطاءاتوثيمة طلب 
 

: تتم التوصية بالعطاءات التي  

تفي بالحد الفني األدنى لتنتمل إلى مرحلة 
الفتح المالي والتمييم. ويتم تمديم التوصية 
 للموافمة عليها في تمرير التمييم الفني. 

 

يتم فتح العطاءات المالية. : 

 ويتم لراءة العالمات الفنية واألسعار. 

 

 للغايات التالية: 

 تصحيح األخطاء الحسابية؛ -
التحويل إلى عملة شائعة االستعمال  -

)باستخدام سعر الصرف المبين في وثيمة 
 طلب العطاءات(؛

 مالية؛منح العالمات  -
وزن العالمات الفنية والمالية إلعطاء  -

 .عطاءالعالمة اإلجمالية لكل 

 

 : تتم التوصية بإحالة العمد على

العرض صاحب أعلى عالمة إجمالية، 
ويكون خاضعاً ألية مفاوضات مطلوبة. 
يتم تسليم التوصية للموافمة عليها في 

 .تمرير التمييم المالي

 

 رفض

 

 فٌٍ تقُُن

 هفصل

 رفض دوى الحذ

 التىصُح

العقذ تئحالح  

والكمفة الجهدة أساس عمى االختيار اسمهب التقييم إجخاء: 3 الذكل
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 )في اسمهب العظاء الهحيج( الجهدة أساس عمى االختيار باستخجام العظاءات تقييم 2.14
 مقجمة 1.2.14

 يشاسب اسمػب االختضار القائع عمى أساس الجػدة األنػاع التالضة مغ السياـ:
السياـ السعقجة أك الستخررة بجرجة عالضة كالتي يرعب تحجيج شخكط مخجعضة دقضقة ليا أك  .1

تحجيج السجخبلت السصمػبة مغ السدتذاريغ كالتي يتػقع العسضل فضيا أف يطيخ االستذاريضغ 
يع )مثبًل، الجراسات االقترادية، أك القصاعضة لمجكلة، كدراسة الججكػ عصاءاتاإلبجاع في 
متعجدة القصاعات، كترسضع معسل لسعالجة الشفايات الخصخة أك خصة حزخية  االقترادية

 رئضدضة، أك إصبلحات لمقصاع السالي(؛
السياـ التي ليا أثخ مدتقبمي كبضخ كالتي يكػف ىجفيا الحرػؿ عمى أفزل الخبخاء )مثل  .1

الدجكد  دراسة الججكػ االقترادية كالترسضع اإلنذائي اليشجسي لبشضة تحتضة رئضدضة مثل
الكبضخة، بحػث الدضاسات ذات األىسضة الػششضة، كالجراسات اإلدارية لمسؤسدات الحكػمضة 

 الكبضخة(.
السقجمة غضخ قابمة لمسقارنة  عصاءاتالسياـ التي يسكغ تشفضحىا بصخؽ مختمفة، بحضث تكػف ال .3

فضيا قضسة )مثل الشرح اإلدارؼ، كالجراسات الستعمقة بالقصاعات كالدضاسات التي تعتسج 
 الخجمات عمى جػدة التحمضل(.

 اسمػب باستخجاـ االستذارية الخجمات عصاءات تقضضع اجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح
 :مخاحل ثبلث الجػدة أساس عمى االختضار تقضضع مشيجضة تتزسغ. الجػدة أساس عمى االختضار

 ؛التعاقجالخئضدضة لػثضقة  لمستصمباتالتي ال تدتجضب  عصاءاتالالتسيضجؼ الستبعاد  الفحز .أ 
باستخجاـ نطاـ تدجضل نقاط التأىضل كلتحجيج  عصاءاتتقضضع فشي مفرل لتقجيخ جػدة ال .ب 

 صاحب أفزل جػدة. عصاءال
السالي لمسخشح صاحب أعمى مجسػع نقاط فشضة فقط كاإلعجاد ألية  عصاءالتقضضع مالي لفحز  .ج 

 مفاكضات. 

، في حالة االختضار عمى أساس الجػدة، تقجيع عخض فشي فقط )دكف عصاءاتقج تصمب دعػة تقجيع ال
الفشي كالسالي معًا في نفذ الػقت، كلكغ في مغمفضغ  يغعصاءالالعخض السالي(، أك يصمب تقجيع 

 رسسًا بضانضًا يمخز مشيجضة التقضضع ىحه. 4. كيبضغ الذكل مشفرمضغ )نطاـ السغمفضغ(
 الغاية 2.2.14

السدتمسة بذكل  عصاءاتمشتقضضع الخجمات االستذارية ىػ تقجيخ كمقارنة جسضع الإف الغاية  .1
، التعاقجمػضػعي قجر اإلمكاف، باستخجاـ مشيجضة كمعايضخ محجدة مدبقًا في كثضقة 
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بغخض تحجيج االستذارؼ الفائد الحؼ يجب دعػتو لمتفاكض عمى عقج. كيجب أف يزسغ 
 يمي:التقضضع الجضج لمخجمات االستذارية ما 

  أف السشافدة نديية كأف جسضع االستذاريضغ يتستعػف بفخصة متداكية لمفػز بعقػد مسػلسغ
 الحكػمة؛

 الخبخة كالكادر السشاسبضغ لتشفضح السيسة  أف االستذارؼ الحؼ كقع عمضو االختضار يسمظ
 االستذارية بشجاح؛

 ىي ذات تفضجةأف الخجمات االستذارية التي تع شخاهىا بسػجب العقج تقجـ لمجية السد 
 جػدة عالضة، بشاء عمى أىجاؼ كضخكؼ متصمبات السيسة السصمػب تشفضحىا.

 االستعانة كباإلمكاف كالسالي، الفشي لمتقضضع العامة السدؤكلضة كالتحمضل التقضضع لجشة تتحسل .1
. عصاءاتال في تخررضة فشضة نػاحي تقضضع في لمسداعجة الحاجة عشج مدتقمضغ بخبخاء
 .بالخجمات فشضة بسعخفة الخبخاء ىؤالء يتستع أف كيجب

 ال)كما  األقل عمى أعزاء ثبلثة مغ تقضضع فخيق مغ مكػنة كالتحمضل التقضضع لجشة تكػف  .3
 .بأكسميا التقضضع بعسمضة لمقضاـ مذتخكة مدؤكلضة يتحسمػف ( خسدة عغ يديج

 (1.14 الجدء)راجع  الخظهات 3.2.14

 :التالضة الخصػات كالتحمضل التقضضع لجشة رئضذيتخح 
 إختضار أعزاء مشاسبضغ كمؤىمضغ مغ السػضفضغ إلدارة التقضضع.  .1
أجخكا  كأنيع التعاقجمخاجعة الُسَقضِّع أك الُسَقضِّسػف الستصمبات الخئضدضة لػثضقة التأكج مغ     .1

 التي ال تدتجضب جػىخيًا  لمستصمبات.  عصاءاتالفحز التسيضجؼ لغخض استبعاد ال
ع مع الكادر السختار إلجخاء تقضضع نقاط التأىضل لسخاجعة شخكط السخجعضة اجتساإل   .3

تأكج ال، ك التعاقجكسا ىي محجدة في كثضقة  عصاءكالسعايضخ كالحج األقرى لعبلمة كل 
مغ أف جسضع الُسَقضِّسضغ قج فيسػىا تسامًا. كإذا اقتزى األمخ  شمب تػضضح مغ 

 أك عغ كتابة مدػدة شخكط السخجعضة.  التعاقجقة الذخز السدؤكؿ عغ كتابة كثض
لذخكط السخجعضة كمشح  تدتجضب عصاءاتإجخاء تقضضع فشي مفرل لتقجيخ ما إذا كانت ال   .4

 .عصاءنقاط التأىضل لتحجيج )متػسط( العبلمة الفشضة لكل 
صاحب أعمى عبلمة إجسالضة،  عصاءج اليحجتكفقًا لعبلماتيا الفشضة ك  عصاءاتتختضب ال .5

 الفائد.  عصاءكالحؼ سضكػف ال
 فشي. عصاءال تقضضع تقخيخ إعجاد .6
 يععصاءات بأف فشضة عبلمة أعمى عمى يععصاءات تحرل لع الحيغ االستذاريضغ إشعار .7
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 إكساؿ بعج فتحيا دكف  إلضيع ستعاد السالضة يععصاءات كأف السالي التقضضع إلى تشتقل لغ
 كإنسا السخحمة، ىحه في عصاءاتال الخصاب تخفس ال أف يجب كلكغ. التقضضع عسمضة
 فذل حاؿ في كالسفاكضات السالي التقضضع في دراستيا يتع قج أنيا تبضغ أف يجب

 .عبلمة أعمى صاحب االستذارؼ  مع السفاكضات
 فتح كمكاف كزماف بتاري  فشضة عبلمة أعمى عمى هعصاء حرل الحؼ السخشح إشعار .8

 .عصاءالسالي كإجخاء فتح ال عصاءال
عمى  عصاءح أؼ أخصاء حدابضة كتحقق مغ شسػؿ الضرحتالسالي ك  عصاءال اءإحر .9

 كافة التكالضف ذات العبلقة. إعجاد كإجخاء السفاكضات إذا دعت الحاجة لحلظ. 
 .مػحج كمالي فشي تقضضع تقخيخ إعجاد .18
 السظمهبة السهافقات  4.2.14
 :تحزضخ عغ كلةؤ مد كالتحمضل التقضضع لجشة تكػف  .1

 السالي لبلستذارؼ صاحب أعمى عبلمة(؛ عصاءتقخيخ تقضضع فشي )قبل فتح ال 
 السفاكضات إف دعت الحاجة لحلظ. تقخيخ تقضضع مالي بعج استكساؿ 

مالضة أخخػ في حاؿ فذمت  عصاءاتيتع شمب مػافقة الجيات السعشضة عمى فتح أؼ    .1
 رؼ صاحب أعمى عبلمة. السفاكضات مع االستذا

 السظمهبة الهثائق  5.2.14
 عمضيا السػافقة تست التي كالسالضة الفشضة التقضضع بتقاريخ العقج ممف في االحتفاظ يجب    .1

 الفخدية العبلمات تدجضل أكراؽ مثل التقضضع في السدتخجمة السدانجة الػثائق كجسضع
 جسضع قبل مغ التقضضع تقاريخ تػقضع كيجب. الُسَقضِّسضغ اجتساعات كمحاضخ السػقعة

 .التقضضع في شاركػا الحيغ السػضفضغ
 :التالضة السعمػمات الفشي التقضضع تقخيخ يتزسغ أف يجب .1

 ؛التسيضجؼ الفحز نتضجة 
  َ؛عصاءع لكل ضّ العبلمات الفشضة التي مشحيا كل ُمق 
  ؛ عصاءممخز لشقاط القػة كنقاط الزعف الشدبضة لكل 
  تع رفزيا لعجـ استجابتيا لذخكط السخجعضة كأسباب ذلظ؛  عصاءاتأؼ 
  تحمضل ألؼ تزاربات في الشقاط بضغ الُسَقضِّسضغ كممخز ألية مشاقذات دارت كألية

 تعجيبلت أجخيت؛
 إجسالي العبلمات الفشضة؛ 
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 السالي ليحا  عصاءالحؼ حرل عمى أعمى عبلمة فشضة كتػصضة بفتح ال عصاءال
 االستذارؼ فقط؛

  بالتفاكض حػؿ تػقضع عقج مع االستذارؼ الفائد. كتػصضة 

 :التالضة السعمػمات السالي التقضضع تقخيخ يتزسغ أف يجب   .3
 السالي؛ عصاءكالعبلمة الفشضة التي تع قخاءتيا في فتح ال عصاءالدعخ اإلجسالي لم 
 بعج القضاـ بأية ترحضحات أك تعجيبلت عمى الدعخ؛ عصاءالدعخ السقجر لم 
  الفائد، كلكشو  عصاءحرل عمى أعمى عبلمة كىػ بالتالي ال عصاءىحا البضاف بأف

 يخزع لسفاكضات مخضضة؛
 .كتػصضات حػؿ السفاكضات مع االستذارؼ الفائد 
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: يشمل التمييم العطاءات التي تم 

المحدد وفتحها ولراءتها. استالمها في الولت 
وال تشمل هذه العملية العطاءات المتأخرة. 

 وتبمى العطاءات المالية مغلمة.
إللصاء العطاءات غير  

 المستجيبة. وتشمل المعايير عادة:
 إرفاق جميع الوثائك المطلوبة؛ 

 التفويض الصحيح للعطاء؛ -
 توليع السير الذاتية؛ -
 افية للعطاء.ومدة صالحية ك -

 

باستخدام نظام نماط  

 التأهيل للغايات التالية:
منح العالمات حسب المعايير في وثيمة  -

 طلب العطاءات؛
وترتيب العالمات مع وضع أعلى  -

 عالمة في المرتبة األولى. 

 

: تتم التوصية فمط بالعطاء الحاصل 

تمل إلى مرحلة الفتح على أعلى عالمة فنية لين
المالي والتمييم. ويتم تمديم التوصية للموافمة 

 عليها في تمرير التمييم الفني. 

 
: يتم فتح عطاء مالي واحد. 

 ويتم لراءة العالمة الفنية والسعر. 

 
 للغايات التالية: 

 تصحيح األخطاء الحسابية؛ -
جميع التكاليف ذات التأكد من تضمين  -

 العاللة؛
 تمدير الميمة للمال؛ -
 اإلعداد للمفاوضات إذا تطلب األمر. -

 

 : تتم التوصية بإحالة العمد على

العطاء صاحب أعلى عالمة فنية، ويكون 
خاضعاً ألية مفاوضات مطلوبة. يتم تسليم 
التوصية للموافمة عليها في تمرير التمييم 

 .المالي

 

 رفط

 

 

 فٌٍ تقُُن

 هفصل

أعلً 

عالهح

 رفط األخزي

التىصُح 

 تئحالح العقذ

فٌُح

 : إجخاء التقييم اسمهب االختيار عمى أساس الجهدة4الذكل 
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 تقييم العظاءات باستخجام اسمهب االختيار عمى أساس األقل كمفة   3.14
 مقجمة 1.3.14

يشاسب ىحا األسمػب اختضار مدتذاريغ لسياـ ذات شبضعة معضارية أك ركتضشضة فقط )تجقضق حدابات، 
ترسضع ىشجسي ألعساؿ غضخ معقجة، كىكحا( حضث تػجج مسارسات كمعايضخ راسخة. بسػجب شخيقة 

في  عصاءاتاالختضار ىحه يحجد "حج أدنى" لعبلمة التأىضل بالشدبة "لمجػدة". كتتع الجعػة لتقجيع 
التي  عخكضالفشضة، كيتع رفس تمظ ال عخكضمغمفضغ مغ قائسة مخترخة. كيتع أكال فتح كتقضضع ال

السالضة الباقضة برػرة  عصاءاتتحرل عمى اقل مغ الحج األدنى لعبلمة التأىضل، كيجخؼ فتح ال
لصخيقة في عمشضة. يتع بعجئح اختضار الذخكة ذات الدعخ األقل كيتع إعبلف إرساء العقج. كتدتشج ىحه ا

األعمى مغ الحج  عصاءاتاالختضار عمى تحجيج الحج األدنى لعبلمة التأىضل مع العمع باف كل ال
األدنى لمتأىضل مغ ناحضة الجػدة تتشافذ فقط عمى "الكمفة". كيتع بضاف الحج األدنى لعبلمة التأىضل مغ 

 ".عصاءاتناحضة الجػدة في "دعػة تقجيع ال

 اسمػب باستخجاـ االستذارية الخجماتعصاءات  تقضضع اجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح .1
إجخاءات التقضضع  "14الجدء مع باالقتخاف قخاءتيا كيجب. كمفة األقل أساس عمى االختضار

 ."العامة لمخجمات االستذارية
 تتزسغ مشيجضة تقضضع االختضار عمى أساس األقل كمفة ثبلث مخاحل: .1
 ؛التعاقجلمستصمبات الخئضدضة لػثضقة  التي ال تدتجضب عصاءاتالالتسيضجؼ الستبعاد  الفحز .أ 
باستخجاـ نطاـ تدجضل نقاط التأىضل كالستبعاد  عصاءاتالتقضضع فشي مفرل لتقجيخ جػدة  .ب 

 التي ال تحرل العبلمة الجنضا السحجدة؛ عصاءاتال
 .األقل سعخاً  عصاءالجنضا كتحجيج الالتي حققت العبلمة  عصاءاتالتقضضع مالي لسقارنة تكالضف  .ج 
 يمخز بضانضاً  رسساً  5 الذكل كيبضغ. األقل السقجر الدعخ ذك العخض ىػ الفائد العخض .3

 .ىحه التقضضع مشيجضة
 الغاية 2.3.14

األقل كمفة  عصاءإف الغاية مغ مشيجضة تقضضع االختضار عمى أساس األقل كمفة ىي تحجيج ال .1
. كىحا يزسغ التعاقجالحؼ يفي بالحج األدنى لسػاصفة الجػدة التي تحجدىا السيسة في كثضقة 

اختضار كتػضضف خجمات استذارية بالسػاصفة السصمػبة كلكشيا ال تجفع ثسشًا  لمجية السدتفضجة
 أعمى مغ البلـز لتمظ الخجمات. 

مة لمتقضضسات باستخجاـ مشيجضة االختضار عمى تتحسل لجشة الجراسة كالتحمضل السدؤكلضة العا .1
أساس األقل كمفة، كلكغ يجب أف يجعػ عجد مغ السػضفضغ مسغ لجييع السعخفة بشػع الخجمات 
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كمشح العبلمات. كعادة يقػـ رئضذ  عصاءاتاالستذارية السصمػبة لتقضضع الشػاحي الفشضة مغ ال
 التأىضل. المجشة بخئاسة االجتساعات الستعمقة بتقضضسات نقاط 

 مذتخكة مدؤكلضة ذؼ تقضضع فخيق بتذكضل الزخكرة عشج كالتحمضل الجراسة لجشة رئضذ يقػـ .3
 .بأكسميا التقضضع بعسمضة لمقضاـ
 (1.14 الجدء)راجع  الخظهات 3.3.14

 :التالضة الخصػات كالتحمضل التقضضع لجشة رئضذيتخح 

 .التقضضع إلدارة السػضفضغ مغ مؤىمضغ مشاسبضغ أعزاء إختضار .1
الفحز  أجخكا كأنيع التعاقج لػثضقة الخئضدضة الستصمبات راجعػا قج السقّضسػف  أف مغ تأكجال .1

 التسيضجؼ . 
إجتساع مع إعزاء لجشة التقضضع كالتحمضل السختاريغ إلجخاء تقضضع نقاط الججارة كذلظ  عقج .3

كسا ىي محجدة  عصاءلسخاجعة شخكط السخجعضة كالسعايضخ كالحج األقرى لعجد الشقاط لكل 
يجب ، تأكج مغ أف جسضع السقّضسضغ قج فيسػىا تسامًا. كإذا اقتزى األمخ  التعاقجفي كثضقة 

أك عغ كتابة مدػدة شخكط  التعاقجشمب تػضضح مغ الذخز السدؤكؿ عغ كتابة كثضقة 
 السخجعضة. 

عضة كمشح تدتجضب لذخكط السخج عصاءاتالإجخاء تقضضع فشي مفرل لتقجيخ ما إذا كانت  .4
 .عصاءنقاط التأىضل لتحجيج )متػسط( العبلمة الفشضة لكل 

مع الحج األدنى لعبلمة التأىضل السحجدة في كثضقة  عصاءمجسػع الشقاط الفشضة لكل  ةقارنم .5
ال يدتجضب لذخكط السخجعضة كيحرل عمى عبلمة أقل مغ  عصاءد أؼ ا، كاستبعالتعاقج

 الحج األدنى. 
 الفشي  عصاءال إعجاد تقخيخ تقضضع .6
 دكف  ستعاد السالضة يععصاءات أف بضاف مع يععصاءات رفس تع الحيغ السخشحضغ إشعار .7

 .التقضضع عسمضة إكساؿ بعج فتحيا
 عصاءاتال فتح كمكاف كزماف بتاري  األدنى بالحج يععصاءات تفي الحيغ السخشحضغ إشعار .8

 .عصاءاتالالسالضة كإجخاء فتح 
 .عصاء لكل السقجر الدعخ تحجيج شخيق عغ السالي بالتقضضع ءبجال    .9

 عصاءاألدنى كمفة، كالحؼ سضكػف ال عصاءج اليحجت كفقًا ألسعارىا السقجرة، عصاءاتال بضختت .18
 الفائد.

 إعجاد تقخيخ تقضضع مالي  .11
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 السظمهبة السهافقات 4.3.14
 :تحزضخ عغ مدؤكلة كالتحمضل التقضضع لجشة تكػف 

  السالضة(؛ عصاءات)قبل فتح التقخيخ تقضضع فشي 
 .كتقخيخ تقضضع مالي بعج إكساؿ التقضضع 

 الهثائق السظمهبة 5.3.14
يجب االحتفاظ في ممف العقج بتقاريخ التقضضع الفشضة كالسالضة التي تست السػافقة عمضيا كجسضع  . 1

الػثائق السدانجة السدتخجمة في التقضضع مثل أكراؽ تدجضل العبلمات الفخدية السػقعة 
كمحاضخ اجتساعات السقّضسضغ. كيجب تػقضع تقاريخ التقضضع مغ قبل جسضع السػضفضغ الحيغ 

 التقضضع.  شاركػا في

 يجب أف يتزسغ تقخيخ التقضضع الفشي السعمػمات التالضة: .1
 نتائج الفحز السبجئي؛ 
  ؛ عصاءالشقاط الفشضة التي مشحيا كل مقّضع لكل 
  ؛ عصاءممخز لشقاط القػة كنقاط الزعف الشدبضة لكل 
  حلظ؛السعممة لسباب األذخكط السخجعضة ك متع رفزيا لعجـ استجابتيا ل عصاءاتأؼ 
  أجخيت؛ التي تعجيبلت السشاقذات التزاربات في الشقاط بضغ السقضسضغ كممخز لمتحمضل 
  ؛عصاءمجسػع العبلمات الفشضة لكل 
 السالضة لمسخشحضغ؛ عصاءاتالتي تفي بالحج الفشي األدنى كتػصضة بفتح ال عصاءاتال 
 األخخػ؛  عصاءاتتػصضة بخفس جسضع ال 
 :التالضة السعمػمات السالي التقضضع تقخيخ يتزسغ أف يجب .3

 ؛عصاءكالشقاط الفشضة التي تع قخاءتيا في الفتح السالي لم عصاءاتالقضع اإلجسالضة لم 
  بعج القضاـ بأية ترحضحات أك تعجيبلت عمى الدعخ كالتحػيل  عصاءالدعخ السقجر لكل

 إلى عسمة كاحجة؛
 ؛التعاقج كثضقة في كالسحكػر العسبلت تحػيل مرجر نذخة مغ ندخة 
 حدب قضستيا السقجرة؛ عصاءاتال تختضب 
 الفائد.  عصاءاألدنى كمفة كالحؼ يكػف بالتالي، ال عصاءكبضاف بال 

العخض الفائد كقضسة العقج  حػؿ كاضحة تػصضات السالي التقضضع تقخيخ يذسل أف يجب .4
 كأية مدائل يجب معالجتيا خبلؿ السفاكضات مع السخشح الفائد. عصاءال
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انخٍ حى  انؼطبءاث: َشًم انخقُُى الفتح الفٌٍ

اطخاليهب فٍ انىقج انًحذد وفخحهب وقزاءحهب. 

انًخأخزة.  انؼطبءاثوال حشًم هذِ انؼًهُت 

 انًبنُت يغهقت. انؼطبءاثوحبقً 

غير  انؼطبءاثإللصاء  

 عايير عادة:المستجيبة. وتشمل الم
 إرفاق جميع الوثائك المطلوبة؛ 

 ؛التفويض الصحيح للعطاء -
 توليع السير الذاتية؛ -
 ومدة صالحية كافية للعطاء. -

 

باستخدام نظام نماط  

 التأهيل للغايات التالية:
منح العالمات حسب المعايير في وثيمة  -

 طلب العطاءات.
ممارنة العالمات بالحد الفني األدنى في  -

 وثيمة طلب العطاءات. 

 

: تتم التوصية بالعطاءات التي 

تفي بالحد الفني األدنى لتنتمل إلى مرحلة 
الفتح المالي والتمييم. ويتم تمديم التوصية 
 للموافمة عليها في تمرير التمييم الفني. 

 
المالية.  ثانؼطبءا: يتم فتح 

 ويتم لراءة العالمات الفنية واألسعار. 

 
 للغايات التالية: 

 تصحيح األخطاء الحسابية؛ -
التحويل إلى عملة شائعة االستعمال  -

)باستخدام سعر الصرف المبين في وثيمة 
 طلب العرض(؛

 ؛ممارنة التكاليف اإلجمالية -
وترتيب العالمات مع وضع أعلى  -

 مة في المرتبة األولى.عال

 

 : تتم التوصية بإحالة العمد على

العطاء صاحب أدنى سعر والحاصل على 
الحد المني األدنى، ويكون خاضعاً ألية 
مفاوضات مطلوبة. يتم تسليم التوصية 

 .للموافمة في تمرير التمييم المالي

 

 رفض

العطاءاخ

 

 فٌٍ تقُُن

 هفصل

 رفض دوى الحذ

 التىصُح

العقذ تئحالح  

 رفض

 التقييم اسمهب االختيار عمى أساس األقل كمفة: إجخاء 5الذكل 
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 تقييم العظاءات باستخجام اسمهب االختيار عمى أساس السيدانية الثابتة   4.14
 مقجمة 1.4.14

تكػف السضدانضة يعتبخ ىحا األسمػب مشاسبًا فقط إذا كانت السيسة سيمة كيسكغ تحجيجىا بجقة كعشجما 
السضدانضة الستاحة، كيصمب مغ االستذاريضغ تقجيع أفزل  عصاءاتثابتة. يجب أف يبضغ شمب تقجيع ال

فشضة كمالضة في مغمفات مشفرمة كضسغ السضدانضة. كيجب أف تكػف شخكط  عصاءاتما لجييع مغ 
السدتذاريغ بتشفضح األعساؿ ة بعشاية خاصة مغ أجل التأكج مغ أف السضدانضة تكفي لقضاـ عجَّ السخجعضة مُ 

 الستػقعة مشيع.
 االختضار اسمػب باستخجاـ االستذارية الخجمات عصاءات تقضضع اجخاءات الجلضل مغ الجدء ىحا يػضح
إجخاءات التقضضع العامة لمخجمات  "14الجدء مع باالقتخاف قخاءتيا كيجب. كمفة األقل أساس عمى

 ."االستذارية
 ثبلث مخاحل: السضدانضة الثابتةتتزسغ مشيجضة تقضضع االختضار عمى أساس  .1

 ؛التعاقجالتي ال تفي بالستصمبات الخئضدضة لػثضقة  عصاءاتالالتسيضجؼ الستبعاد  الفحز .أ 
باستخجاـ نطاـ تدجضل نقاط التأىضل كالستبعاد  عصاءاتالتقضضع فشي مفرل لتقجيخ جػدة  .ب 

 الجنضا السحجدة؛ التي ال تفي بالعبلمة عصاءاتال
 عصاءاتالالتي تدتجضب بالعبلمة الجنضا كالستبعاد  عصاءاتالكتقضضع مالي لسقارنة تكالضف  .ج 

 التي تتجاكز السضدانضة.

رسسًا  6الحؼ يحرل عمى أعمى عبلمة فشضة. كيبضغ الذكل  عصاءال ىػ الفائد العخض .1
 بضانضًا يمخز مشيجضة التقضضع ىحه.

 الغاية 2.4.14
 الحؼ العخض تحجيج ىي الثابتة السضدانضة أساس عمى االختضار تقضضع مشيجضة مغ الغاية إف .1

 الجية يقػـ أف يزسغ كىحا. السبضشة السضدانضة دكف  كما فشضة نقاط مجسػع أعمى عمى يحرل
تعاقج خجمات بسػاصفة كافضة كلكشو ال يجفع ما يديج عغ السضدانضة السخررة لتمظ ب السدتفضجة

 الخجمات. 
تتحسل لجشة التقضضع كالتحمضل السدؤكلضة العامة لمتقضضسات باستخجاـ مشيجضة االختضار عمى أساس    .1

السضدانضة الثابتة، كلكغ يجب أف يجعػ عجد مغ السػضفضغ مسغ لجييع السعخفة بشػع الخجمات 
ة بخئاسة كمشح العبلمات. كعادة يقػـ رئضذ المجش عصاءاتالسصمػبة لتقضضع الشػاحي الفشضة مغ ال

 االجتساعات الستعمقة بتقضضسات نقاط التأىضل. 
 لمقضاـ مذتخكة مدؤكلضة ذؼ تقضضع فخيق بتذكضل الزخكرة عشج كالتحمضل التقضضع لجشة رئضذ يقـػ .3
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 .بأكسميا التقضضع بعسمضة
 (1.14 الجدء)راجع  الخظهات 3.4.14

 :التالضة الخصػات كالتحمضل التقضضع لجشة رئضذيتخح 
 .التقضضع إلدارة السػضفضغ مغ مؤىمضغ مشاسبضغ أعزاء إختضار .1
أجخكا  كأنيع عصاءاتأكج مغ أف السقّضسػف قج راجعػا الستصمبات الخئضدضة لػثضقة شمب الالت .1

 الفحز التسيضجؼ. 
عقج إجتساع مع إعزاء لجشة التقضضع كالتحمضل السختاريغ إلجخاء تقضضع نقاط التأىضل لسخاجعة  .3

كسا ىي محجدة في كثضقة شمب  عصاءشخكط السخجعضة كالسعايضخ كالحج األقرى لعبلمة كل 
شمب يجب تأكج مغ أف جسضع السقّضسضغ قج فيسػىا تسامًا. كإذا اقتزى األمخ  ال، ك عصاءاتال

 أك عغ كتابة مدػدة شخكط السخجعضة.  التعاقجالذخز السدئػؿ عغ كتابة كثضقة تػضضح مغ 
تدتجضب لذخكط السخجعضة كمشح نقاط  عصاءاتالإجخاء تقضضع فشي مفرل لتقجيخ ما إذا كانت  .4

 . عصاءالججارة لتحجيج )متػسط( العبلمة الفشضة لكل 
مع الحج األدنى لعبلمة التأىضل السحجدة في كثضقة  عصاءمجسػع الشقاط الفشضة لكل  ةقارنم .5

ال يدتجضب لذخكط السخجعضة كيحرل عمى عبلمة أقل مغ الحج عصاء، كاستبعج أؼ التعاقج
 األدنى. 

 .فشي تقضضع تقخيخ إعجاد .6
 فتحيا دكف  ستعاد السالضة يععصاءات أف بضاف مع يععصاءات رفس تع الحيغ السخشحضغ إشعار .7

 .التقضضع عسمضة إكساؿ بعج
 عصاءيع بالحج األدنى بتاري  كزماف كمكاف فتح العصاءاتإشعار االستذاريضغ الحيغ تفي  .8

 . عصاءاتالالسالي كإجخاء فتح 
 .عصاء لكل السقجر الدعخ تحجيج شخيق عغ السالي بالتقضضعء بجال .9

ج يحجتك  عصاءاتب الالتي تتجاكز السضدانضة السحجدة في كثضقة شم عصاءاتد كافة الااستبع .18
 الفائد.  عصاءالستبقي صاحب أعمى عبلمة فشضة كالحؼ سضكػف ال عصاءال

 .مالي تقضضع تقخيخ إعجاد .11

 السظمهبة السهافقات 4.4.14
 :تحزضخ عغ مدؤكلة كالتحمضل التقضضع لجشة تكػف 

 السالضة(؛ عصاءاتتقخيخ تقضضع فشي )قبل فتح ال 
  التقضضع.كتقخيخ تقضضع مالي بعج إكساؿ 
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 السظمهبة الهثائق 5.4.14
 كجسضع عمضيا السػافقة تست التي كالسالضة الفشضة التقضضع بتقاريخ العقج ممف في االحتفاظ يجب .1

 كمحاضخ السػقعة الفخدية العبلمات تدجضل أكراؽ مثل التقضضع في السدتخجمة السدانجة الػثائق
 في شاركػا الحيغ السػضفضغ جسضع قبل مغ التقضضع تقاريخ تػقضع كيجب. الُسَقضِّسضغ اجتساعات

 .التقضضع

 :التالضة السعمػمات الفشي التقضضع تقخيخ يتزسغ أف يجب .1
 نتائج الفحز التسيضجؼ؛ 
  َ؛عصاءع لكل ضّ العبلمات الفشضة التي مشحيا كل ُمق 
  ؛عصاءممخز لشقاط القػة كنقاط الزعف الشدبضة لكل 
  تع رفزيا لعجـ استجابتيا لشػاحي ميسة مغ شخكط السخجعضة كأسباب ذلظ؛ عصاءاتأؼ 
  مضغ كممخز ألية مشاقذات دارت كألية ًّ تحمضل ألؼ تزاربات في العبلمات بضغ الُسَقيِّ

 تعجيبلت أجخيت؛ 
 مجسػع العبلمات الفشضة لكل عخض؛ 
 السالضة عصاءاتال بفتح كتػصضة فشضة لمعبلمات األدنى الحج عمى حرمت التي عصاءاتال 

 االستذاريضغ؛ ليؤالء
 األخخػ. عصاءاتكتػصضة بخفس كافة ال 

 :التالضة السعمػمات السالي التقضضع تقخيخ يتزسغ أف يجب .3
 السالي؛ عصاءكالعبلمات الفشضة التي تست قخاءتيا في فتح ال عصاءالقضسة اإلجسالضة لم 
 بعج القضاـ بأية ترحضحات أك تعجيبلت عمى الدعخ كالتحػيل إلى عسمة  عصاءالقضسة السقجرة لم

 كاحجة؛
 ؛التعاقج كثضقة في كالسحكػر العسبلت تحػيل مرجر نذخة مغ ندخة 
 حدب قضستيا السقجرة؛  عصاءاتتختضب ال 
 التي تع استبعادىا ألنيا تتجاكز السضدانضة؛  عصاءاتال 
 الحؼ حرل عمى أعمى عبلمة فشضة ضسغ السضدانضة السقجمة كالحؼ يكػف  عصاءكبضاف بال

 الفائد.  عصاءبالتالي، ىػ ال
العخض الفائد كقضسة العقج  حػؿ كاضحة تػصضات السالي التقضضع تقخيخ يتزسغ أف يجب .4

 فضسا إذا كاف يجب عقج أؼ مفاكضات مع السخشح الفائد. ك  عصاءال



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق
 عملية التوريد: رابعالجزء ال 

 

 081 يٍ 024

انخٍ حى  انؼطبءاث: َشًم انخقُُى الفتح الفٌٍ

اطخاليهب فٍ انىقج انًحذد وفخحهب وقزاءحهب. 

انًخأخزة.  انؼطبءاثوال حشًم هذِ انؼًهُت 

 انًبنُت يغهقت. انؼطبءاثوحبقً ا 

غير  انؼطبءاثإللصاء  

 المستجيبة. وتشمل المعايير عادة:
 إرفاق جميع الوثائك المطلوبة؛ 

 ؛عطاءالتفويض الصحيح لل -
 توليع السير الذاتية؛ -
 ومدة صالحية كافية للعطاء. -

 

باستخدام نظام نماط  

 التأهيل للغايات التالية:
منح العالمات حسب المعايير في وثيمة  -

 العطاءات؛طلب 
وترتيب العالمات مع وضع أعلى  -

 عالمة في المرتبة األولى. 

 

: التوصية فمط بانتمال العطاءات 

الحاصلة على الحد األدنى للتأهيل إلى مرحلة 
الفتح المالي والتمييم. ويتم تمديم التوصية 
 للموافمة عليها في تمرير التمييم الفني. 

 
ح عطاء مالي واحد. : يتم فت

 ويتم لراءة العالمة الفنية والسعر. 

 
 للغايات التالية: 

 تصحيح األخطاء الحسابية؛ -
التحويل إلى عملة شائعة االستعمال    -

)باستخدام سعر الصرف المبين في وثيمة 
 (؛العطاءاتطلب 

 تمدير الميمة للمال؛ -
 األمر.اإلعداد للمفاوضات إذا تطلب  -

 

 : تتم التوصية بإحالة العمد على

العطاء صاحب أعلى عالمة فنية وفي 
حدود الميزانية، ويكون خاضعاً ألية 
مفاوضات مطلوبة. يتم تسليم التوصية 

 .للموافمة عليها في تمرير التمييم المالي

 

 رفض

العطاءاخ

 

 فٌٍ تقُُن

 هفصل

أعلً 

عالهح
 رفض األخزي

 التىصُح

العقذ تئحالح  

فٌُح

 هب االختيار عمى أساس السيدانية الثابتة: إجخاء التقييم اسم6الذكل 
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5.14    
 التأىيل الالحق  -عذخة الخامدة السخحمة

 مقجمة 1.15
 إذا ما لمتأكج مقَضع عصاء اقل لسقجـ البلحق بالتأىضل العصاءات لتقضضع ارشاد الجلضل مغ الجدء ىحا يقجـ
الدمع  تعاقج عمى البلحق التأىضل يشصبق. مخضٍ  بذكلٍ  عصاءال العقج لتشفضح مؤىبلً  العصاء مقجـ كاف

كاألشغاؿ في العصاءات التشافدضة الجكلضة كالعصاءات التشافدضة الػششضة غضخ معقجة كالتي ال تتصمب 
بالتأىضل البلحق في حالة لجاف السذتخيات ألف العقػد ذات قضسة  اجخاء تأىضل مدبق. ال يتع القضاـ

 كدرجة تعقضج مشخفزة ندبضة حضث أنو يتع بالعادة دعػة عخكض األسعار مغ مػرديغ معخكفضغ. 
 الغاية 2.15
يستمظ السػارد، الخبخة  مقَضع يتع إجخاء التأىضل البلحق لمتأكج ما إذا كاف مقجـ اقل عصاء .1

زمة لتشفضح العقج بشجاح. كألف التأىضل البلحق يجخؼ قبل إحالة العقج، يتع كالسؤىبلت البل
 إذا لع يمبي متصمبات التأىضل السشرػص عمضيا في كثضقة العصاء، كذلظ رفس العصاء

 أثشاء التشفضح.  مخاشخ التأخضخ لتفادؼ
 يتع األمخ اقتزى كإذا. البلحق التأىضل إجخاء عغ مدؤكلة كالتحمضل التقضضع لجشة تكػف  .1

 .التقضضع مجاؿ في متخررضغ مغ فشضة مذػرة عمى الحرػؿ
 الخظهات  3.15
 .التقضضع عسمضة خبلؿ مغ مقَضع عصاء اقل مقجـ جيحجت .1
معايضخ التأىضل البلحق السشرػص عمضيا في كثضقة العصاء كالسدتشجات التي أرفقيا  ةخاجعم .1

 مقجـ العصاء في عصائو كجلضل عمى مؤىبلتو. 
 تدتجضب كانت إذا ما كقارف  مقَضع عصاء افزل ـمقجِّ  مغ السقجمة كالػقائع السدتشجات ضعضقَ ت .3

. ال يجب تصبضق معايضخ أخخػ غضخ تمظ السحكػرة في كثضقة العصاء. البلحق التأىضل لسعايضخ
 .عصائو عغ تػضضحات العصاء مقجـ مغ شمبأ األمخ، اقتزى إذا

 التأىضل لسعايضخ إستجابتيا مجػ كَقضع األفزل العصاء مقجـ قجميا التي التػضضحات ادرس .4
 .األصمضة البلحق

 مقجـ يعتبخ التأىضل، لسعايضخ مقَضع عصاء افزل مقجـ مغ السقجمة السدتشجات استجابت إذا .5
 .التقضضع تقخيخ في ذلظ كتابة كيجب مؤىبل عصاءمقَضع افزل

مقَضع لسعايضخ التأىضل، يعتبخ مقجـ  مقجـ افزل عصاء السقجمة مغ السدتشجات إذا لع تدتجب .6
مقَضع غضخ مؤىل. عشجئح، تقػـ لجشة التقضضع كالتحمضل بتكخار تقضضع التأىضل  افزل عصاء



 الحكومية العقود تنفيذ دليل  جمهوريةالعراق
 عملية التوريد: رابعالجزء ال 

 

 081 يٍ 021

البلحق لسقجـ العصاء الحؼ قجـ ثاني أفزل عصاء مقَضع، كتكخار ىحه العسمضة حدب الحاجة 
التأىضل. كيجب تزسضغ إلى أف يتع تحجيج افزل العصاءات السقَضسة كالسدتجضبة لسعايضخ 

 نتائج تقضضع التأىضل البلحق كميا في تقخيخ التقضضع.
 السظمهبة السهافقات  4.15
 :عغ مدؤكلة كالتحمضل الجراسة لجشة تكػف 
 .نتائج التأىضل البلحق 
 التقضضع تقخيخ عمى السػافقة عمى كالحرػؿ باإلحالة التػصضة كعسل التقضضع تقخيخ تحزضخ 

 .السعشضة الجيات مغ باإلحالة كالتػصضة
 السظمهبة الهثائق  5.15
 السعشضة الجيات مغ باإلحالة كالتػصضة التقضضع تقخيخ عمى كالسػافقة باإلحالة التػصضة التقضضع، تقخيخ
 .العقج ممف في تحفع
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 السفاوضات إجخاء  -عذخة الدادسة السخحمة

 مقجمة  1.16
حػؿ متى ُيدسح بالسفاكضات كما ىي السجاالت البشػد الخاضعة   ارشادات الجلضل مغ الجدء ىحا يقجـ

في عصاءات الدمع  مسشهعةلمتفاكض كإجخاءات عقج مفاكضات مع السخشح لئلحالة. إف السفاكضات 
. السذتخيات لجافكاألشغاؿ في العصاءات التشافدضة الجكلضة، العصاءات التشافدضة الػششضة كأسمػب 

 .الػاحج العصاء مػبأس في مفاكضات إجخاء يسكغ

 سجل الحؼ االستذارؼ  مع لسفاكضات  حاجة ىشاؾ تكػف  ما فعادة االستذارية، الخجمات في أما
 تخفضس لغخض لضدت السفاكضات أف االعتبار بعضغ األخح كيجب. نقصة أعمى كالسالي الفشي عخضو

 .العسل كخصة السشيجضة تشدضق لغخض كإنسا السالي عصاءال
 الغاية  2.16
السفاكضات ىي مشاقذة شخكط السخجعضة، السشيجضة كخصة العسل، السػضفضغ إف الغاية مغ  .1

 السقجمة كالخجمات الشطخاء العاممضغ التديضبلت، البضانات، يغ مغ قبل االستذارؼ،عصاءال
كالذخكط الخاصة لمعقج. كيجب أف ال تغضخ ىحه السشاقذات شخكط  العسضل قبل مغ

السخجعضة األصمضة أك شخكط العقج برػرة جػىخية حتى ال تتأثخ جػدة السشتج الشيائي، 
 كتكمفتو.

يجب أف تؤدؼ السفاكضات إلى عقج يقبمو كبل الصخفضغ كىحا بالتالي يؤدؼ إلى تقمضل  .1
 لى إجخاء تعجيبلت عمى العقج.احتسالضة نذػء خبلفات أك الحاجة إ

تجخؼ السفاكضات بشضة إجخاء تغضضخات جػىخية عمى العقج أك لمحرػؿ عمى ال يجب أف  .3
تخفضزات في قضسة العقج مغ السخشح الفائد، باستثشاء السفاكضات التي تجخؼ عقب التقضضع 

ػف الدعخ باستخجاـ اسمػب االختضار عمى أساس الجػدة أك أسمػب العصاء الػاحج حضث يك
 في االختضار.  عامبلً 

تتحسل لجشة التقضضع كالتحمضل مدؤكلضة  إجخاء السفاكضات، كقج تصمب مذػرة فشضة مغ      .4
 الجية السدتفضجة أك مخترضغ في مجاؿ السيسة االستذارية. 

 الخظهات  3.16
الفشضة قج دكنػا في تقخيخ التقضضع مبلحطاتيع حػؿ  عصاءاتتأكج مغ أف يكػف مقضسػا الال .1

 البشػد التي تحتاج الى مفاكضات مع كل استذارؼ.  

السفاكضات أك بتعضضغ لجشة مفاكضات. في كمتا  بإدارة كالتحمضل التقضضع لجشةتأكج مغ قضاـ ال .1
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الحؼ  عصاءكال التعاقجالسفاكضات قج راجع كثضقة  تأكج مغ اف يكػف فخيقيجب الالحالتضغ، 
 قجمو السخشح الفائد كتقخيخ التقضضع. 

ج زماف، تاري  كمكاف اجخاء يحجتدعػة السخشح الفائد إلجخاء السفاكضات معو، ك    .3
السخشح قج تع تقضضسو عمى أنو  عصاءفي كتاب الجعػة أف  يجب التػضضحالسفاكضات. 

قجؼ، أؼ أف الكتاب يجب الفائد كلكغ مغ السيع عجـ إببلغ السخشح بأؼ التداـ تعا عصاءال
 أال يذضخ إلى أف العصاء قج تع قبػلو أك أف العقج قج أحضل.

 تحقق كالتي مفاكضات الى تحتاج التي البشػد حجد قج السفاكضات فخيق أف مغ تأكجال .4
 .لمتفاكض كعمضا دنضا محجدات كضع يتع أف عمى السدتفضجة الجية أىجاؼ

 بأية السدتفضجة الجية بإلداـ السفاكضػف  يقػـ أال عمى الفائد، السخشح مع السفاكضات عقج .5
 .السفاكضات خبلؿ اتفاقضات أك تختضبات

إعجاد  محزخ عغ يجب  لمصخفضغ، مخضي عقج إلى كالتػصل السفاكضات إتساـ عشج . 6
السفاكضات يتزسغ تفرضل ما تع االتفاؽ عمضو مػقعا مغ قبل الصخفضغ كيمحق مع تقخيخ 

قجمًا بإحالة العقج عمى السخشح الفائد، مع التعجيبلت الستفق  ةباشخ السالتقضضع السػحج. ثع 
 عمى الصخفضغعمضيا خبلؿ السفاكضات. تتع اإلحالة بالتػقضع باألحخؼ األكلى مغ قبل 

 .السدػدة عمى الشيائضة السػافقات اخح لحضغ العقج مدػدة

لتػثضق أسباب فذل  محزخقع بتحزضخ   الفائد، السخشح مع السفاكضات فذل حالة في .7
 ىحه ككخر التالي، السخشح مع مفاكضات إجخاء قجمًافي كباشخالسفاكضات مع السخشح. 

 .أعبله ذكخه تع كسا العسمضة

د فتح السفاكضات مع السخشح األكؿ. اعيفي حالة فذل السفاكضات مع السخشح التالي، ال  .8
دمضع ندخة مغ تقخيخ التقضضع تح أسباب فذل السفاكضات مع ضػضلتحزضخ محزخ يجب ت

السػحج كمحزخ السفاكضات لسجيخ جية التعاقج كالجية السدتفضجة التخاذ اإلجخاء 
 السشاسب. 

 السالحغات اإلرشادية 4.16
 . اختيار مهعفين إلجخاء السفاوضات أ

كلضة العامة عغ إجخاء ؤ السد المجشة السخكدية لمسخاجعة كالسرادقة عمى االحالة تتحسل    .1
 السفاكضات كتقجيع التػصضات حػؿ الشتائج. 

السػضفضغ الحيغ ساىسػا في التقضضع كيفزل اشخاؾ  السفاكضات لجشة التقضضع كالتحمضل تجيخ   .1
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حضث تػجج فػائج لبلستسخارية كحضث يقمل ذلظ حجع العسل ألنيع عمى إشبلع عمى 
، محتػيات العخض الفائد، أسباب عصاءاتالمتصمبات السيسة السحجدة في كثضقة شمب 

 التػصضة بإجخاء السفاكضات، البشػد التي تتصمب مفاكضات كأىجاؼ تمظ السفاكضات.
 السيارات، نػع االعتبار بعضغ خخحيغ أكبخ خبخة ذكؼ  بسػضفضغ االستعانة لمجشة يسكغ  .3

 :تتزسغ قج كالتي السصمػبة، الخبخة أك السعخفة
 كالتعاقج، بسا في ذلظ خبخة السفاكضات؛ تعاقجميارات ال 
 السعخفة الفشضة في مجاؿ السيسة؛ 
 الخبخة القانػنضة؛ 
 الخبخة الزخيبضة؛ 
  .كالتسثضل مغ قبل الجية السدتفضجة 

سخياف السفاكضات  لزساف عغ تشدضق مجاخبلت ىؤالء السػضفضغ مدؤكلة مجشةال تكػف    .4
لمقػاعج كاإلجخاءات السعسػؿ بيا، كمدؤكلة عغ تشدضق كتػثضق مجاخبلتيع كعغ إعجاد  كفقاً 

  محزخ السفاكضات كالتػصضات.  

 البشهد التي قج تخزع لمسفاوضات ب. 

يجب أف ال تتعمق السفاكضات بالدعخ )باستثشاء أسمػب االختضار عمى أساس الجػدة أك     .1
، كإنسا تتعمق بتفاصضل فشضة أك تعاقجية أك صاءاتعأسمػب العصاء الػاحج( أك بجػىخ ال

لػجدتضة ثانػية. كمغ قبضل اإلرشاد فحدب، يسكغ أف تتعمق السفاكضات عادة بالسجاالت 
 التالضة: 

  دمج شخكط السخجعضة األصمضة كتعمضقات السخشح الفائد عمى شخكط السخجعضة كالتي
 سضتع إلحاقيا بالعقج؛

  العقج الخاصة ؛تعجيبلت ثانػية عمى شخكط 
 تختضبات الجفع بسا فضيا الجفعة السقجمة؛ 
 الػثائق؛ ممكضة 
  تختضبات تحخيظ مرادر االستذارؼ لمبجء بتشفضح السيسة؛ 
  السػافقة عمى الججاكؿ الدمشضة إلكساؿ السيسة خخحة باالعتبار أية تغضضخات تصمبيا

 الجية السدتفضجة؛
 السشيجضة ك/أك خصة العسل؛ 
 ،بلت، الخجمات كالعاممضغ الشطخاء السقجمة مغ قبل العسضل؛ التديض البضانات 
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  تػضضح التفاصضل التي لع تكغ كاضحة أك التي يسكغ إتساميا في كقت العصاء؛ 
 السدؤكلضة الزخيبضة لمسخشح في العخاؽ. 

 :التالضة لؤلغخاض السفاكضات استخجاـ عجـ يجب .1
 خؼ، بسا في ذلظ مياـ، تغضضخ الجػدة الفشضة أك تفاصضل الستصمبات بذكل جػى

 مدؤكلضات كأداء االستذارؼ؛
 بذكل جػىخؼ؛  عصاءاتتعجيمذخكط العقج السحجدة في كثضقة شمب ال 
 باستخجاـ  تعاقجتخفضس أسعار الػحجات أك الشفقات السدتخدة )باستثشاء أسمػب ال

 االختضار عمى أساس الجػدة كأسمػب العصاء الػاحج(؛
 ضدانضة فقط؛تخفضس مجخبلت العسل لتػافق الس 
 عصاءاتالتعجيل الجػىخؼ ألؼ بشج قج شكل عامبل حاسسا أك فاصبل في تقضضع ال. 

يجب عجـ الدساح لبلستذارؼ باستبجاؿ السػضفضغ الخئضدضضغ إال إذا اتفقت لجشة التقضضع  .3
كالتحمضل كاالستذارؼ عمى أف حاالت التأخخ في عسمضة االختضار أك التغضضخات في شخكط 

 السخجعضة أك ضخكؼ أخخػ يتعحر تجشبيا استجعت ذلظ. 

 السظمهبة السهافقات  5.16
 :عغ مدؤكلة خاجعة كالسرادقة عمى االحالة المجشة السخكدية لمس تكػف 

 عمى مػافقة الجيات السعشضة؛ الحرػؿ 
 العقج أك قبل  تقجيع تقخيخ نيائي عغ نتائج السفاكضات كالتػصضات الشاتجة قبل إحالة

 االلتداـ مع أؼ متعاقج.
 السظمهبة الهثائق  6.16
يجب أف يكػف سجل أية مفاكضات مكتسل كمحفػظ في ممف العقج. كيجب أف يتزسغ     .1

 ىحا الدجل، كحج أدنى، ما يمي: 
  اسع السخشح الحؼ تع إجخاء السفاكضات معو كأسساء مسثمي السخشح؛ 
 أسساء كافة السػضفضغ الحيغ شاركػا في السفاكضات؛ 
  زماف كتاري  كمكاف السفاكضات؛ 
  لمتفاكض كالشقاط أك الصمبات الخئضدضة التي قجميا كل شخؼ؛السجاالت التي خزعت 
  االتفاقضة الشيائضة التي تع التػصل إلضيا في كل مجاالت التفاكض؛ 
  .أية نقاط لع يتع التػصل إلى اتفاؽ بذأنيا أك التي تتصمب مديجًا مغ القخارات 

 يجب كسا. فضيا شاركػا الحيغ السػضفضغ كافة قبل مغ السفاكضات سجل تػقضع يتع أف يجب .1
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 كتب ذلظ في بسا بالسفاكضات، تتعمق معمػمات أك مخاسبلت بأية العقج ممف في االحتفاظ
 .لمتفاكض المجشة كتحزضخات لمتفاكض السخشحضغ دعػة
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 اسمهب السشاقرة العامة  -عظاء السخحمة الهاحجة   -عذخة ةابعالدالسخحمة 

عشجما الدمع كاالشغاؿ كالخجمات متػفخة كال تػجج صعػبة في تحجيجىا تساما في يتبع ىحا االسمػب 
 بجاية عسمضة التعاقج كاف  الحمػؿ الفشضة  متػفخة لجػ مقجمي العصاءات .

 الخظهات  
سػؼ يتع االشارة الى السخاحل االخخػ التي تشصبق كفي حاؿ كجػب تصبضق اؼ مخحمة اخخػ  -1

 ا الى االرشادات العامة كالتعجيبلت السشاسبة السبضشة ادناه: مع بعس التعجيبلت تتع احالتي
 لبلرشاد  1مخاجعة السخحمة  –شخح متصمب  -1
( 1.3( اك السخحمة )1.1مخاجعة السخحمة ) –اعجاد كصف لمدمع اك االشغاؿ كالخجمات  -3

لبلرشادات العامة . كيجب اف يبضغ الػصف الغاية مغ الدمع اك االشغاؿ اك الخجمات لمتسكغ 
مغ التقخيخ فضسا اذا كاف ىشاؾ سمع اك اشغاؿ اك خجمات مكافئة مغ الشاحضة الػضضفضة كالتي مغ 

 شانيا اف تفي بالحاجة . 
( اك 1.1( اك السخحمة )1.1مخاجعة السخحمة ) –كضع خصة التعاقج اختضار اسمػب التعاقج  ك  -4

 ( لبلرشاد .  1.3السخحمة )
اعجاد كصف خصي الحتضاجات الجية السدتفضجة بسا في ذلظ الػصف الفشي لمستصمبات كبشػد  -5

كشخكط العقج . يسكغ استخجاـ اجداء مغ كثائق التعاقج السػحجة كاساس العجاد ىحا الػصف 
 ل عمى مػافقة الجيات السعشضة عمى كثضقة الجعػة ) االعبلف ( الخصي . احر

االعبلف عغ السشاقرة بالرحف كالػسائل االخخػ  كحدب تعمضسات تشفضح العقػد الحكػمضة  -6
 ( الرادرة بسػجبيا .1الشافحة اك ما يحل محميا كالرػابط رقع )

تصمبات كمعايضخ التاىضل ك كػنيا تقضع العخكض الفشضة كالسالضة لتحجيج فضسا اذا كانت مدتجضبة لمس -7
 مشدجسة كمتػازنة مع الكمفة التخسضشضة السحجدة الغخاض االحالة . 

( الرادرة بسػجب 3اعجاد تقخيخ تقضضع مع التػصضة كفقا لبلجخاءات الػاردة في الزػابط رقع ) -8
 التعمضسات السحكػرة . 

 ػقضعو لبلشعار . ارساؿ اشعار قبػؿ الى السخشح الفائد كالتاكج مغ استبلمو كت -9
 تػقضع العقج  -18
 ادارة العقج كاالنتياء مشو  -11
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 اسمهب الجعهة السباشخة      -عظاء السخحمة الهاحجة  -عذخ   لثامشةالسخحمة ا
 تتبع نفذ الخصػات السحكػرة في السشاقرة العامة باستثشاء :

 محجكدية التشافذ في حالة الجعػة السباشخة . -1
 ( كحج ادنى.3اك السقاكلضغ اك االستذاريضغ مجانا بعجد )تخسل دعػات الى السػرديغ  -1
يجب اف تخاعى االرشادات الػاردة في ىحا الجلضل ككحلظ شخكط المجػء الى ىحا االسمػب الػاردة  -3

 ( مغ تعمضسات تشفضح العقػد الحكػمضة الشافحة اك ما يحل محميا. 3في السادة)
 اسمهب التعاقج بظخيقة التاىيل الفشي -عظاء السخحمة الهاحجة  -تاسعة عذخ الالسخحمة 

 مساثل السمػب السشاقرة العامة مع مخاعاة االجخاءات التالضة :
فػػػتح العصػػػاءات الفشضػػػة كدراسػػػتيا مػػػغ لجػػػاف التحمضػػػل فػػػي جيػػػات التعاقػػػج لبضػػػاف السشاقرػػػضغ السػػػؤىمضغ  ػ أػػػ

 كالسدتجضبضغ لمذخكط السصمػبة .

مشيػا  األفزػلالعصػاء  الختضػارب ػ فتح العصاءات التجارية لمسشاقرضغ السؤىمضغ كبسػا اليقػل عػغ ثبلثػة 
 بيحا الذأف. اإلحالةمغ لجاف التحمضل مع مخاعاة الربلحضات السالضة السعتسجة ألغخاض 

مػغ ك حيا ج ػ يتع اعادة ضخكؼ العصاءات التجارية لمسشاقرضغ غضخ السؤىمضغ فشضًا الى مقجمضيا دكف فت
  . التحمضل كالتعاقج كفق الدضاقات السعتسجة بيحا الذأف بإجخاءاتثع الدضخ 

اسمهب الذخاء السباشخ من الذخكات السرشعة  -عظاء السخحمة الهاحجة -العذخون و  السخحمة
 الخصيشة 

لمذخكات العامة كالتي تسارس الشذاط االستضخادؼ التجارؼ الخبحي الذخاء السباشخ مػغ الذػخكات   أػ    
 لذخكة.االسرشعة الخصضشة كتخزع تعاقجاتيا الى مرادقة مجمذ ادارة 

لتشفضػح  األسمػبمع الجيات التي يتع التعاقج معيا بيحا  األسعارػ لمذخكات العامة التفاكض عمى  ب 
  مذاريعيا اك تعاقجاتيا اذا كاف مبمغ العصاء اعمى مغ الكمفة التخسضشضة السخررة لمتعاقج .

 السباشخ تعاقجال -عظاء السخحمة الهاحجة  -والعذخون  الحجىالسخحمة

 مقجمة  1.18
السباشخ لعقػد الدمع كاألشغاؿ كالخجمات  التعاقج إجخاءات حػؿ إرشاداً  الجلضل مغ الجدء ىحا يقجـ

 تعاقجإف أجداء مغ إجخاءات ال .الثالثةعمى ضخكؼ االستخجاـ السبضشة في السخحمة  االستذارية بشاءً 
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، كلحلظ يجب قخاءة ىحه السخحمة تعاقجالسباشخ تذبو تمظ الستبعة في األسالضب التشافدضة االخخػ لم
ة. كتقجـ ىحه السخحمة التػجضيات التي يجب الخجػع إلضيا كتذضخ باالقتخاف مع السخاحل األخخػ السعشض

 السباشخ.  تعاقجفقط إلى التعجيبلت البلزمة لم

 الغاية  1.18
السباشخ إجخاء إلتساـ العقج حضثسا تشصبق شخكط خاصة كتػجج ضخكؼ خاصة. إف  تعاقجيقجـ ال

التشافدضة كىي مبضشة في  تعاقجالسباشخ تذبو أسالضب ال تعاقجمدؤكلضات إجخاء كل خصػة في عسمضة ال
 كل مخحمة مشفخدة.

 من مرجر واحج التعاقج خظهات  3.18
ع اإلشارة إلى السخاحل األخخػ التي تشصبق. كفي حاؿ كجػب تصبضق أؼ مخحمة مع تتسػؼ  .1

 بعس التعجيبلت تتع إحالتيا إلى "اإلرشادات العامة"، كالتعجيبلت السشاسبة مبضشة أدناه. 
 .لئلرشاد 1 السخحمة ةخاجعم – متصمب شخح .1
( 3.1( أك السخحمة )1.1السخحمة ) ةخاجعم –إعجاد كصف لمدمع أك األشغاؿ أك الخجمات  .3

لئلرشادات العامة. كيجب أف يبضغ الػصف الغاية مغ الدمع أك األشغاؿ أك الخجمات 
لمتسكغ مغ التقخيخ فضسا إذا كاف ىشاؾ سمع أك أشغاؿ أك خجمات مكافئة مغ الشاحضة 

 الػضضفضة كالتي مغ شأنيا أف تفي بالحاجة. 
( أك 1.1( أك السخحمة )1.1السخحمة ) ةخاجعم – تعاقجكضع خصة لم التعاقج أسمػب رضااخت .4

، كإعجاد تعاقجعمى اإليفاء بال ( لئلرشاد. تحجيج السػرد الػحضج الحؼ يكػف قادراً 3.1السخحمة )
أدناه حػؿ  1السبلحطة اإلرشادية  ةخاجعم –السباشخ  تعاقجتبخيخ مفرل الستخجاـ ال

 التفاصضل التي يجب إدراجيا.
جات الجية السدتفضجة، بسا في ذلظ الػصف الفشي لمستصمبات إعجاد كصف خصي الحتضا .5

السػحجة كأساس إلعجاد ىحا  تعاقجكبشػد كشخكط العقج. يسكغ استخجاـ أجداء مغ كثائق ال
 الػصف الخصي. احرل عمى مػافقة الجيات السعشضة عمى كثضقة الجعػة. 

 استبلـ كصل إلى حاجة ال. خصضاً  عخضاً  مشو كاشمب الػحضج السػرد إلى الجعػة إرساؿ .6
 .العصاء فتح كيتع رسسي

 ةخاجعم –ج ما إذا كاف يفي بستصمبات الجية السدتفضجة يتقضضع عخض األسعار/العصاء لتحج .7
( لئلرشاد. كيجب أف يخكد التقضضع 4.13( أك )3.13( أك )1.13( أك )1.13السخاحل )

سدتفضجة كفضسا إذا كانت بشػد السفرل عمى مجػ إيفاء العصاء بالستصمبات الفشضة لمجية ال
مقبػلة لمجية السدتفضجة. كيجب أف يشطخ التقضضع السالي، قجر اإلمكاف،  عصاءكشخكط العقج ال
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فضسا إذا كاف العصاء يقجـ قضسة لمساؿ، مع األخح بعضغ االعتبار تحمضل التكالضف السعشضة 
كأية  عصاءالفي العقج  كبشػد كشخكط عصاءككمفة الحمػؿ البجيمة التي رفزت كحجع العقج ال

 تفاصضل أك ضخكؼ أخخػ ذات عبلقة. 
لمعصاء/لعخض األسعار أك كجػد حاجة  إعجاد تقخيخ تقضضع مع التػصضة إما بإحالة العقج كفقاً   .8

لمسفاكضات أك بػجػب إلغاء متصمب التػريج أك إعادة تحجيجه. احرل عمى مػافقة الجيات 
 السعشضة عمى التػصضات. 

ؿ عمى مػافقة الجيات السعشضة عمى نتائج ػ حرلمفاكضات، إذا اقتزى األمخ، كاإجخاء  .9
 لئلرشاد.  16السخحمة  ةخاجعم –السفاكضات 

 –تأكج أكاًل مغ استبلـ كافة السػافقات الزخكرية الؿ إشعار قبػؿ، إذا اقتزى األمخ، ك ارسإ.18
 لئلرشاد.  18السخحمة  ةخاجعم
( 1.19( أك السخحمة )1.19السخحمة ) ةخاجعم –مب تعاقج إعجاد كثضقة عقج أك كثضقة ش .11

لئلرشاد. كيعتسج نػع الػثضقة السدتخجمة عمى قضسة العقج كالبشػد كالذخكط التي ستشصبق. 
ؿ عمى مػافقة لجشة السػافقة عمى كثضقة العقج/شمب التعاقج كأية مػافقات أخخػ الزمة ػ حرلا

 لتخرضز األمػاؿ، كإصجار الػثضقة.
 لئلرشاد.  13كالسخحمة  11السخحمة  ةخاجعم –رة العقج كاالنتياء مشو إدا .11

 التعميسات خظهة بخظهة لدمع إضافية وفقًا لعقج قائم

في تعمضسات الخصػة بخصػة ىحه، تتع اإلشارة إلى السخاحل األخخػ التي تشصبق. كفي حاؿ   .1
شادات العامة"، كجػب تصبضق أؼ مخحمة مع بعس التعجيبلت تتع إحالتيا إلى "اإلر 

 كالتعجيبلت السشاسبة مبضشة أدناه. 
 .لئلرشاد 1 السخحمة ةخاجعم – متصمب شخح .1
( 1.1) السخحمة أك( 1.1) السخحمة ةخاجعم – الخجمات أك األشغاؿ أك لمدمع كصف إعجاد  .3

 أك األشغاؿ أك الدمع إلى الػصف يذضخ أف كيجب. العامة لئلرشادات( 3.1) السخحمة أك
 .التػافق أك التػحضج إلى كالحاجة األصمضة الخجمات

لئلرشاد. تحجيج السػرد كإعجاد  3السخحمة  ةخاجعم – تعاقجكضع خصة لم التعاقج أسمػب اختخ .4
أدناه حػؿ  1السبلحطة اإلرشادية  ةخاجعم –السباشخ  تعاقجتبخيخ مفرل الستخجاـ ال

 تعاقجلجيات السعشضة عمى استخجاـ الؿ عمى مػافقة اػ حرلالتفاصضل التي يجب إدراجيا. ا
 السباشخ. 

تعاقج عمى الستصمبات اإلضافضة كتعجيل عمى يجب الفي حاؿ عجـ انتياء العقج األصمي،  .5
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لئلرشاد. الخصػات التالضة غضخ مصمػبة، كلكغ عمى الجية  11السخحمة  ةخاجعم –العقج 
 السدتفضجة أف تدتسخ في إدارة العقج السعجؿ. 

 في بسا السدتفضجة، الجية الحتضاجات خصي كصف إعجاد األصمي، العقج انتياء حاؿ في .6
 يسكغ. عصاءال العقج كشخكط كبشػد اإلضافضة كالكسضة لمستصمبات الفشي الػصف ذلظ

 ؿػ حرلا. الخصي الػصف ىحا إلعجاد كأساس السػحجة العصاء كثائق مغ أجداء استخجاـ
 .الجعػة كثضقة عمى السعشضة الجيات مػافقة عمى

إرساؿ الجعػة إلى السػرد األصمي كشمب عصاء/عخض أسعار خصي. ال حاجة إلى كصل  . 7
 فتح العصاء. كيتعاستبلـ رسسي 

( 1.13) السخاحل مخاجعة – السدتفضجة الجية بستصمبات يفي كاف إذا ما لتحجد العصاء تقضضع . 8
 إيفاء عمى السفرل التقضضع يخكد أف كيجب. العامة لئلرشادات( 3.13) أك( 1.13) أك

 مقبػلة عصاءال العقج كشخكط بشػد كانت إذا كفضسا السدتفضجة لمجية الفشضة بالستصمبات العصاء
 قضسة يقجـ العصاء كاف إذا فضسا اإلمكاف، قجر السالي، التقضضع يشطخ أف كيجب. لمسذخكع
 اإلضافي الستصمب كحجع األصمي، العقج في الػحجة سعخ االعتبار بعضغ األخح مع لمساؿ،
 ذات أخخػ  ضخكؼ أك تفاصضل كأية السعشضة التكالضف كتحمضل عصاءال العقج كشخكط كبشػد
 .عبلقة

إعجاد تقخيخ تقضضع مع التػصضة إما بإحالة العقج كفقا لمعصاء/لعخض األسعار أك كجػد حاجة  .9
ؿ عمى مػافقة ػ حرللمسفاكضات أك بػجػب إلغاء متصمب التػريج أك إعادة تحجيجه. ا

 الجيات السعشضة عمى التػصضات. 
ؿ عمى مػافقة الجيات السعشضة عمى نتائج ػ حرلإجخاء مفاكضات، إذا اقتزى األمخ، كا .18

 لئلرشاد.  16السخحمة  مخاجعة –السفاكضات 
 –تأكج أكال مغ استبلـ كافة السػافقات الزخكرية الؿ إشعار قبػؿ، إذا اقتزى األمخ، ك اأرس .11

 لئلرشاد.  18السخحمة  ةمخاجع
( 1.19( أك السخحمة )1.19السخحمة ) مخاجعة –إعجاد كثضقة عقج أك كثضقة شمب تعاقج  .11

لئلرشاد. كيعتسج نػع الػثضقة السدتخجمة عمى قضسة العقج كالبشػد كالذخكط التي ستشصبق. 
 ؿ عمى مػافقة لجشة السػافقة عمى التػصضات، كإصجار الػثضقة.ػ حرلا
 .لئلرشاد 13 كالسخحمة 11 السخحمة مخاجعة – مشو كاالنتياء العقج ةإدار  .13
 في حالة الغخوف اإلستثشائية الخظهات  4.18
 يتصمب التعاقج، جية مػضفي قبل مغ االستثشائضة لمطخكؼ العخيس الذخط استخجاـ إف .1

 مبادغ إتباع يجب عامة كقاعجة كلكغ ،قجماً  السزي كضفضة لتحجيج ميشي حكع استخجاـ
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الستفق عمضيا إلى أقرى درجة مسكشة. إف الطخكؼ االستثشائضة، كاالستجابة  التعاقج كقػاعج
 لمػقت الستاح لتشفضح التػريج.  فػرياً  إلى كارثة شبضعضة، تتصمب تقضضساً 

في تعمضسات الخصػة بخصػة ىحه، تتع اإلشارة إلى السخاحل األخخػ التي تشصبق. كفي حاؿ  .1
خحمة مع بعس التعجيبلت تتع إحالتيا إلى "اإلرشادات العامة"، كجػب تصبضق أؼ م

 كالتعجيبلت السشاسبة مبضشة أدناه. 
 .لئلرشاد 1 السخحمة مخاجعة – متصمب شخح .3
( 1.1) السخحمة أك( 1.1) السخحمة مخاجعة – الخجمات أك األشغاؿ أك لمدمع كصف إعجاد .4

 الكسضة عمى السجرجة الكسضات تقترخ أف يجب. العامة لئلرشادات( 3.1) السخحمة أك
 .فقط االستثشائضة الطخكؼ احتضاجات لتمبضة السصمػبة

لئلرشاد. تحجيج السػّرد  3السخحمة  مخاجعة – تعاقجكضع خصة لم التعاقج أسمػب رضااخت .5
 –السباشخ  تعاقجالسشاسب القادر عمى اإليفاء بالستصمبات كإعجاد تبخيخ مفرل الستخجاـ ال

ؿ عمى ػ حرلأدناه حػؿ التفاصضل التي يجب إدراجيا. ا 3السبلحطة اإلرشادية  مخاجعة
. كيجب عجـ القضاـ بالتعاقج تعاقجمػافقة الجيات السعشضة عمى استخجاـ ىحا األسمػب في ال

 قبل استبلـ السػافقة مغ الجيات السعشضة. 
 لمستصمبات فشيال الػصف ذلظ في بسا السدتفضجة، الجية الحتضاجات خصي كصف إعجاد .6

 كلكغ. التفرضل مغ السسكغ السدتػػ  الستاح الػقت دحجِّ كيُ . عصاءال العقج كشخكط كبشػد
. الخصي الػصف ىحا إلعجاد كأساس السػحجة العصاء كثائق مغ أجداء استخجاـ يسكغ

 .الجعػة كثضقة عمى السعشضة الجيات مػافقة عمى ؿػ حرلا
 8 الخصػة إلى ؿانتقاال يجب خصي، عصاء عمى لمحرػؿ كاؼ كقت كجػد عجـ حاؿ في .7

 إرساؿ مشو صمبلكا الػحضج السػرد إلى الجعػة إرساؿ يجب ذلظ، كبخبلؼ. السفاكضات –
 فتح يتع ك رسسي استبلـ كصل إلى حاجة ال. محجد نيائي مػعج غزػف  في خصي عصاء
 .العصاء

 السخاحل مخاجعة – السدتفضجة الجية بستصمبات يفي كاف إذا فضسا جيلتحج العصاء تقضضع .8
 عمى السفرل التقضضع يخكد أف كيجب. العامة لئلرشادات( 3.13) أك( 1.13) أك( 1.13)

 مقبػلة االنتياء أك التدمضع فتخة كانت إذا كفضسا لمسذخكع الفشضة بالستصمبات العصاء إيفاء
 التقضضع يشطخ أف كيجب. السدتفضجة لمجية مقبػلة عصاءال العقج كشخكط بشػد كانت إذا كفضسا

 االعتبار بعضغ األخح مع لمساؿ، قضسة يقجـ العصاء كاف إذا فضسا اإلمكاف، قجر السالي،
 كتحمضل التشافدضة، األسالضب خبلؿ مغ مدبقا عمضيا الحرػؿ تع أسعار أية مع السقارنة
 كحجع االنتياء، أك التدمضع عسمضة لتدخيع إضافضة تكالضف أية ذلظ في بسا السعشضة التكالضف
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 كسا. عبلقة ذات أخخػ  ضخكؼ أك تفاصضل كأية عصاءال العقج كشخكط كبشػد عصاءال العقج
 .مؤىبل السػرد كاف إذا فضسا التقضضع يقجر أف يجب

إعجاد تقخيخ تقضضع مع إما بإحالة العقج كفقا لمعصاء/لعخض األسعار أك كجػد حاجة  .9
ؿ عمى مػافقة ػ حرلالتػريج أك إعادة تحجيجه. المسفاكضات أك بػجػب إلغاء متصمب 

 الجيات السعشضة عمى التػصضات. 
ؿ عمى مػافقة لجشة الجيات السعشضة عمى ػ حرلإجخاء مفاكضات، إذا اقتزى األمخ، كا .18

 لئلرشاد.  16السخحمة  مخاجعة –نتائج السفاكضات 
 –تبلـ كافة السػافقات الزخكرية مغ اس تأكج أكالً الؿ إشعار قبػؿ، إذا اقتزى األمخ، ك ارسإ .11

 لئلرشاد.  18السخحمة  مخاجعة
( 1.19( أك السخحمة )1.19السخحمة ) مخاجعة –إعجاد كثضقة عقج أك كثضقة شمب تعاقج  .11

لئلرشاد. كيعتسج نػع الػثضقة السدتخجمة عمى قضسة العقج كالبشػد كالذخكط التي ستشصبق 
ؿ عمى مػافقة لجشة السػافقة عمى الػثضقة ػ حرلكالػقت الستاح إلعجاد كثائق مفرمة. ا

 باإلضافة إلى أية مػافقات أخخػ مصمػبة، كإصجار الػثضقة.
 .لئلرشاد 13 كالسخحمة 11 السخحمة مخاجعة – مشو كاالنتياء العقج إدارة .13
 مالحغات إرشادية  5.18
 لمتعاقج وحيج مرجر استخجام مبخرات.  أ
 كيتزسغ التفاصضل التالضة: كشامبلً  السباشخ كاضحاً  تعاقجاليجب أف يكػف مبخر استخجاـ  .1

السباشخ، أؼ كجػد مػرد كاحج فقط قادر عمى اإليفاء  تعاقجأسباب استخجاـ ال .أ 
 بالستصمبات؛

أسباب استصاعة مػرد كاحج فقط عمى اإليفاء بالستصمبات، عمى سبضل السثاؿ أف السػرد  .ب 
لجيو اتفاقضة بخاء اختخاع أك حق ممكضة تغصي البشػد، أك ككضل معتسج، أك عجـ كجػد 
مػرديغ خخخيغ قادريغ فشضا عمى اإليفاء بالستصمبات أك أف السػرديغ اآلخخيغ لضذ لجييع 

 الستصمبات، إلى خخخه؛ القجرة عمى اإليفاء ب
تفدضخ لعجـ استخجاـ أية سمع أك أشغاؿ أك خجمات بجيمة، عمى سبضل السثاؿ أف الدمع  .ج 

السصمػبة تتستع بحق ممكضة كال يسكغ تػفضخىا إال مغ مرجر كاحج أك أف تعاقج سمع 
بجيمة مغ شأنو أف يشتيظ اتفاقضات بخاءة االختخاع كالتي حكػمة العخاؽ أحج األشخاؼ 

قعة عمضيا أك أف الدمع السذابية ال تتػافق مع السعجات السػجػدة أك أف السػرد أك السػ 
الستعاقج مدؤكؿ عغ ترسضع عسمضة تتصمب تعاقج مػاد حاسسة مغ مرجر معضغ كذخط 

 لزساف األداء، إلى خخخه؛
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 كأية تفاصضل أخخػ ذات عبلقة. .د 
 اإلضافية الخجمات أو األشغال أو الدمع مبخرات. ب

مع  السباشخ كاضحا كشامبل كيتزسغ التفاصضل التالضة تعاقجيكػف مبخر استخجاـ اليجب أف 
 :ما يحل محمياالشافحة اك  مخاعاة الذخكط الػاردة في تعمضسات تشفضح العقػد الحكػمضة 

السباشخ، أؼ الحاجة إلى سمع أك أشغاؿ أك خجمات إضافضة مغ  تعاقجأسباب استخجاـ ال .ق 
 السرجر نفدو؛

لحرػؿ عمى الدمع أك األشغاؿ أك الخجمات مغ السرجر نفدو، عمى أسباب كجػب ا .ك 
سبضل السثاؿ أف قصع الغضار أك السػاد االستيبلكضة يجب أف تكػف متػافقة مع السعجات 
األصمضة كأف استخجاـ بجائل مغ شأنو أف يبصل الكفالة أك ضساف حدغ التشفضح، أك أف 

كبات السػحجة ألنيا تقمل مغ تكالضف تعتسج عمى نػع معضغ مغ السخ  الجية السدتفضجة
الرضانة كمغ خدف قصع الغضار كتجريب السدتخجمضغ، أك ىشاؾ حاجة إلى تػسعة مبشى 
كاستخجاـ متعاقج خخخ مغ شأنو أف يبصل مدؤكلضة الستعاقج األصمي لمسبشى أك ىشاؾ 

ب ضسغ شبكة قائسة كاستخجاـ مػرد مختمف مغ شأنو ػ حاجة إلى تخكضب أجيدة حاس
 يبصل الكفالة عمى الذبكة بأكسميا، إلى خخخه؛أف 

تفاصضل العقج األصمي، بسا في ذلظ سعخ الػحجة كالكسضة كالقضسة اإلجسالضة لمعقج كأداء  .ز 
 السػرد في العقج األصمي؛ 

 األسباب؛ ليحه تػريجىا تع إضافضة متصمبات أية تفاصضل .ح 
 األصمي؛اإلضافي كقضستو كشدبة مغ العقج  التعاقج كقضسة كسضة تفاصضل .ط 
 ىل أـ تعجيل إلجخاء السجاؿ يتضح مسا التشفضح تحت يداؿ ما العقج كاف إذا فضسا معمػمات .ؼ 

 ججيج؛ عقج إلى حاجة ىشاؾ
 .عبلقة ذات أخخػ  تفاصضل كأية .ؾ 
 االستثشائية الغخوف في التبخيخ. ت

استخجاـ التػريج  اسباب . كشامبلً  السباشخ يجب أف يكػف كاضحاً  تعاقجإف مبخر استخجاـ ال
؛ إذ أف الحاالت الصارئة البدضصة أك انعجاـ كالعقػد السذسػلة بيحا االسمػب  السباشخ

استثشائضة. كيجب أف يتزسغ  التخصضط السبكخ مغ قبل الجية السدتفضجة ال تذكل ضخكفاً 
 التبخيخ التفاصضل التالضة:

 السباشخ، أؼ حاجة شارئة إلى الدمع أك األشغاؿ أك الخجمات؛  تعاقجأسباب استخجاـ ال .أ 
بذكل غضخ  التفاصضل الجقضقة لمطخكؼ االستثشائضة، عمى سبضل السثاؿ انتذار مخض معجٍ  .ب 

متػقع أك حجكث فضزاف مسا أدػ إلى دمار جدخ أك شخيق رئضدي أك اندالؽ أرضي 
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 مسا أدػ إلى انعجاـ ثبات مبشى في مشصقة سكشضة بذكل خصضخ؛ 
بضاف يفضج بأنو ال يػجج كقت كاؼ الستخجاـ أؼ أسمػب تػريج خخخ بسا في ذلظ شمب  .ج 

 أسعار؛  عصاءات
 بضاف يفضج بأف الكسضة التي يتع تػريجىا محرػرة فقط لمتعامل مع الطخكؼ الصارئة؛ .د 
 كأية تفاصضل أخخػ ذات عبلقة.  .ق 

 السظمهبة السهافقات  6.18
 السباشخ. تعاقجيجب الحرػؿ عمى مػافقة الجيات السعشضة عمى المجػء ألسمػب ال أ.
، كسا تعاقجيجب الحرػؿ عمى مػافقة الجيات السعشضة في مخاحل مختمفة مغ عسمضة ال ب.

 ىػ مبضغ في السخاحل السصبقة السفرمة أعبله. 

 السظمهبة الهثائق  7.18
كسا ىي مبضشة في  تعاقجممف التػريج بدجبلت لكافة مخاحل عسمضة اليجب االحتفاظ في 

 السخاحل السصبقة السفرمة أعبله.

  لجان السذتخيات:  -عظاء السخحمة الهاحجة  –والعذخون  ثانيةالسخحمة ال

 كحدب الزػابط الػاردة كاإلعساؿلتجيضد دكائخ الجكلة بالدمع كالخجمات  األسمػبكيتع استخجاـ ىحا 
 تعمضسات تشفضح السػازنة االتحادية لمدشة السعشضة.في 
 عظاء السخحمتين-الثة والعذخون الثالسخحمة 

 مقجمة   1.17
ىحا الجدء مغ الجلضل إرشاد حػؿ إجخاءات عصاء السخحمتضغ لمدمع، األشغاؿ كالخجمات غضخ  يقجـ

كثضخة لعصاء السخحمة الػاحجة، كيجب قخاءة  االستذارية. إف إجخاء عصاء السخحمتضغ مذابو في نػاحٍ 
ىحه السخحمة باالقتخاف مع السخاحل السعشضة لعصاء السخحمة الػاحجة. كتبضغ ىحه السخحمة االختبلفات 

تشصبق ىحه السخحمة  لمعسمضات السعشضة التي يجب تصبضقيا بتعجيل عسمضة العصاء إلى عصاء السخحمتضغ.
 ُيتخح فضو قخار باستخجاـ عسمضة عصاء السخحمتضغ كشػع مغ االستثشاء.  تعاقجعمى أؼ أسمػب 

 الغاية   2.17
 في تساماً  تحجيجىا يرعب التي الخجمات أك األشغاؿ أك لمدمع السخحمتضغ عصاء ُيدتخجـ .1

، حضث يكػف مغ السفضج لمجية السدتفضجة أف تأخح بعضغ االعتبار الحمػؿ التعاقج عسمضة بجاية
 السختمفة قبل إعجاد متصمباتيا كالتي مسكغ أف تكػف متػفخة لجػ مقجمي العصاءات.الفشضة 
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 عصاءات لعسمضات نفديا ىي السخحمتضغ عصاء عسمضة في خصػة كل إجخاء مدؤكلضات   .1
 الكمفة تعجيل التعاقج جية كلخئضذ مشفخدة، مخحمة كل في مبضشة كىي الػاحجة السخحمة
 .ذلظ األمخ تصمب إف التخسضشضة

 الخظهات  3.17
سػؼ تتع اإلشارة إلى السخاحل األخخػ التي تشصبق. كفي حاؿ كجػب تصبضق أية مخحمة  .1

مع بعس التعجيبلت، تتع إحالتيا إلى "اإلرشادات العامة"، كالتعجيبلت السشاسبة مبضشة 
 أدناه. 

 .لئلرشاد 1 السخحمة راجع – متصمب تقجيع .1
 السخحمة أك( 1.1) السخحمة ةخاجعم – الخجمات أك األشغاؿ أك لمدمع مبجئي كصف إعجاد .3

 أىجاؼ عمى الػصف يخكد أف كيجب. العامة لئلرشادات( 3.1) السخحمة أك( 1.1)
كاألداء السصمػب مغ الدمع أك األشغاؿ أك الخجمات لتسكضغ مقجمي العصاءات مغ  التعاقج

 تقجيع حمػؿ بجيمة تفي باألىجاؼ كاألداء السصمػب.
قخار فضسا إذا كاف يجب استخجاـ العصاءات التشافدضة الذ ا، كاتخالتعاقج أسمػب رضااخت    .4

 لئلرشاد.  3راجع السخحمة  – تعاقجالجكلضة أـ العصاءات الجكلضة السحجكدة كضع خصة لم
إجخاء تأىضل مدبق، كإعجاد إعبلف دعػة لتقجيع عصاء أك إعجاد قائسة مخترخة باالعتساد  .5

عمى نػع العصاء، فضسا إذا كاف عصاء تشافدضا دكلضا بتأىضل مدبق أـ عصاء تشافدضا دكلضا 
( 1.5( أك )1.5( أك )1.4السخحمة ) ةخاجعم -دكف تأىضل مدبق أـ عصاء دكلضا محجكدا 

 لئلرشاد.
 عصاء متصمبات تبلئع التي السشاسبة القضاسضة العصاء كثضقة باستخجاـ تعاقج كثضقة إعجاد .6

 تتزسغ كأف سضتبع الحؼ العصاء إجخاء بػضػح التعاقج كثضقة غبضِّ تُ  أف كيجب. السخحمتضغ
 مغ األكلى السخحمة خبلؿ العصاء تقضضع كضفضة غبضِّ تُ  كأف كالعقج، لمستصمبات مػجدا كصفا
 األخح كمع. السخحمة ىحه في مالضة معمػمات أية تعاقجال كثضقة تصمب أال كيجب. العصاء
 الجية مػافقة عمى الحرػؿ اإلجخاء، بيحا القضاـ عمى التذجضع عجـ االعتبار بعضغ

 قائسة أك مخترخة قائسة كإعجاد عصاء، لتقجيع الجعػة كإعبلف تعاقجال كثضقة عمى السدتفضجة
 .مشاسباً  ذلظ كاف حضثسا مدبقا، السؤىمضغ العصاءات بسقجمي

 .تعاقجال كثائق كإصجار عصاء لتقجيع دعػة إعبلف أؼ نذخ .7
 ع زيارات لمسػقع إذا اقتزى األمخضشطتما قبل تقجيع العصاءات، ك  )مؤتسخ(عقج اجتساع    .8

ر تعجيبلت عمى كثائق امقجمي العصاءات، كأصجمغ عغ أية إستضزاحات  ةباجكسا اإل
 ج السػعج الشيائي لتقجيع العصاءات إذا استجعى األمخ. يسجتأك  تعاقجال
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 لئلرشاد 11 السخحمة راجع –األكلى السخحمة عصاءات ـاستبل .9
 السخحمة أك( 1.1) السخحمة أك( 1.1) السخحمة ةخاجعم –األكلى السخحمة عصاءات فتح .18

 ىحه في العصاءات في مالضة معمػمات تزسضغ يتع لغ. العامة لئلرشادات( 3.1)
 .السخحمة

 كثضقة في السبضشة كالسشيجضة السعايضخ باستخجاـ التقضضع إجخاء كيجب لمعصاءات تقضضع إجخاء .11
 لمحمػؿ الشدبضة كالسداكغ  السدايا السدتفضجة كالجية التعاقج جية تجرس أف كيجب. تعاقجال

إعجاد تقخيخ ك  التعاقج لستصمبات مدتجضبة الغضخ العصاءات إستبعاديجب . السقجمة البجيمة
يتزسغ تػصضة بخفس أية عصاءات ال تفي بستصمبات الجية كي تقضضع لمسخحمة األكلى 

 السدتفضجة. 
عقج مشاقذات مع أؼ مغ مقجمي العصاءات، عشجما تجعػ الحاجة إلى مديج مغ  .11

 ل الحمػؿ السجرجة في أية عصاءات. يحػ يجب تالسعمػمات 
( 3.1) السخحمة أك( 1.1) السخحمة أك( 1.1) خحمةالس ةخاجعم – الستصمبات كصف إنياء .13

 السذكػؾ مغ بات بحضث جػىخيا الستصمبات كصف تغضخ حاؿ كفي. العامة لئلرشادات
 التعاقج إلغاء في شطخلايجب  بالستصمبات، اإليفاء العصاءات مقجمي مختمف قجرة فضو

 لة. عجَّ مُ  تعاقجكالذخكع في عسمضة 
( لئلرشادات العامة. كيجب أف تختكد 1.6السخحمة ) ةخاجعم –معجلة  تعاقجإعجاد كثضقة  .14

األصمضة، كلكشيا يجب أف تتزسغ الػصف الشيائي  تعاقجعمى كثضقة ال تعاقجكثضقة ال
لمستصمبات كالعقج كمعايضخ تقضضع كاضحة. احرل عمى مػافقة الجية السدتفضجة عمى تقخيخ 

 السعجلة.  السخحمة األكلى مغ التقضضع ككثضقة العصاء
 السخحمة خبلؿ عصاءاتيع قجمػا الحيغ العصاءات مقجمي كافة إلى تعاقجال كثائق راصجإ .15

 8 السخحمة ةخاجعم – التقضضع مغ األكلى السخحمة خبلؿ عصاءاتيع رفس يتع لع ما األكلى،
 .لئلرشاد

أك تسجيج السػعج  تعاقجر تعجيبلت عمى كثضقة الاعغ أية شمبات استضزاح كأصج ةباجاإل .16
 لئلرشاد.  18السخحمة  ةخاجعم –الشيائي لتقجيع العصاءات إذا اقتزى األمخ 

 لئلرشاد.  11السخحمة  ةخاجعم –ـ عصاءات السخحمة الثانضة استبل  .17
 ( لئلرشاد.1.11ة )مالسخح ةخاجعم –فتح العصاءات كاقخأ األسعار   .18
( 3.13( كالسخحمة )1.13( كالسخحمة )1.13السخحمة ) ةخاجعم –إجخاء تقضضع لمعصاءات   .19

 ؿ عمى مػافقة الجية السدتفضجة عمى التقخيخ.ػ حرللئلرشاد. إعجاد تقخيخ تقضضع كا
 لئلرشاد.  15السخحمة  ةخاجعم –إجخاء التأىضل البلحق إذا اقتزى األمخ  .18
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 16 السخحمة ةخاجعم – العقج إرساء تػصضة عمى السعشضة الجيات مػافقة عمى ؿػ حرال .11
 .لئلرشاد

 السخحمة ةخاجعم – الزخكرية السػافقات كافة استبلـ مغ أكالً  تأكجالك  قبػؿ إشعار ؿارسإ .11
 .لئلرشاد 18

 ةخاجعم – العقج كإصجار السعشضة الجيات مػافقة عمى ؿػ حرالك  العقج، كثضقة إعجاد .13
 .لئلرشاد( 1.19) السخحمة

 ببضاف كقع العقج إحالة إشعار كنذخ الفائديغ، غضخ العصاءات لسقجمي إشعار ؿارسإ .14
 .لئلرشاد 18 السخحمة ةخاجعم – الفائديغ غضخ العصاءات لسقجمي األسباب

 لئلرشاد.  13كالسخحمة  11السخحمة  ةخاجعم –إدارة العقج كاإلنتياء مشو  .15
 السظمهبة السهافقات   4.17

يجب الحرػؿ عمى مػافقة الجية السدتفضجة كالجيات السعشضة في مخاحل مختمفة، كسا ىػ مبضغ في 
 السخاحل السصبقة السفرمة أعبله. 

 السظمهبة الهثائق   5.17
، كسا ىػ مبضغ في السخاحل تعاقجبدجبلت عغ كافة مخاحل عسمضة ال تعاقجيجب االحتفاظ في ممف ال
 السصبقة السفرمة أعبله. 

 إرشادية مالحغة  6.17
 لجية التعاقج كذلظ لؤلسباب التالضة: نطستيا تحجيا كبضخاً أتسثل عقػد تكشػلػجضا السعمػمات ك 

 حُىع انًحخىي انخقٍُ وصؼىبت ححذَذِ؛ .1

 كثُزة انخأثز بخغُز أهذاف انؼًم، انظُبطت انهُكهُت وانقذرة انًؤطظبحُت نهًظخخذو انُهبئٍ؛ .1

 خالل دورة حُبة انًشزوع؛ وز حكُىنىجٍ طزَغ ػزظت نخغُ   .3

 حخطهب خهُط يٍ خذيبث هُذطُت يهُُت وحىرَذ أجهشة وبزايج حكُىنىجُت يخُىػت. .4

كبحلظ، تربح ىشاؾ ضخكرة إلستخجاـ كثائق عصاءات قضاسضة متخررة لتديضل تعاقج تكشػلػجضا 
لظ لزساف نجاح السعمػمات. تػفخ كثائق تعاقج تكشػلػجضا السعمػمات نسػذج جضج لمتشاقز كالتعاقج كذ

تشرضب، دمج كتذغضل نصاؽ كاسع مغ تصبضقات تكشػلػجضا السعمػمات، مغ تػريج كصضانة مشتجات 
 تكشػلػجضة بدضصة، كحتى تصػيخ معقج لجمج كتذغضل نطاـ معمػمات لمسياـ الحخجة. 

 تهريج وتخكيب أنغسة السعمهمات
ت البزائع، أال كىي، زيادة ىشاؾ صفتاف تسضداف تػريج كتشرضب أنطسة السعمػمات عغ تػريجا

مخاشخ السجيد كتعقضج متصمبات الخجمة. معا، تديج ىاتاف الرفتاف بذكل كثضخ تعقضج كمخاشخ 
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 التػريجات كتتصمب شخكط تقضضع كتعاقج مختمفة.
كلضة ترسضع، تػريج كتشرضب مخفق محجد مغ قبل ؤ في عقػد التعاقج كالتشرضب، يتػلى السجيد مد

كلضة السجيد تتجاكز تجيضد كل ما تصمبو ؤ مػاصفات أداء. كبالتالي، فإف مد جية التعاقج عمى أساس
جية التعاقج مغ مشتجات كخجمات كتستج إلى تػفضخ أؼ مغ السشتجات أك الخجمات أألخخػ كالتي 

 تكػف مصمػبة لتجعل السخفق يعسل كفقا لمسػاصفات. 
مغ الحكع كخبخة ميشضة مغ  كلحلظ، فإف عسمضة تجيضد كتخكضب أنطسة السعمػمات تتصمب درجة

 السجيديغ كالتي تتشاسب مع درجة السخاشخ العالضة كالتي يكػف مصمػب مشيع أف يتحسمػىا.

 أسمهب السشاقرة عمى مخحمتين
جة باسمػب السشاقرة عمى مخحمة كاحجة غضخ مبلئع كمحفػؼ عقَّ يكػف تعاقج أنطسة معمػمات مُ 

حمة كاحجة، يسكغ أف تقضج التفاصضل الزخكرية بالسخاشخ. ففي إشار اسمػب السشاقرة عمى مخ 
لمستصمبات التقشضة ك/ أك التختضبات التعاقجية نيج التشفضح كالتي يسكغ خبلفا لحلظ أف يقتخحيا السجيديغ 
السحتسمضغ لسعالجة متصمبات ميشضة أك كضضفضة لمسذتخؼ )جية التعاقج(. كبالسقابل، فإف عسمضة اسمػب 

ح بالحفاظ عمى شضف كاسع مغ الحمػؿ التقشضة كأسالضب التشفضح، كبالتالي السشاقرة عمى مخحمتضغ يدس
يقمل مغ نصاؽ فقجاف العصاءات السحتسمة كالسثضخة لئلىتساـ، في حضغ أنيا تؤدؼ إلى عصاءات مساثمة 

 كبصخيقة مشطسة كشفافة.
 :تذسل أنطسة السعمػمات السعقجة التي مغ السفزل شخاهىا بأسمػب عصاء السخحمتضغ عمى

  تصبضقات األعساؿ السعقجة )عمى سبضل السثاؿ، نطاـ خجمات مرخفضة تجارية متكامل، نطاـ
 إدارة الخديشة، كما إلى ذلظ(؛

 نطاـ يتصمب تصػيخ كاسع الشصاؽ لبخمجضات حاسػب خلي؛ 
  ،تكشػلػجضات السعمػمات السعقجة ) عمى سبضل السثاؿ، معجات معالجة بضانات كبضخة الحجع

معجات متخررة لمغاية مثل محصات العسل لمترػيخ، معجات الخسع، أجيدة أنطسة تذسل 
الخسع البضاني؛ معجات الترػيخ الفػتػغخافي لعسمضات مدح أراضي متقجمة كالتي تتصمب 

 أنطسة إتراالت سمكضة كالسمكضة كاسعة الشصاؽ كعالضة الدخعة(؛
 تخرضز )مػصى األنطسة كالتي تشصػؼ عمى خجمات تقشضة ككاسعة لترسضع، تصػيخ ،

 عمضو(؛ تشرضب؛ كعسمضات كدعع تقشي؛ أك
 .مديج مغ القائسة السحكػرة أعبله 

ما تذكل متصمبات العسل كالستصمبات الػضضفضة لمسذتخؼ  في إشار السشاقرة عمى مخحمتضغ، غالباً 
مغ السػاصفات الفشضة. ففي السخحمة األكلى، تمتسذ جية التعاقج  أساس عسمضة السشاقرة عػضاً 

 اءات فشضة غضخ مدعخة لسعالجة متصمبات العسل كالستصمبات الػضضفضة.  عص
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عشج تقضضع العصاءات الفشضة في السخحمة األكلى، كعغ شخيق الشقاش السباشخ كالسشطع، تتػصل جية 
التعاقج كالسشاقز السؤىل إلى تفاىع كاضح كمػثق عمى جػانب عصاء السشاقز كالتي: )أ( تمبي 

 ؛ )ب( ال تتػافق كمتصمبات جية التعاقج؛ ك )ج( الغضخ محكػرة في العصاء. متصمبات جية التعاقج
عمى تعجيبلت محتسمة عمى كثائق  د )كأيزا بشاءً حجّ ق كالسُ ػثّ بشاءا عمى فيع مقجـ العصاء السُ 

السشاقرة(، تصمب جية التعاقج مغ كل مقجـ العصاء الحؼ قجـ عصاء مدتجضب في السخحمة األكلى 
عخض مالي في السخحمة الثانضة، أؼ عصاء نيائي متكامل كمدعخ. بعج ذلظ، تقجيع عخض فشي ك 

 سػؼ يتع التعامل مع كتقضضع عصاءات "السخحمة الثانضة" ىحه بشفذ شخيقة عصاء السخحمة الػاحجة.
إلنفتاح في الشيج التكشػلػجي ك / أك في التشفضح كالدساح بتفاعل ما بضغ افة إلى الحفاظ عمى اباإلض

قج كمقجمي العصاءات خبلؿ مخحمة السشاقرة األكلى، يسكغ لعسمضة السخحمة الثانضة أف تػفخ جية التعا
كقت جية التعاقج في تخجسة رسسضة ألعسالو كمتصمباتو الفشضة إلى متصمبات تقشضة غضخ مقضجة. كمع 

كلى إلضافي البلـز لتشفضح السخحمة األاذلظ، فإف تػفضخ الػقت السحتسل يعػض إلى حج ما بالػقت 
لتقجيع العصاءات. تتصمب عسمضة السشاقرة عمى مخحمتضغ أف تكػف جية التعاقج عمى إستعجاد تاـ 
إلجخاء حػار تقشي مفرل كضخكرؼ مع مقجمي العصاءات، ككحلظ الى التدجضل الجقضق لشتائج الحػار 

 الفخدية مع كل مقجـ عصاء، في السخحمة األكلى.
ء كاحج خبلؿ مخحمتي السشاقرة. كبيحا السشصق، مخحمة عصا شا نحسلإنو مغ السيع أف نجرؾ، أن

 ألكلى، مع تدعضخىا.االسشاقرة الثانضة تذكل مجخد تحجيث كصقل عصاءات السخحمة 
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 التعاقج إجخاءات إلغاء  -الخابعة والعذخون  السخحمة

 مقجمة  1.19
فػي أؼ كقػت قبػل إحالػة العقػج. يشصبػق  التعاقػج إجػخاءات إلغػاء حػػؿ اً ارشػاد الػجلضل مػغ الجدء ىحا يقجـ

الدػػػػمع أك األشػػػػغاؿ أك الخػػػػجمات  تعاقػػػػجقبػػػػل إحالػػػػة العقػػػػج،  تعاقػػػػجىػػػػحا الجػػػػدء عمػػػػى كافػػػػة أسػػػػالضب ال
 االستذارية.

 الغاية  2.19
حضثسا أمكغ ألف ذلظ يعشي ىجر السػارد لكػل مػغ الػػزارة  التعاقج إجخاءات إلغاء تجشب يشبغي .1

فػػي أؼ مخحمػػة قبػػل إحالػػة العقػػج إذا  تعاقػػجكمقػػجمي العصػػاءات. كلكػػغ يسكػػغ إلغػػاء إجػػخاءات ال
اقتزت السرمحة العامة ذلظ. كيعػخض ىػحا اإلجػخاء إجػخاء لزػساف التعامػل بذػكل مشرػف 

 بيا.مع كافة مقجمي العصاءات ألية حاالت إلغاء يتعحر تجش
 .التعاقج إجخاءات إلغاء عغ كلةؤ مد التعاقج جية تكػف  .1
 الخظهات  3.19
ؽ عمػػػػى الحاجػػػػة مػػػػع كافػػػػة اتفػػػػإلكا ةشاقذػػػػالس. التعاقػػػػج إجػػػػخاءات إلغػػػػاء إلػػػػى الحاجػػػػة جيػػػػحجت .1

األشػػػخاؼ السعشضػػػة، بسػػػا فػػػي ذلػػػظ الجيػػػة السدػػػتفضجة كأؼ مػػػػضفضغ يقػػػجمػف معمػمػػػات مالضػػػة. 
الزػػخكرية مػػغ الجيػػات السعشضػػة قبػػل البػػجء بإلغػػاء اجػػخارات يجػػب الحرػػػؿ عمػػى السػافقػػات 

 .تعاقجال
 .بعج دعػة إعبلف أك كثضقة ترجر لع حاؿ في السعشضضغ السػضفضغ كافة إشعار مغ تأكجال   .1
، كيجػػػب أف يكػػػػف نفػػػذ الشدػػػخة لكافػػػة مقػػػجمي التعاقػػػج إجػػػخاءات بإلغػػػاء يفضػػػج إشػػػعار إعػػػجاد   .3

غ ىػػػػحا اإلشػػػػعار عػػػػادة أسػػػػباب اإللغػػػػاء بػػػػضِّ سحتسمػػػػضغ. كيُ العصػػػػاءات أك مقػػػػجمي العصػػػػاءات ال
 لتجشب االستفدارات التي يصخحيا العجيج مغ مقجمي العصاءات.

ؿ اإلشعار لكافة مقجمي اأرسيجب في حاؿ اإللغاء قبل السػعج الشيائي لتقجيع العصاءات،  .4
تحقق مغ صشجكؽ العصاء كأية يجب ال. ك التعاقجالعصاءات الحيغ أصجرت ليع كثضقة 

 إيراالت استبلـ أخخػ كأرجع كافة العصاءات التي جخػ استبلميا دكف أف تفتحيا. 
 مقجمي لكافة اإلشعار ؿاأرس العصاءات، لتقجيع الشيائي السػعج بعج اإللغاء حاؿ في .5

 ذلظ في)بسا  فتحيا يتع لع عصاءات أية كإرجاع. عصاءاتيع سمسػا الحيغ العصاءات
 ضسانات كأية( عصاءات شمب أسمػب حالة في مشفرل بذكل السختػمة السالضة عصاءاتال

 .باإلستبلـ يفضج خصي تأكضج مشيع صمبالك  لمعصاءات
إجخاء مشاقذة يجب ، تعاقجفي أية مخحمة في عسمضة ال تعاقجعشج اقتخاح إلغاء إجخاءات  .6
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 الجية السدتفضجة مغ أجل استغبلؿ التخرضز السالي.  مع تعاقجخصة عسل بجيمة لم
باإلتفاؽ مع الجية السدتفضجة بعج أف تكػف قج حجدت  تعاقججخاءات عسمضة إب ءبجال .7

 متصمباتيا.
 مالحغات إرشادية  4.19

 اإللغاء أسباب. أ

حضثسا أمكغ ذلظ، كلكغ يدسح بإلغائيا إذا اقتزت  التعاقج إجخاءات إلغاء تجشب يجب   .1
، فضجب القضاـ بحلظ بأسخع تعاقجالسرمحة العامة ذلظ. كإذا تصمب األمخ إلغاء إجخاءات ال

. كبالتحجيج يجب أف تتجشب جية التعاقج إلغاء إجخاءات تعاقجكقت مسكغ في عسمضة ال
  .في الحاالت التي تع فضيا فتح العصاءات مدبقاً  تعاقجال

مغ قبل الجية السعشضة. كلكغ عمى سبضل  التعاقج إجخاءات إلغاء أسباب عمى السػافقة يجب .1
 اإلرشاد يسكغ أف تتزسغ األسباب ما يمي:

 السعشي؛ تعاقجلع تعج ىشاؾ حاجة لم 
  تغضخ التفاصضل الفشضة أك التعاقجية أك أؼ تفاصضل أخخػ لجرجة أنو اصبح مغ األندب

 الخاىشة؛ تعاقجمغ تعجيل كثضقة الإصجار عصاء ججيج بجال 
 دلضل عمى كجػد تيمخ بضغ مقجمي العصاءات؛ 
 لع تعج األمػاؿ السصمػبة متػفخة لئليفاء بالستصمبات؛ 
 تعاقجال تػجج عصاءات متجاكبة مع الستصمبات السذسػلة في كثضقة ال. 

 السظمهبة السهافقات  5.19
إذا تع  التعاقج إجخاءات إلغاء حالة أك أسباب يبضغ تقخيخ تحزضخ عغ مدؤكلة التعاقج جية تكػف 

اقتخاح اإللغاء بعج إصجار كثضقة دعػة أك كثضقة شمب لسقجمي العصاءات. كسا تكػف مدؤكلة عغ 
 الجيات السعشضة.استحراؿ السػافقات الزخكرية مغ 

 السظمهبة الهثائق  6.19
بدجل إلشعار اإللغاء الحؼ أرسل إلى كافة مقجمي العصاءات. كسا  تعاقجيجب االحتفاظ في ممف ال
 بسا في ذلظ أسباب اإللغاء تعاقجمعمػمات حػؿ قخار إلغاء إجخاءات ال تعاقجيجب أف يتزسغ ممف ال

 .تعاقجندخة مغ مػافقة الجيات السعشضة إللغاء اجخاءات الك 
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 القبهل خظاب إصجار - العذخون  الخامدةالسخحمة

 مقجمة  1.20
القبػؿ لرضاغة عقج عشج قبػؿ عصاء  ارشاد حػؿ إجخاءات إصجار خصاب ىحا الجدء مغ الجلضل يقجـ

تصبضق ىحا اإلجخاء بذكل مشاسب، ألف  مقجـ العصاء الفائد. كنطخا ألىسضة خصاب القبػؿ، يجب
 القبػؿ ممـد تعاقجيًا لمصخفضغ كيشتج عشو دخػؿ العقج حضد التشفضح.  خصاب

إلجخاء عمى تػريج الدمع كاألشغاؿ تحت أسالضب العصاءات التشافدضة الجكلضة، العصاءات ىحه ا يشصبق
الجكلضة السحجكدة، العصاءات التشافدضة الػششضة كالعصاء الػاحج. أما أسمػب لجاف السذتخيات، يتع 

 قبػؿ عخض األسعار عادة مغ خبلؿ إصجار شمب تعاقج.

 الغاية  2.20
 االنتطار مغ بجالً  العقج، لرضاغة سخيعة كسضمة يقجـ الفائد العصاء مقجـ إلى القبػؿإف إرساؿ خصاب 

 :السحتسمة الفػائج مغ عجداً  يحقق كىحا. السكتسمة العقج مدػدة إعجاد حضغ إلى
  يجخل العقج حضد التشفضح في تاري  أبكخ، مسا يعشي أف فتخات التدمضع أك تحخيظ السرادر تبجأ

 الكمي لمعقج في كقت أبكخ؛في كقت أبكخ كيجخؼ االنتياء 
  كإذا كانت فتخة صبلحضة العصاء ستشتيي قخيبًا، يسكغ قبػلو بدخعة قبل أف تجعػ الحاجة إلى

 شمب تسجيج فتخة الربلحضة. 

 الخظهات  3.20
 تأكج مغ الحرػؿ خصضًا عمى السػافقة عمى قخار إحالة العقج. ال  .1
 عمى السالضة السػافقة ذلظ في بسا أخخػ، ضخكرية مػافقات أية عمى ؿػ حرلاالتأكج مغ  .1

 .السصمػبة األمػاؿ بجفع االلتداـ
 أقخ قج الفائد العصاء مقجـ كأف صالحا يداؿ ما الفائد العصاء مقجـ عصاء أف مغ تأكجال .3

 .العصاء عمى أجخيت تعجيبلت أية خصضاً 
كذلظ  أك صاحب العسل التعاقج جيةخصاب القبػؿ عمى كرؽ متػج بذعار  عجادإ  .4

ف تػقضع الخصاب اكضس القضاسضة تعاقجباستخجاـ نسػذج خصاب القبػؿ السخفق في كثضقة ال
 مغ قبل السفػضضغ بالتػقضع مغ الجية السخسمة. 

ؿ الخصاب إلى مقجـ العصاء الفائد مع االحتفاظ بجلضل عمى إرسالو، مثل دلضل إرسالو ارسإ .5
خ ذِ العقج قج دخل اآلف حضد التشفضح )ما لع تُ بالبخيج أك كرقة إثبات إرسالو بالفاكذ. يكػف 

أك إذا تزسغ خصاب القبػؿ أية  إلى غضخ ذلظ، أك ما لع يعج العصاء صالحاً  تعاقجكثضقة ال
أحكاـ تشاقس العصاء كأية نػاح تع االتفاؽ عمضيا خصضا خبلؿ السفاكضات، أؼ عخض 
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 مقابل(. 
 .الفائد العصاء مقجـ قبل مغ القبػؿ خصاب باستبلـ إثبات عمى الحرػؿ عمى حخصلا .6
 السظمهبة السهافقات  4.20
 :عغ كلةؤ مد التعاقج جية تكػف 
  السػافقة السالضة البلزمة لتخرضز األمػاؿ ليحا العقج؛ التأكج مغ كجػد 
 (.القبػؿ خصاب إصجار)قبل  العقج إحالة قخار عمى السػافقة تست قج أنو مغ التأكج 

 السظمهبة الهثائق  5.20
يجب االحتفاظ في ممف العقج بشدخة مغ خصاب القبػؿ، دلضل عمى إرساؿ خصاب القبػؿ  .1

كدلضل استبلمو مغ قبل مقجـ العصاء الفائد. كيحطى ىحا األمخ بأىسضة بالغة إذ أف العقج 
 يجخل حضد التشفضح عشج إرساؿ الخصاب. 

 :يمي ما أدنى، كحج القبػؿ، خصاب يتزسغ أف يجب   .1
  جية التعاقج اك صاحب العسل، كىػ أحج أشخاؼ العقج؛اسع كعشػاف 
 اسع كعشػاف السقاكؿ/ السجيد؛ 
 تاري  خصاب القبػؿ؛ 
 ؛تعاقجرقع مخجع العقج لسعاممة األشغاؿ/ال 
 التي سضتع شخاهىا أك تشفضحىا؛ كصف مخترخ لمدمع أك األشغاؿ أك 
 تاري  عصاء مقجـ العصاء كأؼ رقع مخجع لو؛ 
  أك مخاسبلت أخخػ تفضج بتعجيل عصاء مقجـ العصاء؛إشارة إلى أية تػضضحات 
 عسمة كمبمغ إحالة العقج كسا تع ترحضحو، اذا دعت الحاجة لحلظ؛ 
 بضاف بأية تغضضخات في الكسضات؛ 
 بضاف يفضج بأف السقاكؿ/السجيد يجب أف يبجأ بتشفضح العقج؛ 
  تشفضح العقج؛شمبًا يفضج بأف السجيد يؤكج استبلـ خصاب القبػؿ كيؤكج أنو قج شخع في 
 خاصة بتعضضغ السحكع كسمصة التعضضغ؛  معمػمات 
  تعمضسات حػؿ أؼ إجخاءات فػرية الزمة مغ السقاكؿ/ السجيد، متل الترجيق عمى

 العقج السخفق كإعادتو مخفق بزساف حدغ التشفضح كذلظ خبلؿ سقف زمشي محجد؛
 .كتػقضع األشخاؼ السفػضة بالتػقضع عمى العقج 
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 العقج احالة  -والعذخون  لدادسةا السخحمة

 العقج وثيقة وإصجار إعجاد  1.21
 مقجمة 1.1.21

بذأف إعجاد كثضقة العقج كالحرػؿ عمى السػافقة كإصجار كثضقة  ىحا الجدء مغ الجلضل إرشاداً  يقجـ
العقج. يشصبق ىحا الجدء عمى تػريج الدمع كاألشغاؿ تحت أسالضب العصاءات التشافدضة الجكلضة، 

 العصاءات الجكلضة السحجكدة، العصاءات التشافدضة الػششضة كالعصاء الػاحج. 

 الغاية 2.1.21
قة عمضو كصضاغتو بضغ جية التعاقج/صاحب العسل كالسقاكؿ أك السجيد العقج الحؼ تست السػاف يػضح
القانػنضة بضغ شخفي العقج ككاجبات كحقػؽ كل شخؼ. كسا يحجد الدمع، األشغاؿ أك الخجمات  العبلقة

يعتبخ العقج الػثضقة  التي يجب تقجيسيا كالدعخ الحؼ يجب دفعو لقاء الدمع، األشغاؿ أك الخجمات.
 العقج.  الحاكسة إلدارة

 كثضقة كتػقضع البلزمة السػافقات عمى كالحرػؿ العقج كثضقة إعجاد عغ مدؤكلة التعاقج جية تكػف 
 التي القضاسضة العصاءات كثائق تحتػؼ  سابقا، ذكخه تع كسا. الػثضقة كإصجار عمضيا السػافق العقج

 يػصى. دكلضة برضغة كىي خاصة، عقج كشخكط عامة عقج شخكط عمى التخصضط كزارة أصجرتيا
 تكػيغ عسمضة تديل انيا كسا عصاء لكل عقج ترضغ أت التعاقج لجية حاجة ال حضث باستخجاميا

 .العقج
 الخظهات 3.1.21

تأكج التجسضع كثضقة العقج السكتسمة كذلظ بتجسضع كافة الػثائق الزخكرية بالتختضب الرحضح ك   .1
مغ أف العقج ال يذسل أية بشػد أك شخكط تختمف عغ عصاء مقجـ العصاء الفائد الحؼ تع 

 قبػلو بسػجب خصاب القبػؿ. 
 .السعشضة الجيات مػافقة عمى ؿػ حرال .1
 الرفحات تأمضغ أك كتجبضذ عمضو السػافق العقج مغ ند ( 5) خسدة األقل عل تحزضخ .3

 .الرفحات فقجاف أك استبجاؿ خبلليا مغ يسكغ ال بصخيقة
 يجب أف يقػـ السفػضػف بالتػقضع عمى العقج بتػقضع كافة ند  العقج.  .4
 يصمب مغ السقاكؿ اك السجيد أف يػقع كافة الشد  كيحتفع بشدخة لدجبلتو.  .5

 مالحغات إرشادية 4.1.21

 واشغال سمع العقج وثيقةمحتهيات  .أ
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السخفق في كثضقة العصاء. كعادة يتع إدراج محتػيات تعتسج محتػيات كثضقة العقج عمى نسػذج العقج 
العقج كتختضبيا في نسػذج العقج. كعمى سبضل اإلرشاد فحدب، تتزسغ كثائق العقػد عادة األمػر 

 التالضة:
 االتفاقضة؛ نسػذج 
 العصاء؛ مقجـ عصاء قبػؿ خصاب 
 عصاء السقاكؿ/السجيد كأية تعجيبلت عمضو؛ 
 شخكط العقج الخاصة؛ 
 العامة؛ شخكط العقج 
  ،كصف لمدمع أك األعساؿ أك الخجمات يذسل السػاصفات، السخصصات ، ججكؿ الكسضات

 كأية كثضقة أخخػ مذابية. 

 االستذارية الخجمات عقج وثيقة محتهيات. ب

 عغ الشطخ كبغس. التعاقج كثضقة في السخفق العقج عمى االستذارية الخجمات عقج محتػيات تعتسج
 :كىي أجداء، اربعة مغ االستذارية الخجمات عقج يتكػف ، العقج شبضعةنػع أك 
 العقج نسػذج .1
 لمعقج العامة الذخكط .1
 لمعقج الخاصة الذخكط .3
 العقج مبلحق .4

 اإلئتالف شخكات قبل من العقج تهقيع. ج
حاؿ كاف مقجـ العصاء الفائد شخكة ائتبلؼ، كبغس الشطخ عغ شبضعة عبلقة الذخكاء كتػزيع  في

 مشفخدينشخكاء االئتبلؼ تػقضع العقج  كافةالسدؤكلضات في كثضقة عقج الذخاكة فضسا بضشيع،  أشمب مغ 
يجب  عزػ السفػض بالتػقضع عغ كل شخيظمدؤكلضغ عغ تشفضح العقج كذلظ مغ قبل ال ومتزامشين

 فقط.( الذخيظ القائج )أف يػقع العقج الذخيظ السدسى  تقبلال اف 
 السظمهبة السهافقات  5.1.21

)قبل  اإلحالة عسمضة كلتػثضق السعشضة الجيات مػافقة عمى الحرػؿ عغ مدؤكلة التعاقج جية تكػف 
 بااللتداـ لمجخػؿ السػافقة عمى الحرػؿ يجب كسا(. الخجمة/مػرد السقاكؿ/ السجيد إلى العقج إصجار
 .القبػؿ خصاب إصجار قبل السالي

 السظمهبة الهثائق  6.1.21
يجب االحتفاظ في ممف العقج بشدخة مغ كثضقة العقج السػافق عمضيا كالسخسمة إلى        .1
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 السقاكؿ/السجيد/االستذارؼ مخفقة بسػافقة الجيات السعشضة. 

التي كقعيا السقاكؿ/السجيد/االستذارؼ في يجب االحتفاظ بػثضقة العقج األصمضة السػقعة  .1
مكاف خمغ كاالحتفاظ بشدخة مشيا في ممف العقج كسخجع. كُيشرح بعسل ندخة مغ العقج 
األصمي الحؼ كقعو السقاكؿ/السجيد/االستذارؼ كُيكتب في حاشضتيا "ندخة مغ العقج 

بالعقج السػقع" تحفع في ممف العقج كشدخة عسل مغ العقج. كىحا سضتضح االحتفاظ 
 األصمي في مكاف خمغ لجػ جية التعاقج.
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 إعجاد وإصجار طمب مذتخيات  2.21
 مقجمة 1.2.21

حػؿ إعجاد كإصجار شمبات السذتخيات سػاء كانت سمع أك اشغاؿ  ىحا الجدء مغ الجلضل إرشاداً  يقجـ
صغضخة القضسة. يشصبق ىحه اإلجخاء عمى أسمػب لجاف السذتخيات. أما أسالضب العصاءات التشافدضة 

فقج تع بضانيا  عصاءاتالجكلضة، العصاءات الجكلضة السحجكدة، العصاءات التشافدضة الػششضة كشمب 
 . "إعجاد كإصجار كثضقة العقج" 1.19أعبله تحت الجدء 

 الغاية 2.2.21
يعتبخ شمب السذتخيات أحج أشكاؿ التعاقج السبدصة بضغ جية التعاقج كالسقاكؿ /السجيد. كيتع  .1

استخجامو لرضاغة عقج عغ شخيق قبػؿ عخض أسعار مقجـ العخض الفائد حضث ال تػجج 
ب السذتخيات الدمع أك حاجة إلى إعبلف إحالة عقج أك كثضقة عقج مفرمة. كيحجد شم

 األشغاؿ الػاجب تقجيسيا كالدعخ الػاجب دفعو لقاء الدمع أك األشغاؿ كفتخة التدمضع السصمػبة. 

 .السذتخيات شمبات إعجاد عغ مدؤكلة التعاقج جية تكػف  .1

 الخظهات 3.2.21
تعبئة كثضقة شمب تعاقج فارغة باستخجاـ السعمػمات السػجػدة في عخض أسعار مقجـ العخض  .1

الفائد كأية تعجيبلت تع إجخاهىا خبلؿ التقضضع. كيجب أف يكػف لصمب السذتخيات أك شمب 
السذتخيات السحمي رقع مخجعي خاص بو )معّخؼ لمعقج( كيجب الحرػؿ عمضو مغ سجل 

 مو فضو. العقػد أك عمى األقل تدجض

 ؿ عمى مػافقة الجيات السعشضة. ػ حرال .1

 .بالتػقضع السفػضػف  األشخاص مغ السذتخيات شمب عضػقت .3

مع  ،لمسقاكؿ/ لمسجيدمغ شمب السذتخيات )ندخة السػرد ىي األكلى/العمضا(  ةندخؿ  اارس .4
 ستبلـ شمب السذتخيات خصضًا. إتعمضسات تأكضج 

 تػزيع الشد  األخخػ كسا ىػ مصمػب.  .5
 مالحغات إرشادية 4.2.21

 السعمهمات التي يجب إدراجيا في طمبات السذتخيات
 يجب أف يتزسغ شمب السذتخيات السعمػمات التالضة:

 اسع السقاكؿ /السجيد كعشػانو؛ 
 الصمب؛ رقع 
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 تاري  إصجار شمب السذتخيات؛ 
 الجفع؛ اسمػب 
 عشػاف التدمضع؛ 
  االشغاؿ؛  الستقجمة لتعاقج السػاد/اسع الجية 
 الكسضة السصمػبة لكل بشج؛ 
 /السخجع لكل مادة؛ القصعة/ رقع القصعة أك رقع الشػع 
 كصف مػجد لكل مادة؛ 
 كمفة أك سعخ الػحجة لكل مادة كالكمفة الكمضة لصمب السذتخيات؛ 
 فتخة التدمضع السصمػبة أك فتخة إكساؿ االشغاؿ؛ 
 عّخؼ شمب السذتخيات.كمخجع العقج الخاص الحؼ ي 

 السظمهبة السهافقات 5.2.21
)قبل  السذتخيات كألمخ السعشضة الجيات مػافقة عمى الحرػؿ عغ مدؤكلة التعاقج جية تكػف 

 شمب إصجار قبل السذتخيات، شمب قضسة الزخكرية، األمػاؿ تػفخ تأمضغ يجب كسا(. إصجاره
 .السذتخيات

 السظمهبة الهثائق 6.2.21
 في ممف العقج بشدخة مغ شمب السذتخيات مخفقًا بسػافقة الجيات السعشضة.يجب االحتفاظ 
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 الفائدين غيخ لمستشاقرين األسباب وبيان العقج إحالة إعالن نذخ  -والعذخون  لدابعةا السخحمة

 مقجمة   1.22
مقجمي العصاءات غضخ الفائديغ بأف العقج لع يحاؿ  بذأف إعبلـ ىحا الجدء مغ الجلضل إرشاداً  يقجـ

عمضيع، كإجخاء نذخ إعبلف إحالة العقج حضثسا تجعػ الحاجة إلى ذلظ. كسا يقجـ اإلرشاد حػؿ بضاف 
األسباب لسقجمي العصاءات غضخ الفائديغ عشج استبلـ شمب لبضاف األسباب. يجب التسضضد بضغ إعبلف 

الدمع كاألشغاؿ كالخجمات االستذارية  تعاقجىحه اإلجخاء عمى إحالة العقج كخصاب القبػؿ. يشصبق 
كالتي يتع شخاهىا بسػجب أسالضبالعصاءات التشافدضة الجكلضة، العصاءات الجكلضة السحجكدة، العصاءات 

 كأسالضب لجاف السذتخيات. عصاءاتالتشافدضة الػششضة، شمب ال
 الغاية 2.22

يجب أف تعتسج جية التعاقج إجخاء اعبلمسقجمي العصاءات غضخ الفائديغ بشتضجة عصاءاتيع    .1
 عسل لجكائخىع كإعصاء جسضع مقجمي العصاءات فخصة لئلعتخاض. كدياقتحخيخيا 

 كقت بأسخع عمضيع يحاؿ لع العقج بأف الفائديغ غضخ العصاءات مقجمي إعبلـ السيع مغ .1
 حاؿ في بسعمػمات، تدكيجىع كيجب الفائد، العصاء مقجـ عمى العقج احالة بعج مسكغ
 .الفػز في فذميع أسباب حػؿ شمبيا،

 عسل كدضاؽ الفائديغ غضخ العصاءات لسقجمي األسباب كبضاف إعبلـ التعاقج جية إعتساد إف .3
 عمى عجد مغ الفػائج: يشصػؼ 

 كمرجاقضة جية التعاقج. التعاقج عسمضة نداىة في العصاءات مقجمي ثقة زيادة 
 ىحه تفادؼ عمى كتداعجىع عصاءاتيع فذل سبابأ عغ العصاءات مقجمي تثقضف 

 السدتقبمضة.  التعاقج عسمضات في االسباب
  مغ شأنيا أف تذجع مقجمي العصاءات غضخ الفائديغ عمى تقجيع عصاءات مخة ثانضة

كتشافدضة. كىحا يديع  لمفخص السدتقبمضة كمداعجتيع عمى تقجيع عصاءات أكثخ استجابة
 في خمق تشافذ أكبخ مسا يفزي إلى افزل قضسة ألمػاؿ جية التعاقج أك الساؿ العاـ؛

 تعاقجتقجـ لسقجمي العصاءات غضخ الفائديغ فخصة متداكية لبلستئشاؼ إذا شعخكا أف ال 
 بذكل مشاسب؛ لع يجخِ 

  العاـ. تعاقجشفافضة الإف نذخ معمػمات إحالة العقج لمعقػد ذا القضسة األعمى يديج مغ 
العصاءات غضخ الفائديغ كبضاف األسباب ليع  مقجميعغ إعبلـ  مدؤكلة التعاقج جية تكػف  .4

 كنذخ أؼ إعبلنات مصمػبة عغ إحالة العقج. 
 الخظهات  3.22
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ستبلـ أؼ ضساف حدغ إتأكج مغ دخػؿ العقج حضد التشفضح مع مقجـ العصاء الفائد، كمغ ال .1
 تشفضح مصمػب. 

مقجمي العصاءات غضخ الفائديغ بإحالة العقج. كيجب أف تبضغ  إعجاد رسالة مػحجة إلعبلـ .1
ىحه الخسالة اسع كعشػاف السقاكؿ/السجيد أك مدكد الخجمات الفائد كإجسالي سعخ العقج 

 الحؼ تع إحالتو. 
ؿ ندخة مغ الخسالة إلى كل مقجـ عصاء غضخ فائد كشمب تأكضج اإلستبلـ في ارسإ .3

 لة. الخسا
يجب إعادة التأمضشات األكلضة لسقجمي العصاءات الغضخ فائديغ في ىحه السخحمة، إذا كاف  .4

 ذلظ مشاسبا. 
 عغ إحالة العقج لمشذخ.  إعجاد إعبلف . 5
 لتديضل الػزارة إعبلنات لػحة كعمى التعاقج لجية األلكتخكنضة الرفحة عمى اإلعبلف نذخ   .6

 .بحخية إلضيا العامة كصػؿ
 العصاء، مقجـ مع التذاكريجب  فائد، غضخ عصاء مقجـ مغ أسباب بضاف شمب استبلـ عشج   .7

 كإرساؿ إعجاديجب  خصضة إجابة يخيج كاف إذا. اجتساعاً  أك خصضة إجابة يخيج كاف إذا فضسا
 .لبلجتساع مػعج تحجيجيجب  جتساع،اال شمب حالة كفي. األسباب بضاف رسالة

 السقاكؿ عصاء فذل/نقاط أسباب مػضحاً  أصمضتضغ ندختضغ مغ لئلجتساع محزخ إعجاد  .8
 .العصاء لذخط اإلستجابة في

ع السقاكؿ ضدمكتصمب مغ السقاكؿ أيزا تػقضع ند  السحزخ، الع محزخ اإلجتساع ك ضػقت .9
 ندخة أصمضة مػقعة كضع الشدخة األصمضة اآلخخػ في ممف العقج.  

 مالحغات إرشادية 4.22
 العقج إحالة إعالن نذخ. أ

 :أدنى كحج التالضة السعمػمات اإلعبلف يتزسغ أف عمى العقج إحالة عغ إعبلف نذخ يجب .1
  ً؛اسع كعشػاف كل مقجـ عصاء قجـ عصاء 
 أسعار العصاءات كسا تست قخاءتيا عشج فتح العصاء؛ 
 تقضضسيا؛ تع عصاء لكل كاألسعار العصاءات مقجمي أسساء 
  عصاءاتيع مع بضاف سبب عجـ االستجابة؛أسساء مقجمي العصاءات الحيغ رفزت 
 اسع مقجـ عصاء الفائد؛ 
 الدعخ الحؼ قجمو مقجـ العصاء الفائد؛ 
  .مجة كممخز نصاؽ العقج الحؼ تع إحالتو 
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 االعبلف عغ إحالة العقج عمى السػقع االلكتخكني الخاص بجية التعاقج. يجب نذخ  .1
رة التشافدضة الجكلضة، فضجب عمى جية في حالة تست عسمضة التعاقج بسػجب اسمػب السشاق .3

التعاقج نذخ اإلعبلف عغ احالة العقج، متزسشا كحج أدنى السعمػمات السحكػرة أعبله، عمى 
( كدؼ جي ماركت UNDBعمى السػقعضغ اإللكتخكنضضغ لؤلمع الستحجة لتصػيخ األعساؿ )

(dgMarket.) 
 www.dgmarket.comك  www.devbusiness.comإف عشػاني السػقعضغ ىسا  .4
 األسباب بيان رسالة محتهيات. ب

 دكف  عصائو رفس أسباب تبضغ عصاء مقجـ لكل مشفرمة األسباب بضاف رسالة تػجضو يجب .1
 .األخخػ  العصاءات عغ معمػمات أية الخسالة تتزسغ ال أف عمى التفاصضل في اإلسياب

يجب أف تبضغ رسائل بضاف األسباب في أية مخحمة مغ مخاحل التقضضع تع رفس العصاء فضيا،  .1
 أؼ ىل تع رفزو في مخحمة الفحز التسيضجؼ أـ الفحز التفرضمي أـ التقضضع السالي. 

 لدبب مػجداً  بضاناً  الخسالة تعصي فأ يجب التسيضجؼ، الفحز خبلؿ العصاء رفس حاؿ في .3
 :السثاؿ سبضل عمى الخفس، أسباب أك

 أف ضساف العصاء لع يرجر عغ مؤسدة مقبػلة؛ 
 أف العصاء لع يػقع كيرادؽ عمضو؛ 
  ًلمفتخة السصمػبة أف العصاء لع يكغ صالحا. 

في حاؿ رفس عصاء لدمع أك أشغاؿ خبلؿ الفحز التفرضمي، يجب أف تعصي الخسالة  .4
لمسػاصفات أك السعايضخ الفشضة السصمػبة  حػؿ كضفضة إخفاؽ العصاء في االستجابة مػجداً  بضاناً 

 ، عمى سبضل السثاؿ: أك كضف كاف غضخ مقبػؿ تجارياً 
 أف العصاء لع يدتجضب  ، لمسػاصفات السصمػبة، كأف يكػف حجع السحخؾ أصغخ مغ البلـز

؛ة في العصاء عصاءأك كأف تكػف سخعة السعالج ال  أبصأ مغ البلـز
 الدشػية؛ اإليخادات حجع مغ األدنى الحج متصمبات تمبضة في أخفق العصاء أف 
 شة في كثضقة العصاء كلع تكغ بضَّ لمذخكط السُ  أك أف شخكط الجفع التي تع اقتخاحيا لع تدتجضب

 مقبػلة لمجشة الجراسة كالتحمضل؛ 
 لسشاسبة أك بالخبخة الكافضة لمعقج. ال يتستع بالسؤىبلت ا عصاءأك أف فخيق اإلشخاؼ الخاص ال 

لخجمات استذارية تع تقضضسيا باستخجاـ االختضار عمى أساس الجػدة  عصاءفي حاؿ رفس  .5
كالكمفة أك االختضار عمى أساس األقل كمفة خبلؿ التقضضع الفشي السفرل، يجب أف تبضغ 

 مخترخاً  كأف تقجـ بضاناً قج أخفق في اجتضاز الحج األدنى لمجػدة السحجد  عصاءالخسالة أف ال

http://www.devbusiness.com/
http://www.dgmarket.com/
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 حػؿ نقاط الزعف الخئضدضة في العخض، عمى سبضل السثاؿ: 
  أف السػضفضغ الخئضدضضغ ال يتستعػف بخبخة كافضة في ىحا الشػع مغ العسل أك خبخة العسل في

 ضخكؼ مساثمة لتمظ الدائجة في العخاؽ؛ 
 عمى ىحا السدتػػ؛ أف قائج الفخيق ال يتستع بخبخة إدارية كافضة أك خبخة في العسل 
 ة لع تتشاكؿ قدع اليشجسة في شخكط السخجعضة بذكل كاؼ.عصاءأف السشيجضة ال 

لخجمات استذارية تع تقضضسو باستخجاـ االختضار عمى أساس الجػدة  عصاءفي حاؿ رفس  .6
خبلؿ التقضضع الفشي السفرل، يجب أف تبضغ الخسالة أف العخض لع يحرل عمى أعمى عبلمة 

حػؿ نقاط القػة الشدبضة لمعخض الفائد، دكف اإلفراح عغ  مخترخاً  فشضة كأف تعصي بضاناً 
 التفاصضل، عمى سبضل السثاؿ: 

  ض الفائد يتزسغ مػضفضغ رئضدضغ يتستعػف بخبخة أكبخ في ىحا الشػع مغ العسل أك أف العخ
 العسل في الطخكؼ الدائجة في العخاؽ؛

 .أف العخض الفائد يتزسغ بخنامج بشاء قجرات أقػػ بكثضخ 

 في حاؿ رفس عصاء خبلؿ التقضضع السالي، يجب أف تبضغ الخسالة:  .7
 ؛أدنى العصاءات السقضسة سعخاً  قجـ العصاء لع يكغبالشدبة لمدمع أك األشغاؿ، أف سعخ م 
  بالشدبة لمخجمات االستذارية السقضسة عمى أساس الجػدة كالكمفة، أف مقجـ العصاء لع يقجـ

 الحؼ يعخض أفزل تخكضبة إجسالضة مغ الجػدة كالدعخ؛ عصاءال
 ؼ حقق االستذار  بالشدبة لمخجمات االستذارية السقضسة عمى أساس األقل كمفة، أف عخض

 .كمفةاألقل  الحج األدنى لمجػدة، كلكشو لع يكغ

تكػف قضسة العقج السحاؿ محكػرة في الخسالة التي تخبخ مقجـ العصاء بعجـ فػزه، كبالشدبة  .8
 جيةلمخجمات االستذارية، ستكػف العبلمات الفشضة قج تع قخاءتيا في الفتح السالي. غضخ أف 

 لة بضاف األسباب في سبضل االكتساؿ. التعاقج قج تكخر ىحه التفاصضل في رسا

 األسباب لبيان إجتساع طمب. ت

 لبضاف اجتساع عقج شمب الحؼ العصاء مقجـ مع االجتساع عقج كمكاف التاري  الػقت، يحجد .1
 بالعصاء؛ فػزه عجـ أسباب

يتع إعبلـ أعزاء لجشة التقضضع كالتحمضل كالجية السدتفضجة بػقت، تاري  كمكاف عقج إجتساع  .1
 كدعػتيع لمسذاركة؛

 الخاص القدع الخرػص كجو كعمى التقضضع، كتقخيخ السعشي العصاء مقجـ عصاء مخاجعة تعت .3
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 ؛ كالتحمضل التقضضع لجشة أعزاء مع كذلظ السعشي العصاء مقجـ بعصاء
مع  فقط،في السػعج السحجد، كعشج اكتساؿ الحزػر، يتع مشاقذة عصاء مقجـ العصاء السعشي  .4

تػخي الجقة في شخح األسباب كذلظ بسقارنة عصاء مقجـ العصاء السعشي مع شخكط، 
سمع أك معجات( كمتصمبات التأىضل كاضيار نقاط اإلخفاؽ  تعاقجمػاصفات )في حالة عصاء 

 في تمبضة الستصمبات؛
 األخخػ؛ العصاءات عغ معمػمت أية كذف مغ الححر .5
 بسغ شاركػا، مغ جسضع عمضو يػقع اجتساع محزخ تحزضخ يتع اإلجتساع، مغ االنتياء فػر .6

 رفس اسباب أف كمػضحاً  السشاقذات كل السحزخ يتزسغ أف عمى العصاء، مقجـ فضيع،
 .صحضحة كانت العصاء

 .الشدخة بإستبلـ تػقضعو مع العصاء لسقجـ ندخة كتدمضع اإلجتساع محزخ ند  يتع .7
 ممف في ندخة ككضع باإلستبلـ التػقضع مع السحزخ مغ ندخة السجتسعضغ كل تدمضع .8

 الخاص بالعقج.   التعاقج
 السظمهبة السهافقات 5.22
لمسػافقات ليحا اإلجخاء، ألف إحالة العقج نفدو سضكػف قج تست السػافقة عمضو مغ قبل الجيات  ال داعٍ 

 السعشضة. 
 السظمهبة الهثائق 6.22

بشد  مغ رسائل اإلعبلف عغ اإلحالة، رسائل لبضاف األسباب التي تع  تعاقجيجب االحتفاظ في ممف ال
 العصاءدخة مغ محزخ بضاف األسباب مع مقجـ إرساليا إلى مقجمي العصاءات غضخ الفائديغ ككحلظ ن

الحؼ شمب اجتساع لبضاف األسباب مػقع مغ جسضع الحاضخيغ. كسا يجب االحتفاظ في نفذ السمف 
 بشدخة مغ أؼ إشعار مشذػر يفضج بإحالة العقج. 
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 إدارة العقج -والعذخون  امشةالث السخحمة

 مقجمة  1.23
إلدارة عقػد التجيضد، االشغاؿ كالخجمات االستذارية بعج  عاماً  ىحا الجدء مغ الجلضل إرشاداً  يقجـ

إصجار كثضقة عقج أك شمب مذتخيات. تحجد بشػد كشخكط كل عقج بسفخده ككصف الستصمبات لمدمع 
أك األشغاؿ أك الخجمات إجخاءات إدارة العقج. لحلظ، يدتعخض ىحا الجدء القػاعج كالسبادغ العامة 

لجػ الجية السدتفضجة  فػ جية التعاقج ككادر دائخة إدارة السذاريعفقط، كيجب أف يدتخشج مػض
 بسحتػيات كل عقج. 

 كالعصاءات الجكلضة التشافدضة العصاءات تػريج أسالضب أؼ التػريج، أسالضب كافة عمى الجدء ىحا يشصبق
 .الػاحج العصاء كأسمػب كالسذتخيات عصاءات كشمب الػششضة التشافدضة كالعصاءات السحجكدة الجكلضة

 الغاية  2.23
 الجية متصمبات أىجاؼ كتحقي بشجاح العقج لتشفضح حاسساً  أمخاً  لمعقج الفعالة اإلدارة تعتبخ  .1

 :أف لزساف العقج إدارة إجخاءات صسست كلقج. السدتفضجة
  يشفح السجيد/السقاكؿ العقج كفقًا لمبشػد كالذخكط السبضشة في العقج؛ 
  التداماتيا ككاجباتيا كفقًا لمعقج؛تؤدؼ الجية السدتفضجة 
  .كاتخاذ اإلجخاء العبلجي أك الػقائي عشج ضيػر السذاكل أك عشج التشبؤ بػقػعيا 

تتحسل جية التعاقج السدؤكلضة العامة عغ إدارة العقج، كلكغ ىحا يعتسج عمى خبخات في إدارة  .1
 العقػدالستػفخة عشج جية التعاقج أك الجية السدتفضجة. 

اؿ عجـ تػفخ خبخات في إدارة العقػد لجػ جية التعاقج أك الجية السدتفضجة، يجب عمى في ح .3
جية التعاقج اختضار شخكة استذارية متخررة في إدارة العقج كذلظ بسػجب الخصػات التي 

 سبق التصخؽ الضيا في ىحا الجلضل. 
عاقج ككادر دائخة إدارة في حاؿ اختضار شخكة استذارية متخررة في إدارة العقج، تبقى جية الت .4

لجػ الجية السدتفضجة مدؤكلضغ عغ مخاقبة أداء الذخكة االستذارية لزساف األداء  السذاريع
 تعضضغ يجبالجضج لتشفضح السذخكع حدب شخكط العقج، كضسغ التخرضز السالي الستػفخ. كىشا 

 .السيسة بيحه لمقضاـ العسل لراحب كسسثل مذخكع مجيخ
 الخظهات  3.23
قبل إحالة العقج، يجب عمى جية التعاقج كالجية السدتفضجة إتخاذ القخار بذأف كضفضة إدارة  .1

 السذخكع. 
 الفخيق أك الذخز السدتفضجة الجية مع بالتذاكر التعاقج جية مجيخ يختار أف يجب .1
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 .العقج إلدارة األندب
 مدكد/السقاكؿ/ السجيد مغ السذتخيات شمب إثبات أك العقج مغ مػقعة ندخة ستبلـإ .3

 .الخجمات
 أك السجيخ أف مغ تأكجالك  السذخكع، إدارة فخيق أك السذخكع لسجيخ العقج مغ ندخة تػفضخ .4

 .يسثمو الحؼ الصخؼ ككاجبات حقػؽ  كفيع العقج قخأ قج الفخيق
 مدكد/السقاكؿ/ السجيد مغ السقجمة الجفعة ضساف أك سصمػبال تشفضحال حدغ ضساف استبلـ  .5

 .الخجمات
إيفاء صاحب العسل بأية التدامات فػرية مثل دفع أية دفعة مقجمة، فتح كتاب اعتساد،  .6

عسل التختضبات السالضة لمعقج أكالسداعجة في الحرػؿ عمى تأشضخات لسػضفي السجيد 
 األجانب. 

إعجاد خصة تشفضح لمعقج، مع إضيار السعالع الخئضدضة مثل تػاري  تحخيظ السرادر أك  .7
انتياء بعس السشتجات أك انتياء أقداـ مغ العسل، كإضيار التدامات الجية  التدمضع أك

 السدتفضجة مثل تأمضغ الػصػؿ إلى مػقع األشغاؿ أك الجفع أك السػافقة عمى التقاريخ. 
ذ اإلجخاء البلـز لسعالجة أية اأداء كبل الصخفضغ مقابل خصة تشفضح العقج كاتخ ةخاقبم . 8

 ػاء كانت فعمضة أـ متػقعة. مذكبلت أك حاالت تأخضخ س
تأكج مغ قضاـ السجيد/السقاكؿ/ مدكد الخجمات مغ إنجاز كافة حاالت التدمضع، األىجاؼ ال .9

 أك السشتجات. 
 السحاسبة ألنطسة كفقا لمجفع الفػاتضخ إصجار كتفػيس الجفع، كثائق كافة مغ تحققال .18

 .العقج في السحكػرة الجفع شخكط كبسػجب لمػزارة كالرخؼ
في حاؿ دعت الحاجة إلى إجخاء تعجيبلت عمى العقج في أية مخحمة، يجب اجخاء  .11

 التعجيبلت كسا ىػ مشرػص عمضو في بشػد العقج. 
 مالحغات إرشادية  4.23
 لمعقج مجيخ اختيار. أ
 أك الذخز التعاقج جية مجيخ يختار أف يجب العقج، كتعقضج حجع شبضعة، حدب .1

 السصمػبة، الخبخة السيارات، االعتبار بعضغ األخح مع عقج، كل إلدارة األندب األشخاص
. السدتفضجة الجية مع الػثضق بالتعاكف  كذلظ لمعسل متصمبات كأية العقج إلدارة البلـز الػقت
 تعضضغ يفزل كلكغ العقج إلدارة فخيق تذكضل يسكغ السعقجة، أك الكبضخة العقػد حالة كفي
 .ىشجسضة استذارات شخكة

تحتفع جية التعاقج بالسدؤكلضة العامة إلدارة العقج، كلكغ يسكغ تعضضغ مػضف مدؤكؿ عغ  .1
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اإلدارة الضػمضة لمعقج مغ خارج إشار فخيق الجائخة. عمى سبضل السثاؿ، تحتفع جية التعاقج 
بسدؤكلضة التحكع بتعجيبلت العقج كالجفعات كحل الخبلؼ، كلكشو قج يتخؾ تحجيج االرتباط 

 خيق مغ االستذاريضغ أك اإلشخاؼ عمى عقج اعسار لمجية السدتفضجة. الضػمي مع ف
عشج اختضار الذخز السدؤكؿ عغ اإلدارة الضػمضة لمعقج، يجب أف يأخح مجيخ جية التعاقج  .3

 اإلرشادات التالضة بعضغ االعتبار: 
  عشجما تجعػ الحاجة إلى أف يقػـ باإلشخاؼ شخز بسيارات فشضة مشاسبة، كسا ىػ

في عقػد اإلعسار أك تخكضب السرانع كاآلالت السعقجة، فسغ األفزل تػكضل الحاؿ 
 الجية السدتفضجة أك مدتذار خارجي بإدارة العقج؛

  إذا كاف مغ الستػقع أف تكػف إدارة العقج ىجرا لمػقت، أك عشجما تتصمب ميارات غضخ
لمعقج، كسجيخ  أك لجػ الجية السدتفضجة، يجب تعضضغ مجيخ خارجي متػفخة لجىجية التعاقج

 مذخكع )ميشجس مقضع( لعقج إعسار كبضخ؛
  كفي حاؿ تدمضع الدمع مباشخة إلى الجية السدتفضجة، فسغ األفزل تػكضل إدارة العقج

لمجية السدتفضجة ، بالخغع مغ أف الحاجة قج تجعػ إلى إدراج الدمع في سجبلت الحمة 
 لجية التعاقج؛  الخئضدضة

  عشجما تجعػ الحاجة إلى قضاـ استذارؼ بالعسل مع الجية السدتفضجة في إجخاء دراسة أك
تقجيع اإلرشاد أك بشاء القجرات، فسغ األفزل تػكضل إدارة العقج لمجية السدتفضجة كقج 

 تجعػ الحاجة إلى تعضضغ مػضفضغ نطخاء لمعسل مع االستذارؼ؛ 
 ألفزل تػكضل إدارة العقج لمسػضف عشج تقجيع خجمات دعع لئلدارة العامة، فسغ ا

 السدؤكؿ عغ تمظ السيسة. 

يجب إحالة أية مدائل تتعمق بالخبلفات التعاقجية أك إخفاؽ السجيد في األداء كأؼ شمب  .4
 لتعجيل العقج إلى جية التعاقج.  

 . إدارة عقج الدمعب

 الدمع كأف السحجديغ كالسكاف الػقت في الدمع تدمضع ضساف عمى لمدمع العقج إدارة تخكد .1
 تمتـد الػزارة كأف السدانجة، كالػثائق كالجػدة الكسضة ناحضة مغ السدتفضجة لمجية مقبػلة
 :عغ مدؤكالً  عادة العقج مجيخ كيكػف . السدتمسة الدمع لقاء بالجفع

 االتفاؽ مع السجيد عمى بخنامج زمشي لتدمضع الدمع يتشاسق مع العقج؛ 
 السجيد؛ إلتداـ ضساف ك لمتدمضع الدمشي بالبخنامج السجيد إلتداـ عمى الجقضق اإلشخاؼ 
  تضدضخ األمػر خبلؿ فتخة التدمضع، لزساف سضخ الترشضع كتخمضز الذحغ كالتدمضع حدب
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 البخنامج الدمشي؛ 
 األمخ؛ اقتزى إذا العضشات عمى السػافقة أك االختبارات عمى االشخاؼ 
 ز الجسخكي أك التدمضع حضغ تكػف تختضب عسمضة التحرضل أك تخمضز الذحغ أك التخمض

 كلة عغ أؼ مغ ىحه السياـ؛ؤ مد جية التعاقج
 تختضب استبلـ كفحز الدمع؛ 
  التحقق مغ كافة الػثائق الستعمقة بالدمع، مثل إشعارات التدمضع، كضساف صحة الػثائق

 قبل التػقضع كتخػيل الجية السرشعة؛
  إذا كانت الدمع سضتع استبلميا كإصجارىا مغ قبل مخازف، فسغ األفزل تعضضغ مػضفي

 السخازف إلدارة العقج؛ 
  تدجضل أؼ مػاد مفقػدة أك تالفة أك غضخ صحضحة كالبجء في السصالبات السالضة مغ

 بػلضرة التأمضغ أك السجيد؛
 التعاقج؛ رفع تقخيخ بأية مذاكل تعاقجية أك شمبات بتعجيل العقج إلى جية 
  التحقق مغ أف الفػاتضخ كالػثائق السدانجة دقضقة مقابل السشتجات، كاعتساد الجفعات مغ

خبلؿ األنطسة السالضة لمػزارة؛ كالتحقق مغ تشفضح الجفعات لمسجيد بسػجب الفتخات الدمشضة 
 السشرػص عمضيا في العقج؛

 لسقجمةباالحتفاظ بيا في إدارة أية ضسانات، مثل ضسانات حدغ التشفضح، كفاالت الجفعة ا
مكاف خمغ، كالتأكج مغ شمب تسجيج لفتخات صبلحضتيا في الػقت السشاسب عشجما تجعػ 
الحاجة إلى ذلظ، كخفس قضستيا إذا اقتزى األمخ كإشبلقيا عمى الفػر لجػ اإليفاء 

 بكافة االلتدامات؛ 
 ا في مكاف خمغ مغ التداـ السجيد بتقجيع ضسانات الجية السرشعة كاالحتفاظ بي التأكج

 أك تدمضسيا لمجية السعشضة السدتفضجة مغ الدمع؛ 
  ضساف أف كافة الػثائق كالسعمػمات الستعمقة بالكفاالت كمصالبات الكفالة مختبة بالذكل

 الرحضح؛ 
 ضساف أف السػجػدات قج تع تدجضميا كعشػنتيا إذا اقتزى األمخ؛ 
 تأديتيا؛ كضفضة كعمى عمضيا تفاؽاال تع قج بالرضانة الخاصة التختضبات تكػف  أف ضساف 
  كضساف االحتفاظ بكافة األدلة ككتضبات االستخجاـ كالخخز، إلى خخخه، الخاصة بالجية

 السدتفضجة، مع الدمع أك في مكاف مشاسب.
 الغضار قصع عسمَّ  قج السجيد أف مغ التأكج السعجات،/أك ك السكتبضة األجيدة حالة في 

 .السقرػدة السخازف  الى العقج في عمضيا السشرػص االستيبلكضة، كالسػاد
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يجب تدجضل الدمع في سجبلت ذمة جية التعاقج كإصجارىا لمجية السدتفضجة كفقا  .1
 إلجخاءات إدارة السخازف كالمػاـز السعسػؿ بيا.

 الجفعة تجقضق العقج مجيخ عمى يجب العقج، بسػجب التداماتو تشفضح مغ السجيد إنتياء عشج .3
 التشفضح، حدغ ضساف مثل ضسانات، أية كإشبلؽ لمسجيد بػقتيا دفعيا مغ جكالتأك الشيائضة
 .العقج بسػجب مصمػبة تكػف  قج أكساؿ شيادات أية أصجار ككحلظ

 إدارة عقج األشغال. ت

غالبًا ما تكػف إدارة العقػد لؤلشغاؿ معقجة كتدتيمظ الكثضخ مغ الػقت، ألنيا تتزسغ    .1
التغضضخات عشج مػاجية ضخكؼ غضخ متػقعة كقضاس  اإلشخاؼ عمى سضخ األعساؿ كشمب

األشغاؿ التي تع إكساليا ألغخاض الجفع. كلمعقػد الكبضخة تقػمجية التعاقج عادة بتػضضف 
فضسا بعج ميشجس مقضع، بجكاـ كامل لضقػـ بزبط العقج كاإلشخاؼ  يدسى ميشجس إشخاؼ،
 عمضو نضابة عشيا. 

ضات كصبلحضات السيشجس السقضع بػضػح. كسا يجب عمى جية التعاقج أف تحجد مدؤكل .1
يجب عمضيا إعبلـ السقاكؿ ككل الجيات السعشضة بالعقج بسدؤكلضات كصبلحضات السيشجس 

 السقضع كذلظ لغخض تػضضح األدكار كالسدئػلضات.  
 :عغ مدؤكالً  عادة السقضع السيشجس يكػف  .3

 كإكساؿ اإلعساؿ بشاء عمى  االتفاؽ مع السقاكؿ عمى التػاري  الفعمضة لتحخيظ السرادر
 تاري  سخياف العقج؛

 يقػـ أف عمى السػقع تدمضع محزخ كعسل باألشغاؿ البجء قبل لمسقاكؿ السػقع تدمضع 
 السحزخ؛ بتػقضع كالسقاكؿ العسل صاحب مسثل

 كعمى عمضو كالسػافقة البخنامج عمى كالتعمضق السقاكؿ يقجمو الحؼ العسل بخنامج مخاجعة 
 مبلئسا؛ ذلظ يكػف  عشجما الحقة تعجيبلت أية

 السقاكؿ؛ يقجميا كالتي السػقع في الدبلمة خصة مخاجعة 
 الجياز عشاصخ مؤىبلت تػافق مغ كالتأكج عصاءال السقاكؿ لجياز الحاتضة الدضخة مخاجعة 

 األعساؿ؛ تشفضح في كلضاتيعؤ مد مع
 مؤىبلتيع تصابق مغ كالتأكج السقاكؿ قبل مغ يغعصاءال الباشغ مقاكلي مؤىبلت مخاجعة 

 األعساؿ؛ تشفضح في كلضاتيعؤ مد مع
 كالفحػصات؛ األعساؿ لتشفضح الجػدة لتحقضق السقاكؿ بخنامج مخاجعة 
 تكػف  قج فحػصات كأية كعضشات تشفضحية مخصصات مغ السقاكؿ يقجمو ما كل مخاجعة 
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 مصمػبة؛
  بخنامج العسل؛متابعة سضخ األعساؿ لمتأكج مغ أف تشفضح األعساؿ يتع حدب السػاصفات 
 عاـ؛ بذكل السػقع في اإلشخاؼ جياز أداء متابعة 
 نتائج كتقاريخ الفحػصات التي يقجميا السقاكؿ كالتأكج مغ أف الشتائج تصابق  مخاجعة

 السصمػب في السػاصفات؛ 
 كدية؛ برػرة األعساؿ تشفضح أثشاء تشذأ قج التي الشداعات حل عمى السقاكؿ مع العسل 
 مع جية التعاقج بخرػص مصالبات السقاكؿ لتسجيج مجة العقج كمصالبات  التذاكر

 السقاكؿ السالضة؛  
 إحالة أؼ شمبات بذأف تغضضخات العقج، التي تقع خارج صبلحضتو، إلى جية التعاقج؛ 
  التحقق مغ أف مصالبات السقاكؿ السالضة كالػثائق السدانجة دقضقة )الجفعات(، كاعتساد

نطسة السالضة لجية التعاقج. التأكج مغ تشفضح الجفعات لمسقاكؿ خبلؿ الجفعات مغ خبلؿ األ
 العقج؛ كثضقة في عمضو السشرػص الدمشيالدقف 

 الجية مع أك التعاقج جية السقاكؿ، مع كالزخكرية الجكرية االجتساعات كل إدارة 
 األعساؿ؛ سضخ حدغ لزساف كذلظ السدتفضجة

 صبلحضة نفاذ الكفاالت السصمػبة، مثل مع جية التعاقج لزساف استسخار  التشدضق
ضسانات حدغ التشفضح أك كفاالت الجفعة السقجمة. التأكج مغ شمب تسجيج فتخات 
صبلحضتيا في الػقت السشاسب عشجما تجعػ الحاجة إلصتسجيج مجة العقج، كإشبلقيا عمى 

 الفػر لجػ اإليفاء بكافة االلتدامات؛ 
 ـ الشيائي كتختضبات التدمضع كتػثضقيا بذكل مخض؛  التأكج مغ إنياء كافة تختضبات االستبل 
  "كالتأكج مغ استبلـ كافة السخصصات الشيائضة "مخصصات ما تع تشفضحه عمى الػاقع

 ككتضبات التذغضل كالرضانة، إلى خخخه، كتدمضسيا إلى الجية السعشضة؛
 بسػجب تشفضحىا مغ كالتأكج األعساؿ، اكتساؿ عشج الشيائضة الجفعات كتجقضق مخاجعة 

 العقج؛ شخكط في السحجدة الدمشضة الفتخات
 أية تقاريخ دكرية أك تقاريخ اكتساؿ األشغاؿ إلى جية التعاقج كالجية السدتفضجة.  تحزضخ 

 ث. إدارة عقج الخجمات 
تخكد إدارة العقج لمخجمات عمى ضساف تشفضح الخجمات في الػقت السحجد كأف الخجمات    .1

ىحا صعبًا ألف نػعضة الخجمات، كخاصة الخجمات  ذات جػدة مقبػلة. كقج يكػف 
االستذارية، يسكغ أف تكػف مػضػعضة كيرعب قضاسيا. كلحلظ، تعج عبلقة العسل الجضجة 

 مع مقجـ الخجمة كالستابعة السدتسخة لمخجمات أمخا ميسا لزساف انجاز السيسة بشجاح. 
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يفاء بالتداماتيسا التعاقجية، كخاصة باإل جية التعاقج أك الجية السدتفضجة كسا يجب أف تقػـ   .1
حضشسا يعتسج أداء الخجمات االستذارية عمى مجاخبلت أك معمػمات معضشة مغ جية 
التعاقج أك الجية السدتفضجة أك حضشسا يجب تػفضخ مػضفضغ الشطخاء لبلستفادة مغ مبادرات 

 بشاء القجرات. 
بتػضضف مجيخ إلدارة العقج كيكػف  ة،جية التعاقج عادة، بالتشدضق مع الجية السدتفضج تقـػ .3

ذات مؤىبلت تشاسب شبضعة الخجمة مغ أجل إدارة العقج بكفاءة. يجب عمى جية التعاقج 
أف تحجد مدؤكلضات كصبلحضات مجيخ العقج بػضػح. كسا يجب عمضيا إعبلـ مدكد الخجمة 

 ألدكاراككل الجيات السعشضة بالعقج بسدؤكلضات كصبلحضات السجيخ كذلظ لغخض تػضضح 
 :عغ كالً ؤ مد عادة العقج مجيخ يكػف . كالسدؤكلضات

  االتفاؽ مع مدكد الخجمة/االستذارؼ عمى التػاري  الفعمضة لتحخيظ السرادر أك السعالع
 الخئضدضة لمسخخجات كتاري  انجاز السيسة بشاء عمى تاري  سخياف العقج؛

  مخاقبة أداء العقج لزساف الحرػؿ عمى خجمة ذات جػدة كتدمضع السشتجات أك انتياء
 السخخجات في الػقت السحجد؛ 

 الجية مع أك التعاقج جية الخجمة، مدكد مع كالزخكرية الجكرية االجتساعات كل إدارة 
 األشغاؿ؛ سضخ حدغ لزساف كذلظ السدتفضجة

  ضساف تدمضع كافة التقاريخ كالسخخجات السصمػبة في الػقت السحجد؛ 
  إذا اقتزى األمخ، ضساف أف تقجـ جية التعاقج أك الجية السدتفضجة مبلحطات أك مػافقة

 خصضة عمى مشتجات/مخخجات أك تقاريخ االستذارؼ في الػقت السشاسب؛
 غ جية التعاقج أك مغ ضساف تػفضخ أؼ مػارد أك مداعجة أك مػضفضغ نطخاء، مصمػب م

 الجية السدتفضجة تقجيسيا، في الػقت السشاسب؛ 
  التحقق مغ دقة الفػاتضخ كالػثائق السدانجة مقابل السشتجات/السخخجات كاعتساد الجفعات

مغ خبلؿ األنطسة السالضة لجية التعاقج. التأكج مغ تشفضح الجفعات لسدكد الخجمة خبلؿ 
 ضقة العقج؛الدقف الدمشي السشرػص عمضو في كث

 مع جية التعاقج لزساف استسخار صبلحضة نفاذ الكفاالت السصمػبة، مثل  التشدضق
ضسانات حدغ التشفضح أك كفاالت الجفعة السقجمة. التأكج مغ شمب تسجيج فتخات 
صبلحضتيا في الػقت السشاسب عشجما تجعػ الحاجة إلصتسجيج مجة العقج، كإشبلقيا عمى 

 اللتدامات؛ الفػر لجػ اإليفاء بكافة ا
   إشعار مدكد الخجمة خصضًا حػؿ أية إخفاقات في األداء أك إخفاؽ في تحقضق األىجاؼ؛ 
  التأكج مغ االحتفاظ بكافة التقاريخ أك السشتجات/السخخجات في مكاف مشاسب كتعسضسيا
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 أك تشفضحىا كسا ىػ مصمػب.
 كالجية العقػد دائخة إلى/السيسة الخجمة اكتساؿ تقاريخ أك دكرية تقاريخ أية تحزضخ 

 .السدتفضجة

 السظمهبة السهافقات  5.23
 .العقج عمى تجخؼ  تعجيبلت ألية التعاقج جية مػافقة شمب يتع .1
 .التعاقج لجية االعتضادية السالضة السحاسبة إجخاءات بسػجب الجفعات عمى السػافقة يجب .1
 ال حاجة إلى أؼ مػافقات أخخػ إلدارة العقج.  .3
 السظمهبة الهثائق  6.23

يجب االحتفاظ في ممف العقج بكافة السخاسبلت كالػثائق الستعمقة بإدارة العقج. كبالتحجيج يجب 
 االحتفاظ بدجبلت لسا يمي:

 كافة الفػاتضخ ككثائق الجفع األخخػ السدتمسة مغ السقاكؿ/السجيد/السدكد؛ 
  السالي بالجفع؛تفاصضل السػافقات الرادرة عغ دائخة العقػد لتفػيس القدع 
  كافة السػافقات السدتمسة بخرػص تفػيزات الجفع الرادرة عغ جية التعاقج ؛ 
 كافة الػثائق الستعمقة بتشفضح العقج، مثل إشعارات التدمضع كتقاريخ سضخ العسل كالسشتجات األخخػ؛ 
 كافة التعجيبلت عمى العقج؛ 
  ذلظ مصالبات الكفالة؛كافة الػثائق الستعمقة بالسصالبات بسػجب العقج، بسا في 
  .ككافة الػثائق الستعمقة بالخبلفات حػؿ العقج كحل الخبلفات 
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 تعجيل العقج -والعذخون  لتاسعةا السخحمة

 مقجمة  1.24
 االستذارية، كالخجمات كاألعساؿ الدمع عقػد لتعجيل السػحج العسل إجخاء الجلضل مغ الجدء ىحا يقجـ
 بسػجب شخاهىا تع التي العقػد كافة عمى اإلجخاء ىحه يشصبق. التشفضح فتخة خبلؿ األمخ، تصمب إذا
 التشافدضة العصاءات السحجكدة، الجكلضة العصاءات الجكلضة، التشافدضة العصاءات تػريج أسالضب)

 .،....(الػاحج العصاء كأسمػب السذتخيات ،عصاءاتال شمب الػششضة،
 الغاية  2.24
 إجخاء أحضاناً  الزخكرؼ  مغ يكػف  قج كلكغ تعجيل، أؼ إلى العقج يحتاج أال السفتخض مغ .1

 شخيقة العقج تعجيبلت تكػف . الستصمبات كصف في أك العقج كشخكط بشػد في تغضضخات
 .التغضضخات عمى الصخفضغ كبل مػافقة كضساف العقج لتعجيل كقانػنضة رسسضة

مدؤكلة عغ إعجاد كافة تعجيبلت العقج، مع أف شمب التعجيل يرجر  تكػف جية التعاقج .1
 عادة عغ السيشجس السقضع أك مغ مجيخ العقج الحؼ قج يكػف معضشا مغ خارج جية التعاقج. 

 الخظهات  3.24
 تخغب عشجما العقج تعجيل إلى الحاجة كتجعػ. العقج عمى تعجيل إجخاء إلى الحاجة تحجيج .1

 السثاؿ سبضل عمى العقج، في شخكط أك بشػد أية تغضضخ في السدتفضجة الجية أك التعاقج جية
 الكسضة أك الخجمات أك األعساؿ أك لمدمع الفشي الػصف أك االنتياء، أك التدمضع فتخة

 يقجـ عشجما مبلئساً  العقج تعجيل يكػف  قج. خخخه إلى الدعخ، أك بشج مغ شخاهىا الػاجب
. السػاصفات لتحدضغ أك العقج انجاز في لئلسخاع اقتخاحاً  الخجمة/السجيد/مقجـ السقاكؿ
 مرمحة في كاف إف االعتبار شطخب كيأخحه االقتخاح العقج مجيخ أك السقضع السيشجس يجرس
 التعجيبلت حػؿ كاممة تفاصضل بتقجيع العقج مجيخ أك السقضع السيشجس يقػـ. العسل

 .التعاقج جية إلى السصمػبة

 .الخجمة مقجـ/الستعاقج/ السجيد مع التعجيل مشاقذة .1

 إعجاد تعجيل العقج كذلظ حدب ما ىػ مشرػص عمضو في كثضقة العقج.   .3

عمى مػافقة الجيات السعشضة عمى تعجيبلت العقج إذا كاف ذلظ مشاسبا. كسا  ؿػ حرلا .4
ؿ عمى السػافقة السالضة عمى االلتداـ بجفع أية أمػاؿ إضافضة )أك تخفضس قضسة تمظ ػ حرال

 األمػاؿ(. 

عمى أف يكػف عجد الشد   تجيضد العجد البلـز مغ الشد  لمتعجيل السػافق عمضو لمعقج، .5
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 كاحجة السقاكؿ/السػرد/مقجـ الخجمة ككاحجة لجية التعاقج.  –السصمػبة اثشتضغ عمى األقل 

 .العقج تعجيل ند  كافة عمى بالتػقضع السفػض يػقع أف عمى حخصال .6

 في بشدخة ظاحتفاإلك  العقج تعجيل ند  كافةعمى  الخجمة/السجيد/مقجـ السقاكؿ عضػقت  .7
 .سجبلتو

 مالحغات إرشادية 4.24
 . محتهيات تعجيل العقجأ

لة كالذخكط كالبشػد التعجيل أسباب العقج تعجيل محتػؼ  تحجد .1  تذسل أف يجب كلكغ. الُسَعجَّ
 :التالضة التفاصضل العقػد تعجيبلت كافة

  العقجرقع مخجع كتاري  العقج الحؼ يجخؼ تعجيمو ككصف مػجد لتعجيل. 
  ال " 3، 1، 1رقع ممحق تعجيل العقج، عمى سبضل السثاؿ "ممحق العقج رقع 
 تاري  تعجيل العقج؛ 
 العقج بسا في ذلظ أرقاـ الفقخات أك  بضاف كاضح حػؿ الجدء الحؼ يجخؼ تعجيمو في

 السبلحق السعشضة؛ 
 العبلقة ذات السدانجة الػثائق كل الغضار أمخ أك التعجيل أمخ مع يخفق أف يجب 

 .بالتعجيل
  بضاف كاضح حػؿ كضفضة تعجيل العقج، عمى سبضل السثاؿ "يتع تسجيج فتخة االنتياء بسػجبو

ة مجتيا ثبلثة عذخ أسبػعًا" أك "يتع زيادة لسجة أسبػع كاحج، مانحة فتخة انتياء معجل
 (".5( معصضة كسضة معجلة مقجارىا خسدة )1بسػجبو بسا قضستو اثشضغ ) 3الكسضة لمبشج رقع 

  عشج تعجيل قضسة العقج، تقجيع بضاف كاضح بالكسضة التي ازداد أك نقز العقج بقجرىا كقضسة
ممضػف ديشار عخاقي  5العقج اإلجسالضة السعجلة، أؼ "تع زيادة قضسة العقج بسػجبو بسبمغ 

 ممضػف ديشار عخاقي"؛  35بحضث تربح قضسة العقج اإلجسالضة السعجلة 
  ط األخخػ لمعقج تبقى دكف تغضضخ.كبضاف بأف كافة البشػد كالذخك 
الذخكط التعاقجية العامة لمعقج كالسػجػدة ضسغ كثائق العصاءات القضاسضة عمى الحاالت  تشز

التي تشصبق عمضو إجخاء تعجيبلت عمى العقج. لحلظ ال حاجة لتكخارىا في ىحا القدع حضث سضتع 
 العقج.  تصبضقيا عشج حجكث الحاالت التي تدتجػب التعجيل أثشاء تشفضح

 السظمهبة السهافقات  5.24
 .صجكره قبل العقج تعجيل عغ مدؤكلة التعاقج جية تكػف 
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كسا تكػف جية التعاقج مدؤكلة عغ تعجيل الديادة أك الشقراف في األمػاؿ السخررة لمعقج أك 
 شمب السذتخيات.

 الهثائق السظمهبة  6.24
عمى العقج مػقعة مغ قبل كبل يجب االحتفاظ في ممف العقج بشدخة عغ كافة التعجيبلت 

 الصخفضغ، مخفقة بسػافقة الجيات السعشضة عمى كل تعجيل.
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 العقج إغالق  -الثالثهن سخحمة ال

 مقجمة  1.25
 كالخجمات األشغاؿ الدمع، عقػد ممف كإقفاؿ إتساـ بذأف ارشاداً  الجلضل مغ الجدء ىحا يقجـ

 اإلجخاء ىحه يشصبق. العقج بسػجب اآلخخ الصخؼ تجاه بإلتداماتو الصخفضغ كبل إيفاء لجػ االستذارية،
 الجكلضة العصاءات الجكلضة، التشافدضة العصاءات تػريج أسالضب بسػجب شخاهىا تع التي العقػد كافة عمى

 .الػاحج العصاء كأسمػب السذتخيات ،عصاءاتال شمب الػششضة، التشافدضة العصاءات السحجكدة،
 الغاية  2.25
مغ السيع أف تتع مخاجعة العقػد بذكل رسسي كإقفاؿ ممف العقج حاؿ إكساؿ كافة نذاشات   .1

كالتدامات العقج. كمغ شأف ىحا اإلجخاء أف يزسغ إتساـ العقج كأنو لع يتع إغفاؿ أية بشػد 
أك مصالبات أك دفعات. كسا يزسغ أرشفة السمفات لمفتخة الدمشضة السشاسبة كأنيا متاحة 

 الحدابات. ألغخاض تجقضق 
 أك السقضع السيشجس مع بالتشدضق السمف كإقفاؿ العقػد إتساـ عغ مدؤكلة التعاقج جية تكػف  .1

 .السعضغ العقج مجيخ

 الخظهات  3.25
 كافة االلتدامات التعاقجية كأف فتخات الكفالة قج انتيت أك انقزت.  تتحجيج ما إذا تس  .1
 .األمخ اقتزى إذا كأرشفتو، السمف إقفاؿ .1
تأكج مغ أف السمف السغمق مجرج عمى سجبلت جية التعاقج كمعمع بالتاري  الحؼ يجب ال   .3

 االحتفاظ بالسمف إلى حضشو. 
 مالحغة إرشادية 4.25
 العقج إتسام تجقيق قائسة. أ

 قبل إقفاؿ ممف العقج يجب أف تتحقق جية التعاقج مغ:   .1
  إنجازىا كاستبلميا كأنو قج تع إصبلح أف كافة الدمع قج تع تدمضسيا كاألشغاؿ قج تع

العضػب بذكل مشاسب أك إشبلؽ الكفاالت كأنو قج تع إنجاز الخجمات كاستبلـ السخخجات 
 بسػجب العقج؛

 عشج لمسقاكؿ" الشيائي اإلستبلـ"شيادة ك" األكلي اإلستبلـ"شيادة  إصجار مغ التأكج 
 الرضانة؛ فتخة إنقزاء

 مفقػدة أك تالفة ضج السجيد؛ أنو ال تػجج مصالبات معمقة لبشػد 
  أف كافة الجفعات البلزمة قج دفعت كأف كافة سجبلت الجفع لمعقج تثبت ىحا كأف
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 الدجبلت كاممة؛ 
  أف الجفعة األخضخة اإلجسالضة صحضحة، مع األخح بعضغ االعتبار أية تعجيبلت عمى العقج

 ة؛كتغضضخات كاختبلفات في القضسة كإنو تع استخجاعقضسةالجفعةالسقجم
 قج تع تصبضق الغخامات التأخضخية في حالة تأخخ السقاكؿ في إنجار األعساؿ؛  أنو 
 أف كافة الزسانات كالتأمضشات قج تع إعادتيا؛ 
 أف كافة الػثائق الزخكرية في مكانيا كأنيا صحضحة؛ 
  كأف أداء السقاكؿ/السجيد/مقجـ الخجمة العاـ قج تع مخاجعتو كأف جية التعاقج لع تبلحع

 الت إخفاؽ خصضخة. أية حا
 السظمهبة السهافقات  5.25

 ال حاجة إلى السػافقات التساـ كإغبلؽ ممف العقج.
 الهثائق السظمهبة  6.25
يجب االحتفاظ في ممف العقج بكافة الدجبلت الستعمقة بسخاجعة العقج. كيجب أف تحتفع   .1

 جية التعاقج بدجل مغ:
 كافة ممفات العقػد السقفمة؛ 
  كل ممف؛تاري  إقفاؿ 
  التاري  الحؼ يجب االحتفاظ بالسمف إلى حضشو، كىػ خسذ سشػات مغ تاري  إلغاء

 التػريج أك انتياء أك فد  العقج، كسا ىػ مشاسب؛ 
 .مػقع ممف اإلغبلؽ، إذا كاف مغ الزخكرؼ استعادة السمف 

 يسكغ االحتفاظ بيحا الدجل كحاشضة إضافضة في سجل عقج جية التعاقج.   .1
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  العقج إنياء اوالعسل  سحب -االحجى والثالثهن  السخحمة

 السخل الستعاقج من العسل سحب 1.26

عقػد الدمع كاألشغاؿ كالخجمات غضخ  ل العسل سحببذأف  ارشاداً  الجلضل مغ الجدء ىحا يقجـ
السجيد أك السقاكؿ أك  تعدخ أك تقاعذ بدبب تشفضحىا كخبلؿ العقػد ىحه تػقضعاالستذارية بعج 

 مع مخاعاة ما يمي: الخجمات متعيج

 كالخجمات غضخ اإلستذارية األشغاؿ عقػد 1.1.16

أف  العقج، في السقخرة السجة خبلؿ تحخيخيا كإشعار إنحار السقاكؿ إعصاء بعج العسل لراحب يحق
( مشيا الخجمات متعيج/ السقاكؿكيخخج ) الخجمات/ كاألعساؿ السػقع عمى الضج كيزع العسل يدحب

 الحاالت التالضة دكف الخجػع إلى السحكسة.في أؼ مغ 

 .إعداره أشيخ أك( الخجمات متعيج)السقاكؿ/  أفمذ إذا .أ 
 .إعداره أك افبلسو إلشيار بصمبتقجـ )السقاكؿ/ متعيج الخجمات(  إذا .ب 
 يج فيصجر قخار مغ السحكسة السخترة بػضع أمػاؿ )السقاكؿ/ متعيج الخجمات(  إذا .ج 

 .التفمضدة أمضغ
 لرالح حقػقو عغ تشازؿ أك اإلفبلس يقضو صمحاً عقج )السقاكؿ/ متعيج الخجمات(  إذا .د 

 .دائشضو
 مؤلفة مخاقبة ىضئة إشخاؼ تحت السقاكلة تشفضح عمىكافق )السقاكؿ/ متعيج الخجمات(  إذا .ق 

 .دائشضو مغ
 اإلختضارية الترفضة عجا ترفضتيا اعمشت شخكة)السقاكؿ/ متعيج الخجمات(  كاف إذا .ك 

 .التكػيغ إعادة أك اإلنجماج ألغخاض
)كمضا أك جدئضا( بجكف مػافقة تحخيخية  عقج( عغ الالخجمات متعيجتشازؿ )السقاكؿ/  إذا .ز 

 مدبقة مغ صاحب العسل. 
محكسة ذات إختراص ككاف  مغكقع الحجد عمى أمػاؿ )السقاكؿ/ متعيج الخجمات(  إذا .ح 

 .بالتداماتو اإليفاء عغمات( ىحا الحجد أف يؤدؼ إلى عجد )السقاكؿ/ متعيج الخج شأف مغ
التأخضخية عشج  لمغخامات( الحج األعمى السدسػح بو الخجمات متعيجتجاكز )السقاكؿ/  إذا .ط 

 أحكاـ مخاعاة مع السسشػحة اإلضافضة كالسجد األصمضة العقجتشفضح العقج ضسغ السجة 
 .الذأف ىحا في الشافحة التعمضسات

لراحب العسل في أؼ مغ الحاالت اآلتضة أف  ( تحخيخياالخجمات/مذخؼ السيشجسايج ) إذا .ؼ 
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 مغ رأيو:
 العقج(  قج تخمى عغ الخجمات متعيج)السقاكؿ/  أف. 
 ( قج عجد بجكف عحر مذخكع عغ اإلستسخار الخجمات متعيج)السقاكؿ/  أف

باألعساؿ/الخجمات أك أكقف تقجـ األعساؿ/الخجمات لسجة ثبلثضغ يػما بعج تدمسو مغ 
بأف السػاد أك األعساؿ السحكػرة قج تقخر  تحخيخياً  الخجمات(  اشعاراً )السيشجس/مذخؼ 

 . عقجرفزيا بسقتزى احكاـ ال
 أك انو  عقجلم شبقاً  الخجماتالخجمات(  غضخ قائع بتشفضح األعساؿ/  متعيج)السقاكؿ/  أف

 .عقجمتعسج اإلىساؿ كعجـ السباالة في تشفضح التداماتو بسػجب ال
 بذكل  عقجمغ ال جدءجمات(  قج تعاقج مغ الباشغ بخرػص أؼ )السقاكؿ/ متعيج الخ أف

 (.الخجماتيزخ بجػدة العسل أك يخالف تعمضسات )السيشجس/مذخؼ 

 التجيضد عقػد 1.1.16

 أك تقاعذ حالة في الرمة ذات العقج شخكط حدب السجيد مغ العسل سحب التعاقج لجية يحق
الحاالت  إفتشفضح العقج بعج إنحاره كسا ىػ مشرػص عمضو في شخكط العقج.  االخضخعغ ىحا تعدخ

 :التالضة ىيالتي تدتػجب سحب العسل 

 .إعداره أشيخ أك)السجيد(  أفمذ إذا .ؾ 
 .إعداره أك افبلسو إلشيار بصمب)السجيد(  تقجـ إذا .ؿ 
 .التفمضدة أمضغ يج في)السجيد(  أمػاؿ بػضع السخترة السحكسة مغ قخار صجر إذا .ـ 
 .دائشضو لرالح حقػقو عغ تشازؿ أك اإلفبلس يقضو صمحا)السجيد(  عقج إذا .ف 
 تحت إشخاؼ ىضئة مخاقبة مؤلفة مغ دائشضو. العقج تشفضح عمى)السجيد(  كافق إذا .س 
شخكة اعمشت ترفضتيا عجا الترفضة اإلختضارية ألغخاض اإلنجماج أك إعادة  السجيدكاف  إذا .ع 

 التكػيغ.
مػافقة تحخيخية مدبقة مغ صاحب  بجكف )كمضا أك جدئضا(   جعقعغ ال السجيدتشازؿ  إذا .ؼ 

 العسل. 
ىحا الحجد  شأف مغمغ محكسة ذات إختراص ككاف  السجيدكقع الحجد عمى أمػاؿ  إذا .ص 

 عغ اإليفاء بالتداماتو. السجيدأف يؤدؼ إلى عجد 
 .العقج تشفضح عغ السجيد تخمى إذا .ؽ 
 .الفشضة السػاصفات كالسضساالتعاقج  لستصمبات شبقا التجيضد يتع لع إذا .ر 
بذكل يزخ بجػدة العسل خبلفًا  العقج مغ قدع أؼ بخرػص الباشغ مغ السجيد تعاقج إذا .ش 
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 ألحكاـ العقج.
تجاكز السجيد الحج األعمى السدسػح بو لمغخامات التأخضخية عشج تشفضح العقج ضسغ  إذا .ت 

 ىحا في الشافحة التعمضسات أحكاـ مخاعاة مع السسشػحة اإلضافضة كالسجد األصمضة العقجالسجة 
  الذأف

 إنياء العقج لمسالءمة )مرمحة الحكهمة(  2.26
 جسضع فيلجية التعاقج إنياء العقج كمضًا أك جدئضًا حضشسا تتصمب مرمحة الحكػمة ذلظ  يحق
 لئلستذارؼ  أك الخجمات متعيج اك لمسقاكؿ أك لمسجيد التعػيس يتع. الحكػمي التعاقج أنػاع

(، 1884سشة  87بسػجب التذخيعات القانػنضة الشافحة )أمخ سمصة اإلئتبلؼ السشحمة رقع 
 العقج ذك الرمة.  كأحكاـ

 خاصة لغخوف العقج إنياء  3.26
حالة نذػب حخب أثشاء تشفضح العقج  فيأك الستعاقج إنياء العقج  التعاقج جيةمغ  ألؼ يحق
فضيا بحضث تؤثخ برػرة ىامة مغ  شخفاً  العخاؽ كاف أك العخاقضة الجسيػرية حجكد ضسغ

 الشاحضة السالضة أك مغ الشػاحي األخخػ عمى إنجاز العقج.
ألؼ سبب  العقجتشفضح  إستحالة أفاألشخاؼ الستعاقجة  إتفاؽحالة  فيأيزًا إنياء العقج  كيسكغ

 خارجة عغ إرادة الصخفضغ كأدت إلى إستحالة التشفضح. ىيأك اسباب 

 الستعاقج إخبلؿ بدبب العسل سحب مغ أعبله( 16السخحمة ) فيالسحكػرة  الحاالت جسضع في
 العقج شخكط إلى الخجػع يتع خاصة، الطخكؼ بدبب اإلنياء أك الحكػمة لسرمحة اإلنياء أك

السالضة كفقا لؤللضة السعتسجة بسػجب أحكاـ  اإللتدامات فضيا بسا كالحقػؽ  اإللتدامات لتدػية
 العقج مع مخاعاة التذخيعات القانػنضة الشافحة كالسعشضة بيحا الذأف. 


