جًٕٓسٚح انعشاق

وثائق مشاقرة نسػذجية لقصاعات
تخررية

لتجييد الكتب والسصبهعات
]اسع جية التعاقج[

جية التعاقج

:

مخجع السذخوع/السشاقرة

] :التبػيب الخاص لمسشاقرة كسا ورد في السػازنة الفجرالية العخاقية[

اسم السذخوع/السشاقرة

] :اسع السذخوع[

عشهان السيسة

] :عشػاف السيسة[

التاريخ

 :صجر بتاريخ ] تاريخ إعبلف  /إصجار وثيقة السشاقرة[

جًٕٓسٚح انعشاق

مقجمة
إف وثائق السشاقرة الشسػذجية لمقصاعات التخررية الخاصة بتجييد الكتب والسصبػعات مبشية عمى الػثائق
الشسػذجية السعتسجة في السسارسات الجولية والخاصة بتجييد الكتب والسصبػعات والسيسا وثيقة السشاقرة
الخئيدية لتجييد الدمع التي تع تحزيخىا بسذاركة بشػؾ التشسية الستعجدة ،وىي تقجـ ما يعتبخ "أفزل
السسارسات".
يتع إستخجاـ وثيقة السشاقرة ىحه وفقاً ألمخ سمصة اإلئتبلؼ السؤقتة السشحمة رقع  87لدشة  2004او اي قانػف
يحل محمو ووفقاً لتعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة
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مالحظات خاصة بهثائق العصاء الشسهذجية لتجييد الكتب والسصبهعات
}إف الشرػص السػجػدة بيغ قػسيغ ،السدصخة مع خمفية بالمػف االصفخ مثل }تػجييات إلى جية التعاقج أو
صاحب العسل{ تحتػي عمى تػجييات لجية التعاقج في كيفية إعجاد وثيقة شمب العصاءات الخاصة ويتػجب

م حػ ىحه التػجييات قبل اإلصجار الشيائي لػثائق شمب العصاءات إلى مقجمي العصاء السحتسميغ مع مخاعاة
نرػص دليل تشفيح العقػد الحكػمية.

أما الشرػص السػجػدة بيغ قػسيغ ،باحخؼ مائمة وذي خمفية بالمػف الخمادي مثل ]السعمػمات التي يتػجب

إصجارىا مغ جية التعاقج[ فيي إلكساؿ وثيقة شمب العصاء الشيائي التي ستخسل الى مقجمي العصاء السحتسميغ.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  3يٍ111

جًٕٓسٚح انعشاق

وثيقة شمب العصاء الشسهذجية

كتاب الجعهة
الجدء األول

–

إجخاءات التعاقج

القدم االول

.

تعميسات إلى مقجمي العصاءات

القدم الثاني

.

تعميسات إلى مقجمي العصاءات – ورقة البيانات

القدم الثالث .
القدم الخابع

.

الجدء الثاني

–

القدم الخامذ .
الجدء الثالث

–

معاييخ التحميل والتأىيل
مدتشجات العصاء
متصمبات التعاقج
ججول متصمبات التعاقج
العقج

القدم الدادس .

شخوط العقج العامة

القدم الدابع .

شخوط العقج الخاصة

القدم الثامن .

مدتشجات العقج
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كتاب الجعهة لإلشتخاك في مشاقرة
شمب العصاء

] :أدخل إسع السذخوع /السشاقرة[

مخجع السشاقرة

] :أدخل التبػيب الخاص لمسشاقرة كساورد في السػازنة[

مخجع كتاب الجعهة

 ] :أدخل مخجع كتاب الجعػة[

] أدخل عشػاف جية التعاقج وتاريخ إصجار شمب العصاء [
 .1إف ]أدخل جية التعاقج[ قج خررت التسػيل البلزـ لمسذخوع وتشػي دفع السبالغ البلزمة بسػجب العقج
]أدخل عشػاف العقج وعجد العقػد[ الحي سيرجر نتيجة إصجار وثيقة السشاقرة ىحه.

 .2تجعػ [ادخل اسع جية التعاقج] مقجمي العصاءات السؤىميغ لتقجيع العصاءات السػقعة والسختػمة لتجييد
[ادخل وصف الكتب والسصبػعات والخجمات السترمة].

 .3سػؼ تعتسج إجخاءات السشاقرة العامة في عسمية العصاء ىحه حيث يسكغ مذاركة السجيديغ السؤىميغ
وفقاً لمقػانيغ العخاقية الشافحة.

 .4يسكغ لسقجمي العصاءات السيتسيغ والسؤىميغ الحرػؿ عمى معمػمات إضافية مغ [ادخل اسع جية
التعاقج؛ ادخل االسع ورقع التمفػف ورقع الفاكذ والبخيج االلكتخوني (إذا وجج) لمسػضف السدؤوؿ] ،كسا
يسكشيع االشبلع عمى وثائق السشاقرة عمى العشػاف أدناه [حجد العشػاف في نياية كتاب الجعػة] مغ

[ادخل دواـ العسل].

 .5إف متصمبات مؤىبلت السجيديغ تتزسغ ]أدخل الئحة بالستصمبات الفشية والسالية والقانػنية وغيخىا[.تحجد
وثائق العصاء التفاصيل اإلضافية.

 .6يسكغ لسقجمي العصاءات السيتسيغ شخاء السجسػعة الكاممة لػثائق العصاء بالمغة [ادخل المغة "اإلنكميدية"

أو "العخبية" أو "الكخدية"[ عشج تقجيع استسارة تحخيخية عمى العشػاف أدناه [حجد العشػاف في نياية كتاب

الجعػة] وبعج تدجيج الخسع غيخ القابل لبلستخداد وبثسغ [ادخل السبمغ بالجيشار العخاقي] او [ادخل السبمغ

بالعسمة السحجدة القابمة لمتحػيل مغ ضسغ قائسة العسبلت التي يُرجر البشظ السخكدي في العخاؽ أسعار
صخفيا الى الجيشار العخاقي] .شخيقة دفع ىحا الخسع ستكػف [ادخل شخيقة الجفع] .سػؼ يتع تدميع وثائق

العصاء باليج أو بالكابل.
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 .7تقجـ العصاءات عمى العشػاف أدناه ]أدخل عشػاف جية التعاقج في نياية كتاب الجعػة[ ضسغ ميمة
أقراىا ]أدخل التاريخ والػقت لتدميع العصاءات [ .سػؼ يتع رفس العصاءات التي ترل بعج التاريخ

السحجد .سػؼ يتع فتح العصاءات بحزػر مغ يخغب مغ السسثميغ لسقجمي العصاءات في العشػاف
]أدخل عشػاف جية التعاقج في نياية كتاب الجعػة[ بتاريخ ]أدخل تاريخ فتح العصاءات[.عمى مقجـ

العصاء أف يخفق عصاءه بػ "ضساف العصاء" بثسغ ]أدخل السبمغ بالجيشار العخاقي او الشدبة السئػية
األدنى مغ مبمغ العصاء او السبمغ السعادؿ بالعسمة السحجدة القابمة لمتحػيل مغ ضسغ قائسة العسبلت

التي يُرجرالبشظ السخكدي في العخاؽ أسعار صخفيا الى الجيشار العخاقي].

 .8العشػاف (العشاويغ) السذار اليو (الييا) سابقاً ىػ (ىي) ]أدخل العشػاف (العشاويغ) التفريمية متزسشة
اسع جية التعاقج واسع السكتب (رقع الغخفة) واسع الذخز السدؤوؿ وعشػاف الذارع والسجيشة (الخمد)
والجولة ورقع الياتف ورقع الفاكذ؛[.

جهة التعالد [ :ادخل اسم جهة التعالد]
المخول للتولٌع عن جهة التعالد ]
سلطة التعالد[ :ادخل اسم رئٌس جهة التعالد
ّ
التولٌع

[:

التارٌخ

[:

]
]
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الجدء األول
إجخاءات التعاقج
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انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

قائسة السحتهيات
تعميسات الى مقجمي العصاءات

 .1ذعشٚفاخ ...........................................................................................................

11

 .2يظذس انرًٕٚم ...................................................................................................

11

 .3يًاسساخ انفساد ٔاالعًال غٛش انًششٔعح..................................................................

12

 .4انرأْٛم انًسثك ..................................................................................................

13

 .5انسهع انًؤْهح ٔانخذياخ انًرظهح تٓا........................................................................

14

 .6ألساو ٔثٛمح انًُالظح...............................................................................................

15

 .7االسرفساساخ ٔذٕضٛخ ٔثٛمح انًُالظح.........................................................................

15

 .8ذعذٚم ٔثائك انًُالظح.............................................................................................

16

 .9كهفح انعطاء.......................................................................................................

16

 .11نغح انعطاء......................................................................................................

16

 .11يسرُذاخ انعطاء...............................................................................................

17

 .12اسرًاسج ذمذٚى انعطاء ٔجذأل األسعاس ...................................................................

17

 .13انعطاءاخ انثذٚهح...............................................................................................

18

 .14أسعاس انعطاء ٔانرخفٛضاخ..................................................................................

18

 .15انعًالخ انًعرًذج ف ٙانعطاء.................................................................................

21

 .16انٕثائك انر ٙذثثد ذأْم يمذو انعطاء21 ....................................................................
 .17انٕثائك انر ٙذثثد أْهٛح انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح21 ..............................
 .18انٕثائك انر ٙذثثد يطاتمح انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح يع يرطهثاخ انرٕسٚذ21....
 .19انٕثائك انر ٙذثثد يؤْالخ يمذو انعطاء22 ..............................................................
 .21يذج َفارٚح انعطاء.............................................................................................

22

 .21ضًاٌ انعطاء ................................................................................................

22

 .22شكم انعطاء ٔانرٕلٛع عه................................................................................. ّٛ

25

 .23خرى ٔذاشٛش انعطاءاخ.......................................................................................

26

 .24انًٕعذ انُٓائ ٙنرسهٛى انعطاءاخ............................................................................

27

 .25انعطاءاخ انًرأخشج...........................................................................................

27

 .26سذة ،إسرثذال أٔ ذعذٚم انعطاءاخ.........................................................................

27

 .27فرخ انعطاءاخ .................................................................................................

28
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 .28انسشٚح .............................................................................................

29

 .29ذٕضٛخ انعطاءاخ31 .........................................................................................
 .31إسرجاتح انعطاءاخ31 ..........................................................................................
 .31اإلَذشافاخ ،األخطاء ٔاإلغفال31 ........................................................................
 .32انفذض األٔن ٙنهعطاءاخ31 .................................................................................
 .33فذض األدكاو ٔانششٔط ،انرذهٛم انفُ32 ................................................................ٙ
 .34انرذٕٚم انٗ عًهح ٔادذج32 .................................................................................
 .35األفضهٛح انًذهٛح.................................................................................

32

 .36ذذهٛم انعطاءاخ....................................................................................

32

 .37يماسَح انعطاءاخ.................................................................................

33

 .38انرأْٛم انالدك نًمذو انعطاء34 ..............................................................................
 .39دك جٓح انرعالذ لثٕل أٔ سفض أ٘ أٔ جًٛع انعطاءاخ34 .............................................
 .41يعاٛٚش انرشسٛح...................................................................................

35

 .41دك جٓح انرعالذ ف ٙذعذٚم انكًٛاخ عُذ ذشسٛح انعمذ..........................................

35

 .42إشعاس تمشاس انرشسٛح.............................................................................

35

 .43انشكأٖ ٔانطعٌٕ................................................................................

36

 .44ذٕلٛع انعمذ........................................................................................

36

 .45ضًاٌ دسٍ االداء................................................................................

36
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ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

القدم األول  .تعميسات إلى مقجمي العصاءات
أوالً  -عاو
 .1تعخيفات
.1.1

لجعع السشاقرة السحجدة في ورقة البيانات  ،ترجر جية التعاقج وثائق العصاء

ىحه لتجييد الكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة .إف عشػاف ومخجع وعجد مجسػعات

( )lotsىحه السشاقرة محجدة في ورقة البيانات .إف جية التعاقج محجدة في ورقة البيانات.
 2.1في سياؽ وثائق العصاء ىحه:

أ" -القهانين الشافحة"  ،وتعشي التذخيعات والقػانيغ واألنطسة والتعميسات واألوامخ السعتسجة
في جسيػرية العخاؽ.
ب" -العقج" ويعشي اإلتفاؽ التحخيخي القانػني السمدـ والسػقع بيغ السذتخي (جية التعاقج)
والسجيد (مقجـ العصاء الفائد) مع مدتشجات العقج السذار إلييا في ىحه الػثيقة والتي
تتزسغ جسيع السخفقات ،والسمحقات ،والػثائق السصمػبة في ىحه الػثيقة.

ج" -مدتشجات العقج" تعشي السدتشجات السحجدة في العقج والسمحقات والتعجيبلت التي تخفق
ربصاً.

د" -ورقة البيانات" تعشي الجدء الحي ال يتج أد مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات والتي

تدتخجـ لتعكذ ضخوؼ السيسة الخاصة وتزيف الذخوط السترمة بيا دوف أف تمغي

أحكاـ التعميسات الى مقجمي العصاءات.

ِ " -ثسن العقج"  ،تعشي السبمغ الػاجب دفعو لمسجيد كسا ىػ محجد في اتفاقية العقج،
بسػجب أحكاـ وشخوط العقج.
ٔ" -يهم" تعشي يػـ بحدب التقػيع السيبلدي.
ص" -إكسال" تعشي إكتساؿ تجييد الدمع وإنجاز الخجمات ذات الرمة مغ قبل السجيد وفق
األحكاـ والذخوط السحجدة في العقج.
ح" -الكتب" تعشي كل الكتب والسصبػعات ومػاد االساتحة ومجخبلت اإلنتاج كالػرؽ
والسخصػشات والشذخ والترشيع كسا تذسل أيزاً الخجمات السترمة كالتػزيع والتجميج
والتػضيب الستػجبة عمى السجيد تقجيسيا إلى جية التعاقج بسػجب العقج.
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ويقرج بيحا التعبيخ جية التعاقج التي تذتخي الكتب والسصبػعات والخجمات
ط" -السذتخي" ُ
ذات الرمة.
٘" -الخجمات ذات الرمة" تعشي كل الخجمات الستختبة مغ تعاقج الكتب كالتأميغ والتجريب
وواجبات تعاقجية أخخى مصمػبة مغ السجيد بسػجب العقج.

ن" -السقاول/السجيد بالباشن" تعشي أي شخز شبيعي أو معشػي ،خاص أو مؤسدة
حكػمية ،أو مديج مشيا ،وأي مغ فخوعيا القانػنية أو شخكاتيا السسثمة ،قج التدـ عبخ

السجيد أي جدء مغ الكتب السصمػب تعاقجىا أو أي مغ الخجمات السترمة.

ل" -السجيد " تعشي أي شخز شبيعي أو معشػي ،خاص أو مؤسدة حكػمية أو مديج
مشيا ،قج تع قبػؿ عصائو مغ قبل جية التعاقج لتشفيح العقج وتست تدسيتو كحلظ في اتفاقية

العقج التي تتزسغ فخوعو القانػنية أو شخكاتو السسثمة.
و" -اإلنكهتخمد" تعشي القػاعج العالسية لتفديخ األحكاـ التجارية والرادرة عغ غخفة التجارة
الجولية (الشدخة الحجيثة  ،38Cours Albert 1er, 75008 -باريذ ،فخندا)
ٌ" -تاريخ الشفاذ" يعشي التاريخ الحي يربح فيو العقج بكامل شخوشو نافحاً والحي تبجأ مشو
فتخة التشفيح/اإلكساؿ.

ط" -مجة التشفيح/اإلكسال" يعشي السجة التي سيتع خبلليا تشفيح متصمبات التعاقج بالكامل وفقاً
ألحكاـ العقج السترمة.

ع" -تحخيخياً " ،تعشي أف اإلتراالت والسخاسبلت تجخي بذكل تحخيخي بسػجب كتاب يدمع
باليج أو بػاسصة البخيج أو بالكابل (متزسشاً التمكذ أو الفاكذ) ،إذا ُحجد ذلظ ،ويدتكسل
بكتاب صادر عغ الصخؼ اآلخخ يؤكج فيو إستبلـ السخاسمة عمى عشػاف الجية السخسمة

كسا ىػ محجد في ورقة البيانات.
 .2مرجر التسهيل

 1.2إف مرجر التسػيل لمعقج (العقػد) الحي سيشتج عغ وثيقة السشاقرة ىػ السيدانية الفيجرالية

العخاقية او اي مرجر تسػيل آخخ محكػر في ورقة البيانات .سػؼ يتع إستعساؿ وثيقة

السشاقرة ىحه وفقاً لمتذخيعات العخاقية الشافحة وذات الرمة.
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____________________:
جهة التعاقد

طفذح  11يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

 .3مسارسات الفداد واألعسال الغيخ مذخوعة
 .1.3إف سياسة جية التعاقج تقتزي الصمب مغ مقجمي العصاءات والسجيديغ والسقاوليغ
والعامميغ لجييع اإللتداـ بأعمى السعاييخ األخبلقية خبلؿ عسميات التعاقج وتشفيح العقػد السسػلة

مغ جية التعاقج .لغخض ىحه الدياسة:
أ -تعتسج جية التعاقج تعخيف "االعساؿ غيخ السذخوعة والفداد" بحدب القػانيغ العخاقية
الشافحة وذات الرمة .ىحا وستدتخشج جية التعاقج أيزاً بتعخيفات السرصمحات
التالية أدناه:

(أ) "مسارسة فاسجة" تعشي عخض أو تقجيع أو استبلـ أو استجراج أي شيء ذي قيسة،
سػاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ ،وذلظ بيجؼ التأثيخ بذكل غيخ سميع عمى

أفعاؿ جية أخخى؛

(ب) "مسارسة األعساؿ غيخ السذخوعة" تعشي أي فعل أو إغفاؿ (ومغ ضسشيا
التذػيو أو سػء التسثيل) يؤدي عغ در ٍ
اية أو بتيػر ،الى خجاع أو محاولة خجاع
جية ما ،سػاء لمحرػؿ عمى مشفعة مالية أو مشفعة أخخى أو لمتسمز مغ التداـ

ما؛
(ت) "مسارسػػات قيخيػػة" تعشػػي إلحػػاؽ الزػػخر أو إيػػحاء أو التيجيػػج بإلحػػاؽ الزػػخر أو
اإليحاء ،بذػكل مباشػخ أو غيػخ مباشػخ ،أي جيػة أو مستمكػات تمػظ الجيػة ،وذلػظ
بيجؼ التأثيخ بذكل غيخ سميع عمى أفعاؿ جية ما.
(ث) "مسارسة تػاشؤية" تعشي أية خصة أو تختيػب بػيغ شػخفيغ أو أكثػخ ،وذلػظ لتحقيػق
غاية غيخ سميسة ،متزسشة التأثيخ بذكل غيخ سميع عمى أفعاؿ جية أخخى.
الستعسج أو التدويخ أو التغييخ في األدلػة اليامػة
(ج) "مسارسة اإلعاقة" تعشي اإلتبلؼ
ّ
لمتحقيق أو حجبيا عغ التحقيق أو اإلدالء بذيادة غيخ صحيحة إلػى السحققػيغ،
والعسل عغ قرج ،وذلظ إلعاقة بذػكل واضػح أيػة إجػخاءات تجخييػا جيػة التعاقػج
لمتحقيق في إدعاءات مسارسات الفدػاد أو االعسػاؿ غيػخ السذػخوعة أو القيػخ أو
التػاشػػؤ بحدػػب الق ػػانيغ العخاقيػػة الشافػػحة؛ و/أو تيجيػػج أو مزػػايقة أو تخىيػػب أي
جيػػة ،وذلػػظ لسشعيػػا مػػغ كذػػف معخفتيػػا بػػأمػر تتعمػػق بػػالتحقيق أو لسشعي ػا مػػغ
متابعة أو مػاصمة إجخاءات التحقيق.
مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  12يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

ب -ستخفس جية التعاقج أي عصاء قج تست التػصية بتخسية العقج عميو إذا تبيغ أف مقجـ
العصاء الفائد بالتػصية قج تػرط ،بذكل مباشخ أو مغ خبلؿ وكيل ،في مسارسات فداد
أو إحتياؿ أو قيخ أو تػاشؤ أو إعاقة أثشاء تشافدو لمحرػؿ عمى العقج السعشي وذلظ

بحدب لمقػانيغ العخاقية الشافحة.

ج -سػؼ تعاقب جية التعاقج مقجـ العصاء أو شخكاؤه وفقاً لمقػانيغ العخاقية الشافحة ،بسا في

ذلظ إعبلف مقجـ العصاء فاقجاً لؤلىمية ،سػاء ألجل غيخ محجد أو لفتخة محجدة مغ الػقت،

لمسذاركة في أي مغ نذاشات التعاقج لمعقػد السسػلة مغ جية التعاقج ،إذا تبيغ في أي
وقت لمجيات العخاقية السخترة في ىحا الذأف ،أف مقجـ العصاء قج تػرط ،سػاء بذكل

مباشخ أو مغ خبلؿ وكيل ،في مسارسات فداد أو إحتياؿ أو تػاشؤ أو قيخ أو إعاقة
أثشاء التشافذ عمى العقج أو أثشاء تشفيح ذلظ العقج السسػؿ مغ جية التعاقج.
د -سػؼ يكػف لجية التعاقج الحق بتزسيغ وثائق العصاء والعقػد السسػلة مغ جية التعاقج

شخشاً يمدـ مقجمي العصاءات واإلستذارييغ والسجيديغ/السػرديغ والسقاوليغ بالدساح
لمجيات العخاقية السخترة بسعايشة حداباتيع وسجبلتيع والسدتشجات األخخى الستعمقة
بتقجيع العصاء وتشفيح العقج ،كسا وبإحالة ىحه السدتشجات إلى التجقيق لجى مجققيغ مكمفيغ

مغ الجيات السخترة وفقاً لمقػانيغ العخاقية الشافحة.
 .4التأىيل السدبق
 .1.4يسكغ لسقجـ العصاء وجسيع األشخاؼ الحيغ يذكمػف مقجـ العصاء أف يكػنػا مغ جشدية

أي بمج كاف ،باستثشاء مغ تحطخ جسيػرية العخاؽ العبلقات التجارية معيع بسػجب القانػف
والتعميسات الخسسية .يعتبخ مقجـ العصاء حائ اًد لجشدية بمج ما إذا كاف مقجـ العصاء نفدو

مؤسداً أو مذاركاً أو مدجبلً ويعسل في ىحا البمج وفق أحكاـ قػانيغ البمج الشافحة.
َ

 .2.4يفقج التأىيل السدبق جسيع مقجمي العصاءات الحيغ وججوا في حالة تزارب مرالح.

يعتبخ مقجمػ العصاءات في وضع تزارب مرالح وفقاً لمقػانيغ العخاقية الشافحة ،وخاصة في

حاؿ:

أ.

إذا كاف مقجـ العصاء قج استخجـ في الدابق ،مع أي مؤسدة أو أي مغ

فخوعيا ،مغ قبل جية التعاقج ،بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ ،لتقجيع خجمات

إستذارية لتحزيخ الجراسة/الترسيع أو السػاصفات أو مدتشجات أخخى خاصة
بتعاقج الكتب والسصبػعات الستػجب شخاؤىا وفقاً لػثيقة السشاقرة.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  13يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ب.

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

تقجمػا باكثخ مغ عصاء واحج خبلؿ عسمية التعاقج ،بإستثشاء التقجـ

بعصاءات بجيمة إذا كاف ذلظ مدسػحاً وفقاً لػثيقة شمب العصاء ىحه.

 .3.4سػؼ يتع استبعاد كل مقجـ عصاء في وضع ترخيح بعجـ األىمية عشج إستحقاؽ تخسية

العقج وفقاً لمسادة  3مغ التعميسات إلى مقجمي العصاءات.

 .4.4يجب عمى مقجـ العصاء أف يقجـ دليل إلثبات استس اخرية أىميتو بذكل مقبػؿ لجية

التعاقج ووفقاً لستصمبات جية التعاقج السعقػلة.

 .5.4ال يسكغ لسػضفي القصاع العاـ السذاركة بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ بالسشاقرات
العامة.
 .5الدمع السؤىمة والخجمات السترمة بيا
 .1.5يسكغ أف يكػف مرجر الدمع والخجمات السترمة بيا أي بمج مؤىل لجى جية التعاقج،
باستثشاء مغ تحطخ جسيػرية العخاؽ العبلقات التجارية معيع بسػجب القانػف والتعميسات

الخسسية..

 .2.5لغخض تفديخ ىحه السادة ،يذسل تعبيخ "الدمع" الكتب والسصبػعات ومػاد االساتحة

ومجخبلت اإلنتاج كالػرؽ والسخصػشات والشذخ والترشيع؛ كسا تذسل أيزاً الخجمات األخخى

السترمة كالتػزيع والتجميج والتػضيب.

 .3.5إف تعبيخ "بمج السشذأ" يعشي البمج الحي تع فيو استخخاج ،تشسية ،تصػيخ ،إنتاج ،ترشيع

أو معالجة/تجييد الدمع؛ أو حيث عبخ الترشيع أو التجييد/السعالجة أو عسميات التجسيع
مسيد تجارياً ،يختمف جػىخياً (في الخرائز األساسية) عغ
يتع الحرػؿ عمى مشتج ّ
مكػناتو السدتػردة بحدب القػانيغ العخاقية الشافحة.
 .4.5إذا شمبت جية التعاقج ذلظ في ورقة البيانات ،فإنو يتػجب عمى مقجـ العصاء الحي ال

يسمظ الحقػؽ الفكخية لمدمع التي يقجميا في عصاءه أف يقجـ إذناً(تخػيبلً) بالسمكية الفكخية

مرجقة بذكل أصػلي وفقاً لمشسػذج السخفق بالقدع الخابع ،مدتشجات العصاء ،لمتأكيج عمى
حرػلو بذكل قانػني عمى حقػؽ السمكية الفكخية مغ السالظ األساسي وذلظ لتقجيع ىحه الدمع

في العخاؽ.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  14يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

ثانيا ً -يحتىياث وثيمت انًنالصت
 .6أقدام وثيقة السشاقرة
 .1.6تحتػي وثيقة السشاقرة عمى األقداـ السحكػرة أدناه ويجب أف تق أخ بالتخابط مع أي

ممحق/تعجيل قج يرجر وفقاً لمسادة  8مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات .أيزاً يتػجب

قخاءة وثيقة السشاقرة بالتخابط مع التعخيفات السػجػدة في القدع الدادس " الذخوط العامة
لمعقج".

 القدع الثاني

.

.

التعميسات الى مقجمي العصاءات

 القدع االوؿ

 القدع الثالث

.

معاييخ التقييع والتأىيل

 القدع الخامذ .

ججوؿ متصمبات التعاقج

 القدع الخابع

.

 القدع الدادس .
 القدع الدابع

.

 القدع الثامغ

.

ورقة بيانات العصاء

مدتشجات العصاء

شخوط العقج العامة

شخوط العقج الخاصة
مدتشجات بالعقج

 .2.6إف كتاب الجعػة الرادر عغ جية التعاقج ال يعتبخ جدءاً مغ وثائق العصاء.
 .3.6ال تتحسل جية التعاقج مدؤولية اكتساؿ وثائق العصاء وممحقاتيا إذا لع يتع الحرػؿ
عمييع مباشخة مغ جية التعاقج وضسغ السجة السحجدة في كتاب الجعػة.
 .4.6يتػجب عمى مقجـ العصاء فحز/دراسة التعميسات والسدتشجات/الشساذج واألحكاـ
والسػاصفات الػاردة في وثائق العصاء .إف الفذل في تقجيع السعمػمات والسدتشجات السصمػبة

في وثائق العصاء إلى جية التعاقج قج يؤدي الى رفس العصاء.
 .7اإلستفدارات وتهضيح وثيقة السشاقرة

 .1.7يسكغ لسقجـ العصاء الحي يصمب أي تػضيح (استفدار) حػؿ وثيقة السشاقرة أف يترل

بجية التعاقج تحخيخياً أو بالكابل (أي بالبخيج األلكتخوني ،تمكذ أو بالفاكذ) ،إلى عشػاف جية

التعاقج السحجد في ورقة البيانات .سػؼ تدتجيب جية التعاقج تحخيخياً ليحا اإلستفدار عمى
أف يكػف قج وصل إلييا ضسغ السجة السحجدة في ورقة البيانات قبل السػعج الشيائي لتدميع

العصاءات .سػؼ تخسل جية التعاقج ندخاً عغ اإليزاحات إلى جسيع مقجمي العصاءات
الحيغ استحرمػا عمى وثيقة السشاقرة مباشخة مغ جية التعاقج ،متزسشة وصف اإلستفدار

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  15يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

دوف تحجيج مرجره .وإذا وججت جية التعاقج ضخورة إلجخاء أية تعجيبلت عمى وثيقة السشاقرة
نتيجة إلستفدار ما فدػؼ يتع ذلظ بسػجب السادتيغ  8و.2.24

 .8تعجيل وثائق السشاقرة
 .1.8يسكغ لجية التعاقج ،في أي وقت قبل السػعج الشيائي لتدميع العصاءات ،أف تعجؿ وثيقة
السشاقرة بإصجار ممحق تعجيل.
 .2.8يعتبخ أي تعجيل صادر جدء ال يتج أد مغ وثيقة السشاقرة ويخسل تحخيخياً الى جسيع

مقجمي العصاءات الحيغ حرمػا عمى وثائق العصاء مباشخة مغ جية التعاقج؛ إذا كاف ىحا

التعجيل متعمقاً بتسجيج السػعج الشيائي لتدميع العصاءات وفقاً لمسادة  3.8مغ التعميسات إلى
ٍ
عشجئح يجب عمى جية التعاقج أف تعمغ عغ ىحا التسجيج بشفذ الصخيقة التي
مقجمي العصاءات،
تع فييا اإلعبلف عغ السشاقرة.
 .3.8يسكغ لجية التعاقج ،بحدب تقجيخىا ،أف تسجد السػعج الشيائي لتدميع العصاءات وفقاً

لمسادة  2.24إلعصاء مقجمي العصاءات الػقت البلزـ ألخح التعجيل بشطخ اإلعتبار لتحزيخ
عصاءاتيع.

ثانثا ً -تحضير انعطاءاث
 .9كمفة العصاء
 .1.9يتحسل مقجـ العصاء جسيع التكاليف الستعمقة بتحزيخ وتدميع عصائو وال تكػف جية التعاقج

ممتدمة أو مدؤولة عغ ىحه التكاليف ،برخؼ الشطخ عغ سيخ ونتائج عسمية التعاقج.
 .11لغة العصاء

 .1.10يجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائق المتبادلة بين مقدم العطاء وجهة
التعاقد باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء  .يمكن ان يقدم مقدم العطاء أيا من
المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على ان ترفق بترجمة دقيقة
لنصوصها الى لغة العطاء  ،وحينها تعتمد الترجمة لغرض تفسير العطاء .
 .11الهثائق السكهنة لمعصاء
 .1.11يحتػي العصاء عمى السدتشجات التالية :
أ -استسارة تقجيع العصاء وججاوؿ االسعار وفقاً لمسػاد  12و  14و  15مغ التعميسات الى
مقجمي العصاءات.

مرجع المناقصة ____________________:
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طفذح  16يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

ب -ضساف العصاء وفقاً لمسادة  21مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات.
ج -العصاءات البجيمة ،إذا سسح بيا ،بيا وثيقة السشاقرة وفقاً لمسادة  13مغ التعميسات
الى مقجمي العصاءات.

د -تأكيج تحخيخي بالتخػيل لتػقيع العصاء إللداـ مقجـ العصاء وفقاً لمسادة  22مغ
التعميسات الى مقجمي العصاءات؛

ِ -أدلة مػثقة وفقاً لمسادة  16مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات تبيغ األىمية القانػنية
لسقجـ العصاء بتقجيع عصاء ،بسا فييا ،نسػذج السعمػمات عغ مقجـ العصاء ونسػذج

السعمػمات عغ جية اإلئتبلؼ (إف وجج) وفقاً لمشساذج السخفقة في القدع الخابع،

مدتشجات العصاء.

ٔ -أدلة مػثقة وفقاً لمسادتيغ  18و  30مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات تؤكج بأف
الكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة تتصابق مع وثائق العصاء.

ص -أدلة مػثقة وفقاً لمسادة  19مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات تثبت مؤىبلت مقجـ
العصاء لتشفيح العقج في حاؿ تست التخسية عميو؛ و

ح -وصل شخاء وثيقة السشاقرة (إف وجج)
ط -أي مدتشج آخخ محجد في ورقة البيانات.
 .12استسارة تقجيم العصاء وججاول االسعار
 .1.12يتػجب عمى مقجـ العصاء تقجيع "استسارة تقجيع العصاء" وفقاً لمشسػذج السخفق في القدع
الخابع ،مدتشجات العصاء .يجب إكساؿ ىحا الشسػذج دوف أي تعجيل عمى مزسػنو ولغ يقبل
أي إستبجاؿ لو .يجب تعبئة الفخاغات في الشسػذج بالسعمػمات السصمػبة.

 .2.12يتػجب عمى مقجـ العصاء أف يقجـ ججاوؿ األسعار لمكتب والخجمات ذات الرمة وفقاً

لسشذأىع بحدب ما ىػ مشاسب ،بإستعساؿ الشساذج السخفقة في القدع الخابع ،مدتشجات العصاء.
 .13العصاءات البجيمة
 .1.13باستثشاء ما يخد خبلفاً في قائسة البيانات ،لغ تقبل أي عصاءات بجيمة.
 .2.13في حاؿ قبػؿ العصاءات البجيمة ،تحجد معاييخ تحميميا في ورقة البيانات.
مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  17يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

 .14أسعار العصاءات والتخفيزات
 .1.14يجب أف تتصابق األسعار والتخفيزات التي يقجميا مقجـ العصاء في استسارة تقجيع

العصاء وفي ججاوؿ االسعار مع الستصمبات الػاردة أدناه.

 .2.14يجب تدعيخ جسيع السجسػعات ( )lotsوالبشػد ( )itemsفي ججاوؿ األسعار ،كل
عمى حجة .إذا ورد في ججوؿ األسعار اي بشج محجد دوف سعخ ،فيعتبخ أف سعخه مذسػؿ

ضسغ اسعار البشػد األخخى السدعخة .يجب أف تزع السجسػعات جسيع البشػد السصمػبة .إف
السجسػعات غيخ السكتسمة سػؼ تعتبخ غيخ مدتجيبة لمذخوط.

 .3.14إف الدعخ السقجـ في استسارة تقجيع العصاء وفقاً لمسادة  1.14مغ التعميسات الى مقجمي

العصاءات سيعتبخ الدعخ الكمي لمعصاء ،باستثشاء أية تخفيزات مقتخحة ضسغ عصاءه.

 .4.14يجب عمى مقجـ العصاء أف يجوف جسيع التخفيزات غيخ السذخوشة وأف يحجد شخيقة
إحتدابيا في استسارة تقجيع العصاء وفقاً لمسادة  1.12مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات.
يجب أف يقتخح التخفيس عشج أو قبل السػعج الشيائي لتدميع العصاءات .إف أي تخفيس

مذخوط بعصاءات مقجمي العصاءات اآلخخيغ سػؼ يؤدي إلى رفس العصاء بإعتباره غيخ
مدتجيب لمذخوط.

 .5.14سػؼ يتع اعتساد السرصمحات (  ،EXW, CIF, CIP,الخ )...استشاداً لؤلحكاـ

السحجدة في أحجث إصجار مغ إصجارات اإلنكػتخمد  ®INCOTERMSالحي يتع نذخه مغ
قبل غخفة التجارة الجولية بتاريخ الجعػة لتقجيع العصاءات أو كسا ىػ محجد في ورقة البيانات.

 .6.14إف األسعار السقجمة في ججوؿ االسعار بحدب الشساذج في القدع الخابع ،مدتشجات

العصاء ،يجب أف تجوف بذكل مشفرل ،وفق ما ىػ مشاسب ،وكالتالي:
أ -لمكتب والسصبػعات السرشعة في العخاؽ:
(أ)

سعخ الكتب والسصبػعات ( ، EXWمثبلً عمى أساس "تدميع السذغل

(السصبعة) – " ،" ex-worksتدميع مغ السرشع (إنياء الكتب ومكاف تجميجىا)

– " ،" ex-factoryتدميع مغ السدتػدع –  ،" ex-warehouseأو " ex-

 " showroomأو "– - off-the-shelfتجييد مباشخ مغ صالة العخض "،

شامبلً جسيع الخسػـ الكسخكية كسا ىػ محجد في ورقة البيانات وضخيبة السبيعات

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  18يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

والزخائب األخخى التي تع دفعيا أو الستػجب دفعيا عمى العشاصخ والسػاد األولية

التي تدتعسل في صشاعة أو تجسيع الكتب والسصبػعات.
(ب)

أي ضخيبة مبيعات وضخائب أخخى التي تفخضيا الجسيػرية العخاقية

(ت)

سعخ الذحغ البخي (الجاخمي) والتأميغ والخجمات السحمية األخخى

عمى الكتب والسصبػعات في حاؿ تست تخسية العقج عمى مقجـ العصاء؛ و

الستػجبة إليراؿ الكتب والسصبػعات إلى مػقع التدميع األخيخ(نقصة الػصػؿ
الشيائي) كسا ىػ محجد في ورقة البيانات .

ب -لمكتب والسصبػعات السرشعة خارج العخاؽ والػاجب إستيخادىا:
(أ)

سعخ الكتب والسصبػعات  CIPمع تحجيج مكاف التدميع في العخاؽ ،أو

(ب)

سعخ الذحغ البخي(الجاخمي) والتأميغ والخجمات السحمية األخخى

 CIFمع تدسية مخفأ(  ) Portمػقع التدميع ،كسا ىػ محجد في ورقة البيانات.

الستػجبة إليراؿ الكتب والسصبػعات إلى مغ مػقع التدميع إلى نقصة الػصػؿ

الشيائي كسا ىػ محجد في ورقة البيانات.
(ت)

باإلضافة الى أسعار  CIPالػاردة أعبله ،يسكغ ألسعار الكتب

والسصبػعات السدتػردة أف تكػف  FCAمع تدسية مكاف التدميع أو  CPTمع
تدسية مكاف التدميع ،إذا تع تحجيج في ورقة البيانات.

ج -لمكتب والسصبػعات السرشعة خارج العخاؽ والسدتػردة سابقاً:
سعخ الكتب والسصبػعات متزسشاً سعخىا عشج اإلستيخاد باإلضافة الى
(أ)
أي ىامر ربح باإلضافة الى أي تكاليف محمية أخخى مترمة ،والخسػـ الكسخكية
وضخائب اإلستيخاد األخخى التي جخى تدجيجىا أو ستدجد الحقاً.

(ب)

الخسػـ الكسخكية السحجدة في ورقة البيانات وضخائب اإلستيخاد التي

(ت)

سعخ الكتب والسصبػعات  CIPمع تدسية مكاف التدميع في العخاؽ

جخى تدجيجىا (لتقجيع إثباتات مػثقة تؤكج ذلظ) أو التي ستدجد الحقاً.
والحي يذكل الفخؽ بيغ الفقختيغ (أ) و(ب) أعبله.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  19يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

(ث)

أي ضخيبة عمى السبيعات وضخائب أخخى متػجبة في العخاؽ في حاؿ

(ج)

سعخ الذحغ البخي والتأميغ والخجمات السحمية األخخى الستػجبة

تع إرساء العقج عمى مقجـ العصاء؛ و

إليراؿ الكتب والسصبػعات إلى مػقع التدميع األخيخ(نقصة الػصػؿ الشيائي)

كسا ىػ محجد في ورقة البيانات.

د -لمخجمات ذات الرمة (إف وججت في ججوؿ متصمبات التعاقج) ،غيخ الذحغ البخي
والخجمات األخخى الستػجبة إليراؿ الكتب والسصبػعات إلى السػقع األخيخ:
(أ)

سعخ كل مغ البشػد متزسشة سعخ الخجمات ذات الرمة (شاممة

الزخائب السترمة).
 .7.14إف فرل عشاصخ األسعار وفقاً لمسادة  6.14مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات سػؼ
تكػف فقط بيجؼ تدييل مقارنة العصاءات مغ قبل جية التعاقج .لغ يحج ىحا الفرل/التفخيق بأي

شكل مغ حق جية التعاقج لمتعاقج عمى أي مغ البشػد السقجمة.

 .8.14سػؼ تكػف أسعار السقجمة مغ مقجـ العصاء ثابتة خبلؿ فتخة تشفيح العقج وغيخ قابمة
لمتعجيل تحت أي اعتبار ،إال إذا ورد خبلؼ ذلظ في ورقة البيانات .إف أي عصاء غيخ مصابق

مع ىحه السادة سػؼ يخفس باعتباره غيخ مدتجيب ،وفقاً لمسادة  30مغ التعميسات إلى مقجمي

العصاءات.

 .9.14إذا تكػف العصاء مغ عجة مجسػعات يتػجب تدعيخ كل مجسػعة عمى حجة ويتع تحميميا
بذكل مشفرل وكسجسػعة مدتقمة في عسمية تحميل العصاءات .يجب عمى مقجمي العصاءات

الخاغبيغ بتقجيع تخفيزات عمى األسعار في حاؿ تخسية أكثخ مغ عقج تحجيج ىحه التخفيزات
السعتسجة لكل مجسػعة عمى حجة .تقجـ التخفيزات بسػجب السادة  4.14مغ التعميسات إلى
مقجمي العصاءات ،شخط أف تكػف العصاءات لجسيع السجسػعات قج تع تقجيسيا وفتحيا في نفذ

الػقت.
 .15العسمة السعتسجة في العصاء
 .1.15باستثشاء ما قج يخد خبلفاً لحلظ في ورقة البيانات ،يتع إستعساؿ الجيشار العخاقي ألسعار

الكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة التي ستقجـ مغ داخل العخاؽ.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  20يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

 .2.15يتع إستعساؿ العسمة السحجدة في ورقة البيانات ألسعار الكتب والسصبػعات والخجمات ذات
الرمة التي ستقجـ مغ خارج العخاؽ.
 .16الهثائق التي تثبت تأىل مقجم العصاء
 .1.16إلثبات تأىل مقجمي العصاءات وفقاً لمسادة  4مغ التعميسات إلى مقجمي العصاءات،
يتػجب عمى مقجمي العصاءات إستكساؿ تراريح األىمية القانػنية في استسارة تقجيع العصاء

السحجدة في القدع الخابع ،مدتشجات العصاء.
 .17الهثائق التي تثبت أىمية الكتب والسصبهعات والخجمات ذات الرمة
 .1.17إلثبات أىمية لمكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة وفقاً لمسادة  5مغ التعميسات إلى

مقجمي العصاءات ،يتػجب عمى مقجمي العصاءات إستكساؿ تراريح بمج السشذأ بذكل أصػلي في
ججاوؿ االسعار السحجدة في القدع الخابع ،مدتشجات العصاء.

 .18الهثائق التي تثبت مصابقة الكتب والسصبهعات والخجمات ذات الرمة
 .1.18إلثبات مصابقة الكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة مع وثائق العصاء ،يتػجب عمى

مقجـ العصاء أف يقجـ كجدء مغ عصاءه أدلة مػثقة تثبت ىحه السصابقة مع السػاصفات الفشية
والسعاييخ السحجدة في القدع الخابع ،مدتشجات العصاء.
 .2.18باستثشاء ما يخد خبلفاً لحلظ في ورقة البيانات ،فإف األدلة السػثقة قج تكػف بذكل
نرػص/مصبػعات ،مخصصات أو بيانات ،وتتزسغ مقارنة مفرمة عغ وصف خرائز االداء

والفشية األساسية لكل بشج ( ) item by item descriptionوالخجمات السترمة ،لتثبت

اإلستجابة الجػىخية لمكتب والسصبػعات والخجمات السترمة الى السػاصفات الفشية السصمػبة.

السخجع الى
ا
 .3.18إف مقاييذ يج العاممة ،واإلجخاءات ،والسػاد ،والسعجات ،باإلضافة الى
العبلمات التجارية ( ) brand namesوأرقاـ الكتالػجات السحجدة مغ قبل جية التعاقج في
ججوؿ الستصمبات ،ىجفيا الػصف فقط وليذ لمحرخ .يسكغ لسقجـ العصاء أف يقجـ مقاييذ جػدة

و/أو عبلمات تجارية و/أو ارقاـ كتالػجات أخخى شخط مػافقة جية التعاقج ،وأف السػاصفات

السقجمة معادلة أو أفزل مغ تمظ السصمػبة في ججوؿ الستصمبات.
 .19الهثائق التي تثبت مؤىالت مقجم العصاء

 .1.19يجب عمى مقجـ العصاء أف يقجـ االثباتات السحجدة لكل معيار لمتأىيل الػاردة في القدع

الثالث مغ وثيقة السشاقرة ،معاييخ التحميل والتأىيل ،وذلظ لكي يثبت أىميتو لتشفيح العقج.
مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  21يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

 .21مجة نفاذية العصاء
 .1.20تحجد ورقة البيانات السجة التي يجب اف يبقى خبلليا العصاء نافحاً بعج السػعج الشيائي

لتدميع العصاء السحجد مغ قبل جية التعاقج .إف أي عصاء بسجة نفاذية أقرخ مغ الفتخة السحجدة
سيتع رفزو مغ جية التعاقج باعتباره غيخ مدتجيب لمذخوط.

 .2.20يسكغ لجية التعاقج ،في حاالت إستثشائية وقبل إنتياء ميمة نفاذية العصاء ،أف تصمب مغ

مقجمي العصاءات تسجيج مجة نفاذية عصاءاتيع .يكػف الصمب والخد عميو مغ الصخفيغ تحخيخياً .في

حاؿ كاف ضساف العصاء مصمػباً وفقاً لمسادة  21مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات ،يتع أيزاً

تسجيج مجة نفاذية ضساف العصاء بفتخة معادلة .يسكغ لسقجـ العصاء أف يخفس شمب تسجيج نفاذية

عصاءه دوف أف يتع مرادرة ضساف عصاءه .لغ يتع الصمب مغ أو الدساح لػ ػ ػػسقجـ العصاء الحي
قبل التسجيج بتعجيل عصاءه خبلؿ ميمة نفاذية العصاء السسجدة.
 .21ضسان العصاء

 .1.21إذا كاف ذلظ مصمػباً في ورقة البيانات ،عمى مقجـ العصاء تقجيع ضساف العصاء ،بالشدخة

األصمية وبالسبمغ والعسمة السحجد في ورقة البيانات.

 .2.21إذا حجدت السادة  1.21مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات واجب تقجيع ضساف العصاء،
يجب أف يكػف ضساف العصاء بأحج األشكاؿ التالية بحدب خيار مقجـ العصاء:


خصاب ضساف(كفالة) مرخفي؛



صظ مرجؽ؛ أو



او اية صيغة اخخى يتع االشارة الييا في ورقة بيانات العصاء.

شا قابل لمجفع فػ اًر وبشاء عمى أوؿ شمب
يجب أف يكػف ضساف العصاء ضساناً غيخ مذخو ً
لجية التعاقج وأف يكػف صاد اًر عغ أحج السرارؼ السعتسجة في العخاؽ بسػجب نذخة
رسسية صادرة عشالبشظ السخكدي في العخاؽ .وإذا صجر ضساف العصاء عغ مرخؼ
مػجػد خارج العخاؽ ،فيجب أف يكػف ليحا السرخؼ مؤسدة مالية مخادفة ومعتسجة في

العخاؽ لجعل ىحا الزساف قاببلً لمتشفيح .في حاؿ كاف الزساف بذكل كتاب ضساف

(كفالة) مرخفي ،يجب أف يتع تقجيسو إما وفق نسػذج ضساف العصاء السجرج في القدع
الخابع (مدتشجات العصاء) أو وفق أي نسػذج آخخ معادؿ جػىخياً وتػافق عميو جية التعاقج

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  22يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

قبل السػعج الشيائي لتدميع العصاءات .في جسيع األحػاؿ ،يجب ذكخ اإلسع الكامل لسقجـ

العصاء في ضساف العصاء .ويجب أف يكػف ضساف العصاء مػجياً إلى جية التعاقج مع
ذكخ اسع ومخجع ىحه السشاقرة وأف يكػف نافحاً لسجة ال تقل عغ ثسانية وعذخوف ()28
يػماً بعج انتياء مجة نفاذ العصاء ،أو أية مجة نفاذ مسجدة الحقاً وفقاً لمسادة  2.20مغ

التعميسات إلى مقجمي العصاءات.

 .3.21 .22إذا كان ضسان العصاء مصمهباً وفقاً لمسادة  1.21من التعميسات إلى مقجمي
العصاءات ،فإن أي عصاء ال يتزسن ضسان عصاء مدتجيب جهىخياً لمذخوط ،سيتم
رفزو من جية التعاقج باعتباره غيخ مدتجيب لمذخوط.
 .4.21 .23إذا كان ضسان العصاء مصمهباً وفقاً لمسادة  1.21من التعميسات إلى مقجمي
العصاءات ،سهف تعاد ضسانات العصاءات الى مقجمي العصاءات غيخ الفائدين في أسخع
وقت مسكن وبعج أن يقجم مقجم العصاء الفائد ضسان حدن اداء وفقاً لمسادة  45من
التعميسات الى مقجمي العصاءات .إال أنو يجهز لجية التعاقج ،وعشج مهافقتيا عمى ذلك،
أن تصمق ضسانات العصاءات العائجة الى مقجمي العصاءات الحين ال يحتسل إن يتم
تخسية السشاقرة عمييم ،وذلك قبل انتياء مجة نفاذ عصاءاتيم وبعج أن تكهن التهصية
باإلحالة قج صجرت .في ىحه الحالة ،يتم االحتفاظ بزسانات العصاءات العائجة لسقجمي
العصاءات السخشحين الحين يحتمهن السخاتب الثالث األولى إلجخاءات اإلحالة.
 .5.21 .24يعاد ضسان العصاء الى مقجم العصاء الفائد في أسخع وقت مسكن بعج تهقيع
العقج وتقجيسو لزسان حدن االداء السصمهب.
 .6.21 .25يسكن أن ترادر جية التعاقج ضسان العصاء:
( .26أ)

إذا سحب مقجم عصاء عصاءه خالل مجة نفاذ العصاء السحجدة من قبمو في

استسارة تقجيم العصاء؛ أو
(ب)

إذا:
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انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

)1( .27

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

لم يقبل مقجم العصاء الفائد بترحيح األخصاء الحدابية في عصاءه وفقاً

لمسادة  31.4من التعميسات إلى مقجمي العصاءات.
)2( .28

لم يهقع مقجم العصاء الفائد العقج وفقاً لمسادة  44من التعميسات إلى مقجمي

العصاءات ،أو
)3( .29

لم يقجم ضسان حدن االداء وفقاً لمسادة  45من التعميسات إلى مقجمي

العصاءات.
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)4( .31

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

في حال تقجم مقجم العصاء غيخ الفائد بذكهى أو اعتخاض وفقاً لمسادة  43من

التعميسات إلى مقجمي العصاءات ،وتبين لجية التعاقج وفقاً لمقهانين العخاقية الشافحة أنو
تدبب بأضخار نتيجة تأخيخ تهقيع العقج ألسباب غيخ صحيحة أو غيخ مبخرة ومقبهلة؛
في ىحه الحالة ،سهف يقترخ السبمغ السرادر من الزسان عمى ثسن األضخار التي
تحجدىا الجية السخترة.
 .7.21 .31يجب أن يرجر ضسان العصاء السقجم من إئتالف شخكات باسم اإلئتالف الحي
يقجم العصاء .في حال لم تكن إتفاقية الذخاكة أو اإلئتالف مهجهدة بذكل قانهني ونافح
حخر ضسان العصاء بإسم جسيع الذخكاء
عشج مهعج تدميم العصاءات ،فعشجىا يجب أن ي ّ

السدتقبميين في اإلئتالف.

 .8.21 .32إذا تخمف بعس مقجمي العصاءات عن تقجيم ضسان العصاء وفقاً لمقهانين
العخاقية الشافحة ،بإستثشاء السؤسدات العامة أو غيخىا كسا ىه محجد في قائسة البيانات
السادة  ،2.21أو إذا سحب مقجم عصاء عصاءه خالل مجة نفاذ العصاء السحجدة من
قبمو في استسارة تقجيم العصاء باستثشاء ما ىه محجد في السادة  2.21من التعميسات
الى مقجمي العصاءات؛ أو إذا تم إختيار مقجم العصاء ىحا كسقجم عصاء فائد وتخمف
عشجىا عن تهقيع العقج وفقاً لمسادة  44من التعميسات الى مقجمي العصاءات أو تخمف
عن تأمين ضسان حدن االداء وفقاً لمسادة  45من التعميسات الى مقجمي العصاءات،
عشجىا يسكغ لجية التعاقج أف تعمغ مقجـ العصاء ىحا ناكبلً وأف تعمع الدمصات العخاقية السخترة
إلتخاذ الخصػات السشاسبة الخاصة بسقجـ العصاء الشاكل ( بسا فييا تعميق مذاركتو بالسشاقرات
أو وضعو عمى البلئحة الدػداء) وذلظ وفقاً لمقػانيغ العخاقية الشافحة.
 .33شكل العصاء والتهقيع عميو
 .1.22سػؼ يحزخ مقجـ العصاء ندخة أصمية مغ السدتشجات التي تذكل العصاء وفقاً لمسادة

 11مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات والتأشيخ عمييا بػضػح بكمسة "أصمي" .باإلضافة يجب

عمى مقجـ العصاء أف يحزخ عجداً مغ ندخ العصاء كسا ىػ محجد في ورقة البيانات ،والتأشيخ

عمييا بػضػح بكمسة "ندخة" .في حاؿ وجػد أية تشاقزات بيغ األصمي والشدخة ،يعتسج األصمي

لمسقارنة.
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ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

 .2.22يجب أف يتع شباعة أو كتابة العصاء األصمي وجسيع الشدخ بحبخ ال يدوؿ ويػقع عميو

مغ قبل مسثل مخػؿ قانػنياً بذكل أصػلي ،لمتػقيع بالشيابة عغ مقجـ العصاء .يتع ىحا التخػيل
عبخ تأكيج تحخيخي بحدب ما ىػ محجد في ورقة البيانات ويكػف مخفق بالعصاء .يجب شباعة
وكتابة اسع ومشرب كل مغ السسثميغ الحيغ وقعػا العصاء ،تحت تػاقيعيع .يجب عمى مقجـ

العصاء أف يتأكج مغ تػقيع استسارة تقجيع العصاء وجسيع صفحات ججاوؿ االسعار والسدتشجات
السخفقة بالعصاء مغ قبل الذخز السػقع عمى العصاء .أيزاً ،يجب أف يتع التػقيع كامبلً عمى

كل صفحات العصاء حيث السجخبلت أو الترحيحات التي أجخاىا مقجـ العصاء .يجب أف يتع
تجويغ األسعار مغ قبل مقجـ العصاء باألحخؼ واألرقاـ بحدب ما ىػ مصمػب في ججاوؿ

األسعار.
 .3.22يجب أال يحتػي العصاء عمى أي كتابة بيغ الدصػر أو حظ أو شصب أو تعجيل ألي مغ

مػاد وثائق العصاء ،باستثشاء ما ىػ ضخوري لترحيح األخصاء التي ارتكبيا مقجـ العصاء ،وفي

ىحه الحالة ،يتػجب عمى السخػؿ أو السخػليغ لمتػقيع عمى العصاء أف يػقعػا كامبلً عمى ىحه

الترحيحات.

رابعا ً -تسهيى وفتح انعطاءاث
 .34ختم وتأشيخ العصاءات
 .1.23يسكغ لسقجمي العصاءات تدميع عصاءاتيع بالبخيج الدخيع أو السدجل أو باليج.
أ .عمى مقجـ العصاء وضع العصاء األصمي وكل ندخة عشو ،بسا فييا العصاءات البجيمة ،إذا

سسح بيا وفقاً لمسادة  13مغ التعميسات إلى مقجمي العصاءات ،في أغمفة مشفرمة

ومختػمة ،مع التأشيخ بػضػح عمييا بػ "األصل" و"الشدخة" .ثع تػضع ىحه األغمفة

مجسػعة في غبلؼ خارجي واحج ومختػـ.
 .2.23يجب عمى األغمفة الجاخمية والخارجية أف:
أ.

تحسل اسع مقجـ العصاء وعشػانو،

ب .تكػف مػجية إلى جية التعاقج وفقاً لمسادة  1.24مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات،
ت .تحسل اسع ومخجع السشاقرة الخاص كسا ىػ محجد في السادة  1.1مغ التعميسات الى
مقجمي العصاءات وأي تأشيخات إضافية كسا تع تحجيجه في ورقة البيانات ،و

ث .أف تحسل عبارة "ال يفتح قبل وقت وتاريخ فتح العصاءات (الػقت والتاريخ)" ،وفقاً لمسادة
 1.24مغ التعميسات إلى مقجمي العصاءات.
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ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

ومؤشخة وفقاً لسا ىػ مصمػب ،عشجىا لغ تكػف جية
 .3.23إذا لع تكغ جسيع األغمفة مختػمة
ّ

التعاقج مدؤولة عغ فقجاف العصاء أو فتحو قبل مػعج فتح العصاءات.
 .35السهعج الشيائي لتدميم العصاءات

 .1.24يجب أف يتع استبلـ العصاءات مغ قبل جية التعاقج عمى العشػاف السحجد وقبل الػقت

والتاريخ السحجديغ في ورقة البيانات .تحخر جية التعاقج وصبلً لكل مقجـ عصاء تع استبلـ

عصاءه .تحتفع جية التعاقج بشدخة عغ ىحا الػصل كسخجع الحق.

 .2.24يجػز لجية التعاقج ،وفقاً لتقجيخىا ،تسجيج السػعج الشيائي لتدميع العصاءات مغ خبلؿ

تعجيل وثائق العصاء وفقاً لمسادة  8مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات؛ وفي ىحه الحالة تستج
كافة حقػؽ وواجبات جية التعاقج ومقجمي العصاءات بحدب السيمة الججيجة السسجدة.
 .36العصاءات الستأخخة
 .1.25لغ تدتمع جية التعاقج أي عصاء يرل بعج السػعج الشيائي لغمق السشاقرة وفقاً السادة 24

مغ التعميسات إلى مقجمي العصاءات.

 .37سحب ،إستبجال أو تعجيل العصاءات
ٍ
إشعار
 .1.26يجػز لسقجـ العصاء تعجيل أو استبجاؿ أو سحب عصاءه بعج تقجيسو ،بسػجب

تحخيخٍي ،مػقع مغ السسثل السخػؿ قانػنياً لمتػقيع مخفقاً بشدخة عغ التفػيس بالتػقيع وفقاً لمسادة
 2.22مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات .يجب أف يخفق تعجيل أو إستبجاؿ العصاء بإشعار

تحخيخي .يجب عمى اإلشعار التحخيخي أف:
أ.

يقجـ وفقاً لمسادتيغ  22و  23مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات .إضاف ًة ،يجب
عمى األغمفة السترمة أف تكػف مؤشخة بػضػح بػ "سحب"" ،إستبجاؿ" أو "تعجيل".

ب.

اف تدتمسو جية التعاقج قبل السػعج الشيائي لتدميع العصاءات السحجد وفقاً لمسادة

 24مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات.

 .2.26إف العصاءات التي يتع سحبيا أو إستبجاليا وفقاً لمسادة  1.26مغ التعميسات الى مقجمي

العصاءات سػؼ تعاد مختػمة الى مقجمي العصاءات.

 .3.26ال يسكغ سحب أو إستبجاؿ أو تعجيل أي عصاء في السيمة ما بيغ السػعج الشيائي لتدميع

العصاءات وإنتياء نفاذية ضساف العصاء السحجدة مغ قبل مقجـ العصاء في استسارة تقجيع العصاء
أو أي تسجيج الحق ليا.
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 .38فتح العصاءات
 .1.27ستقػـ لجشة فتح العصاءات بفتح جسيع العصاءات بحزػر الخاغبيغ مغ مقجمي العصاءات

او مسثمييع السخػليغ ،وذلظ في العشػاف والتاريخ والػقت السحجديغ في ورقة البيانات.

 .2.27أوالً ،يتع فتح االغمفة السؤ ّشخ عمييا "اندحاب" وتتع قخاءة محتػياتيا عمشاً ،وال يفتح بعجىا
العصاء السقجـ أصبلً والحي تع سحبو ،إنسا يعاد مختػماً لسقجـ العصاء .ال يتع الدساح بدحب
العصاء إذا لع تتع قخاءة إشعار اإلندحاب السخفق مع التفػيس القانػني والشافح باالندحاب ،وذلظ
عمشاً خبلؿ جمدة فتح العصاءات .بعجىا ،تفتح األغمفة السؤشخ عمييا بػ"إستبجاؿ" وتتع قخاءة

محتػياتيا عمشاً ،وال يفتح بعجىا العصاء السقجـ أصبلً والحي تع استبجالو ،إنسا يعاد مختػماً لسقجـ

العصاء .ال يتع الدساح باستبجاؿ العصاء إذا لع تتع قخاءة إشعار اإلستبجاؿ السخفق مع التفػيس
القانػني والشافح باالستبجاؿ ،وذلظ عمشاً خبلؿ جمدة فتح العصاءات .بعجىا تفتح األغمفة السؤشخ
عمييا بػ"تعجيل" وتتع قخاءة محتػياتيا عمشاً .ال يتع الدساح بتعجيل العصاء إذا لع تتع قخاءة إشعار

التعجيل السخفق مع التفػيس القانػني والشافح بالتعجيل ،وذلظ عمشاً خبلؿ جمدة فتح العصاءات .إف
العصاءات التي تفتح وتق أخ عمشاً في جمدة فتح العصاءات فقط سػؼ تخزع لمتحميل.

 .3.27يتع فتح العصاءات األخخى الػاحج تمػ اآلخخ ،ويق أخ عمشاً :اسع مقجـ العصاء وما إذا كاف
ىشاؾ أي تعجيل ،أسعار العصاء وأي تخفيزات وعصاءات بجيمة ،وجػد ضساف العصاء في حاؿ

كاف مصمػباً ،وأية تفاصيل أخخى تخاىا لجشة فتح العصاءات مشاسبة .إف التخفيزات والعصاءات
البجيمة التي تق أخ عمشاً خبلؿ جمدة فتح العصاءات سػؼ تخزع لمتحميل .ال يتع إستبعاد أي عصاء
خبلؿ جمدة فتح العصاءات باستثشاء العصاءات الستاخخة ،وفقاً لمسادة  1.25مغ التعميسات الى

مقجمي العصاءات.

 .4.27تحزخ لجشة فتح العصاءات محز اًخ لجمدة فتح العصاءات يتزسغ كحج أدنى مغ

السعمػمات السحكػرة أعبله في السادتيغ  1.27و  2.27مغ التعميسات إلى مقجمي العصاءات
باإلضافة إلى :إغبلؽ األغمفة وختسيا؛ سعخ العصاء ،لكل مجسػعة إذا وججت ،بسا في ذلظ أية

تخفيزات ،أية أسعار أو تخفيزات مذخوشة عمى أساس عصاءات أخخى؛ التأشيخ بذكل واضح
مغ قبل المجشة حػؿ كل تغييخ أو محػ أو ترحيح قاـ بو مقجـ العصاء عمى ججاوؿ األسعار

(مع وضع خط أفقي فػؽ كل فقخة/بشج غيخ مدعخة)؛ تػقيع مقجـ العصاء عمى استسارة تقجيع
العصاء وعمى مدتشجات العصاء األخخى السخفقة وعمى كل صفحة مغ ججاوؿ األسعار؛ عجد

األوراؽ السكػف مشيا كل عصاء؛ أي مبلحطات أو تحفطات ذات صمة مجونة في العصاء مغ قبل
مقجـ العصاء؛ أي مبلحطات أو وصف عاـ قج تقػـ بو المجشة ألي مغ مخفقات العصاء.
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يتع التأشيخ عمى جسيع محتػيات العصاء ومخفقاتو بختع لجشة فتح العصاءات؛ يصمب مغ مسثمي

مقجمي العصاءات الحاضخيغ التػقيع عمى محزخ جمدة فتح العصاءات مع الحق بإضافة أي

مبلحطة عمى أداء المجشة .إف عجـ تػقيع أي مقجـ عصاء عمى محزخ جمدة فتح العصاءات ال
يبصل مزسػف ونفاذ السحزخ .يتع تػزيع ندخ عغ السحزخ إلى كل مقجمي العصاءات الحيغ

بشاء عمى شمب خصي
قجمػا عصاءاتيع ضسغ الػقت السحجد لتدميع العصاءات وذلظ ً

مشيع.

 .5.27يتع اإلعبلف رسسياً عغ جسيع أسعار العصاءات والسػاصفات الفشية ومجد التشفيح عمى لػحة
إعبلنات جية التعاقج مع الحكخ بأف األسعار والسػاصفات السعمشة خاضعة لسديج مغ التحميل

والتجقيق.
 .6.27تتػػع إحالة العصاءات إلى لجشة تحميل العصاءات لسديج مغ التجقيق والتحميل بسػجب
محزخ رسسي .يتع إعبلـ جية التعاقج بحلظ وتحتفع جية التعاقج بالشدخ األصمية لمعصاءات في

مكاتبيا.

خايسا -ذذهٛم ٔيماسَح انعطاءاخ
 .39الدخية
 .1.28ال يتع إفذاء السعمػمات الستعمقة بتحميل ومقارنة العصاءات والتأىيل البلحق وتػصيات

التخسية إلى مقجمي العصاءات أو أي أشخاص آخخيغ غيخ معشييغ رسسياً باإلجخاءات ،وذلظ
حتى تاريخ اإلشعار بقخار تخسية العقج الى كل مقجمي العصاءات.

 .2.28إف أي جيج مغ مقجـ العصاء ،لمتأثيخ عمى جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات)
في تحميل أو مقارنة العصاءات أو التأىيل البلحق لمعصاءات أو عمى قخار تخسية العقج يسكغ أف
يؤدي إلى إستبعاد عصاءه.

 .3.28مغ دوف إستثشاء السادة  2.28مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات ،بجءاً مغ تاريخ فتح

العصاءات وحتى تاريخ اإلشعار بتخسية العقج ،يتػجب عمى مقجـ العصاء الخاغب بالتػاصل مع
جية التعاقج في أي شأف متعمق بعسمية العصاء ،أف يقػـ بحلظ بسػجب إشعا ٍر تحخيخٍي.

 .4.28مغ أجل السحافطة عمى سخية اإلجخاءات خبلؿ فتخة اإلعبلف عغ العصاء ،يجب أف ال يتع

الكذف عغ السعمػمات الخاصة باسساء وعشاويغ مقجمي العصاءات وعسبلئيع إلى أي أشخاؼ
غيخ معشية.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  29يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

 .41تهضيح العصاءات
 .1.29لمسداعجة عمى التحميل والسقارنة والتأىيل البلحق لمعصاءات ،يسكغ لجية التعاقج (لجشة

تقييع وتحميل العصاءات)  ،وبحدب تقجيخىا ،أف تصمب مغ أي مقجـ عصاء تػضيح عصاءه .إف

أي تػضيح جخى تقجيسو مغ مقجـ العصاء ،خاص بعصاءه وال يأتي إجابة إلى شمب لجشة تحميل

العصاءات لغ يتع اعتساده .إف شمب التػضيح مغ لجشة تحميل العصاءات ورد التػضيح يجب أف
يتسا تحخيخياً .لغ يتع الدساح بالسفاوضة عمى األسعار .وعميو ،فإنو لغ يدعى أو يقجـ أو يدسح
بتعجيل أسعار العصاء أو مػاده باستثشاء التأكيج عمى ترحيح االخصاء الحدابية التي اكتذفتيا

لجشة تحميل العصاءات خبلؿ تحميل العصاء ،وفقاً لمسادة  31مغ التعميسات الى مقجمي

العصاءات.

 .41إستجابة العصاءات
 .1.30إف قخار جية التعاقج الستجابة أي عصاء أو عجـ إستجابتو يجب أف يكػف مبشياً عمى

إستجابة محتػيات العصاء نفدو لذخوط الػثيقة.

 .2.30إف العصاء السدتجيب جػىخياً ىػ العصاء الحي يصابق جسيع أحكاـ وشخوط ومػاصفات
وثائق السشاقرة دوف حيػد (انحخافات جػىخية/ىامة) ،تحفطات أو إغفاؿ .إف الحيػد ،التحفع أو

اإلغفاؿ ،ىػ الحي:
أ.

يؤثخ بأي شكل جػىخي عمى نصاؽ ،جػدة أو إداء الكتب والسصبػعات والخجمات

ب.

يحج بأي شكل جػىخي ،وبذكل غيخ متشاسق مع وثائق السشاقرة ،حقػؽ جية

السترمة والسحجدة في العقج ،أو

التعاقج أو واجبات مقجـ العصاء بسػجب العقج ،أو
ت.

إذا تع ترحيحو ،يؤثخ بذكل غيخ عادؿ عمى السخكد التشافدي لسقجمي

العصاءات اآلخخيغ الحيغ قجمػا عصاءات مدتجيبة جػىخياً لمذخوط.
 .3.30إف أي عصاء غيخ مدتجيب جػىخياً لػثائق السشاقرة ،سػؼ يتع رفزو مغ قبل جية

بشاء عمى تػصية لجشة التحميل وال يسكغ أف يعتبخ الحقاً مدتجيباً لمذخوط بعج ترحيح
التعاقج ً
مقجـ العصاء لمحيػد أو التحفطات أو اإلغفاؿ.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  30يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

 .42اإلنحخافات ،األخصاء واإلغفال
 .1.31إذا وجج العصاء مدتجيباً جػىخياً ،يسكغ لجية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) أف

تقبل بأي إنحخاؼ أو إغفاؿ في العصاء إذا كاف ال يذكل إنحخافاً ىاماً.

 .2.31إذا وجج العصاء مدتجيباً جػىخياً ،يسكغ لمجشة تحميل العصاءات أف تصمب مغ مقجـ

العصاء تقجيع السعمػمات أو الػثائق الزخورية ،خبلؿ فتخة معقػلة مغ الػقت ،لترحيح
اإلنحخافات غيخ اليامة أو اإلغفاالت في العصاء والستعمقة بستصمبات الػثيقة .إف ىحا اإلغفاؿ لغ
يتعمق بأي ٍ
شكل بدعخ العصاء .إف فذل مقجـ العصاء في تمبية ىحا الصمب سيؤدي إلى إستبعاد

عصاءه.

 .3.31إذا وجج العصاء مدتجيباً جػىخياً ،سػؼ ترحح لجشة تحميل العصاءات األخصاء الحدابية

وفقاً لتعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة.

 .4.31إذا رفس مقجـ العصاء الحي قجـ العصاء ذو التحميل األدنى كمف ًة ترحيح أخصائو التي
تجخييا جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) عشجىا يتع إستبعاده ويتع مرادرة ضساف

عصاءه.

 .43الفحز األولي لمعصاءات
 .1.32ستقػـ جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) بفحز العصاءات لتتأكج مغ أف جسيع
السدتشجات والػثائق الفشية السصمػبة في السادة  11مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات قج تع

تقجيسيا كسا أنيا تقػـ بتحجيج إكتساؿ كل مغ السدتشجات السقجمة.

 .2.32تقػـ جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) بالتأكج مغ وجػد السدتشجات والسعمػمات
التالية في العصاء .في حاؿ عجـ وجػد أي مغ السدتشجات أو السعمػمات التالية ،سيتع إستبعاد

العصاء:

أ.

استسارة تقجيع العصاء وفقاً لمسادة  1.12مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات،

ب.

نساذج ججاوؿ األسعار وفقاً لمسادة  2.12مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات،

ت.

تأكيج خصي لمتفػيس إللداـ مقجـ العصاء وفقاً لمسادة  2.22مغ التعميسات الى

ث.

ضساف العصاء وفقاً لمسادة  2.22مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات ،إذا كاف

مقجمي العصاءات ،و
مصمػباً.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  31يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

 .44فحز األحكام والذخوط ،التحميل الفشي
 .1.33ستقػـ جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) بفحز العصاء لتتأكج مغ أف جسيع

األحكاـ والذخوط السحجدة في الذخوط العامة والذخوط الخاصة لمعقج قج تع التقيج بيا مغ قبل
مقجـ العصاء دوف أي حيػد (إنحخاؼ ىاـ)أو تحفع.

 .2.33ستقػـ جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) بتحميل الشػاحي الفشية مغ العصاء
السقجـ وفقاً لمسادة  18مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات ،لتتأكج مغ أف جسيع الستصمبات
السحجدة في القدع الخامذ ،ججوؿ الستصمبات ،مغ وثائق السشاقرة قج تع تمبيتيا دوف أي حيػد

أو تحفع.

ٍ
مدتجيب
 .3.33في حاؿ وججت جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) أف العصاء غيخ

جػىخياً وفقاً لمسادة  30مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات ،بعج فحز األحكاـ والذخوط
والتحميل الفشي ،ستتع التػصية بخفس العصاء.
 .45التحهيل الى عسمة واحجة

 .1.34ألغخاض التحميل والسقارنة ،يتػجب عمى جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات)
تحػيل جسيع أسعار العصاءات السقجمة بعسبلت مختمفة إلى عسمة واحجة ،وذلظ باستخجاـ سعخ

الرخؼ لعسميات البيع السعتسج مغ قبل السرجر وفي التاريخ السحجديغ في ورقة البيانات.
 .46ىامر األفزمية لسقجمي العصاءات السحميين

 .1.35ال يتع اعتساد ىامر لؤلفزمية لمعصاءات السقجمة مغ قبل مقجمي العصاءات السحمييغ ،

ما لع يشز عمى ذلظ في ورقة بيانات العصاء ،وعشج ذاؾ يتع األشارة الى القيسة السحجدة لميامر

في ورقة بيانات العصاء.

 .47تقييم تحميل العصاءات
 .1.36تقػـ جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) بتحميل كل عصاء قج تع إعتباره مدتجيباً

جػىخياً لغاية مخحمة التحميل.

 .2.36لغخض تحميل العصاء ،سػؼ تقػـ جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات)  ،حر اًخ،
باستعساؿ كل العػامل والسشيجيات والسعاييخ السحجدة في ورقة البيانات وفي القدع الثالث،

معاييخ التقييع والتأىيل .لغ يدسح باستعساؿ أي معيار أو مشيجية أخخى.
.3.36لتقييع وتحميل العصاء ،يجب عمى السجيد األخح بشطخ اإلعتبار التالي:
مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  32يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

أ.سعخ العصاء كسا جخى تجويشو وفقاً لمسادة  14مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات،
ب .تعجيل االسعار لترحيح األخصاء الحدابية وفقاً لمسادة  3.31مغ التعميسات الى
مقجمي العصاءات،

ت.تعجيل االسعار نتيجة التخفيزات السقجمة وفقاً لمسادة  4.14مغ التعميسات الى
مقجمي العصاءات،

ث.كسا تع تحجيجه في ورقة البيانات ،عػامل التقييع التحميل السعتسجة مغ بيغ تمظ
السحجدة في القدع الثالث ،معاييخ التقييع والتأىيل،
ج.التعجيبلت الشاتجة عغ اعتساد ىامر األفزمية السحمية وفقاً لمسادة  35مغ التعميسات

الى مقجمي العصاءات ،إذا وجج.

 .4.36يجب عمى جية التعاقج أف تأخح بعيغ اإلعتبار الزخائب والخسػـ السشرػص عمييا في
التذخيعات العخاقية الشافحة.
 .5.36يسكغ جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) خبلؿ تحميل سعخ العصاء ،ف تأخح

بشطخ اإلعتبار عػامل أخخى ،باإلضافة إلى سعخ العصاء السقجـ وفقاً لمسادة  14مغ التعميسات

الى مقجمي العصاءات .إف ىحه العػامل ومشيجية تصبيقيا سػؼ تحجد ضسغ العػامل الػاردة في

القدع الثالث ،معاييخ التحميل والتأىيل.

 .6.36إذا حجدت ورقة البيانات ذلظ ،فإف وثيقة السشاقرة ىحه سػؼ تدسح لسقجمي العصاءات
أف يقجمػا أسعار مشفرمة لكل مغ السجسػعات عمى حجة ،وسػؼ تدسح لجية التعاقج بتخسية

مجسػعة واحجة أو أكثخ ألكثخ مغ مقجـ عصاء واحج .إف مشيجية التحميل لتحجيج التذكيبلت ذي

الدعخ األدنى لمسجسػعات ،بسا فييا التخفيزات السقجمة في استسارة تقجيع العصاء ،بحدب
الحاجة ،محجدة في القدع الثالث ،معاييخ التحميل والتأىيل.
 .48مقارنة العصاءات
 .1.37إف لجشة تحميل العصاءات سػؼ تقػـ بسقارنة جسيع العصاءات السدتجيبة جػىخياً لتحجيج

العصاء ذي التحميل األدنى كمف ًة ،وفقاً لمسادة  36مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  33يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

ذعهًٛاخ إنٗ يمذي ٙانعطاءاخ

 .49التأىيل الالحق لسقجم العصاء
 .1.38سػؼ تحجد جية التعاقج (لجشة تقييع وتحميل العصاءات) فيسا إذا كاف مقجـ العصاء الحي

قجـ العصاء ذو التحميل األدنى كمف ًة والسدتجيب جػىخياً ،مؤىل لتشفيح العقج
تع إختياره عمى انو ّ
ٍ
مقبػؿ.
بذكل
 .2.38سػؼ يبشى ىحا التحجيج عمى فحز األدلة السػثقة لسؤىبلت مقجـ العصاء والسقجمة مغ
مقجـ العصاء بسػجب السادة  19مغ التعميسات إلى مقجمي العصاءات ،إلى التػضيحات وفقاً

لمسادة  29مغ التعميسات إلى مقجمي العصاءات ومعاييخ التأىيل السحجدة في القدع الثالث،
معاييخ التقييع والتأىيل .إف السعاييخ غيخ السحكػرة في القدع الثالث ال يسكغ أف تدتعسل في تقييع
وتحميل مؤىبلت مقجـ العصاء.

 .3.38يعتبخ التأىيل البلحق الشاجح شخشاً أساسياً لتخسية العقج عمى مقجـ العصاء .أما إذا كانت
نتيجة التأىل البلحق سمبية ،فديؤدي ذلظ إلى استبعاد العصاء؛ وفي ىحه الحالة ،ستقػـ لجشة

تحميل العصاءات بعسمية تحميل مذابية لقجرات مقجـ العصاء ذو التحميل الحي يمي األدنى كمفة،

لمتأكج مغ قجرتو عمى تشفيح العقج بذكل مقبػؿ.

 .4.38إف قجرات السرشعيغ والسقاوليغ الثانػييغ السقتخحيغ في العصاء ،والحيغ سيدتخجميع مقجـ

العصاء ذو التحميل األدنى كمفة لتجييد سمع أو خجمات أساسية ،سػؼ تخزع أيزاً لمتحميل
لمقبػؿ وفقاً لمقدع الثالث ،معاييخ التحميل والتأىيل .يجب تأكيج مذاركتيع بسػجب كتاب نػايا بيغ
الصخفيغ ،بحدب الحاجة .يسكغ لسقجـ العصاء ( والسدسى الحقاً "السجيد") أف يمدـ جدء مغ عقجه

الى السقاوليغ الثانػييغ بعج مػافقة جية التعاقج التحخيخية ،حيث يبقى السجيد مدؤوالً بالكامل عغ
تشفيح العقج وحيث ال يسكغ تمديع كامل العقج بالباشغ .في حاؿ تبيغ أف أحج السرشعيغ أو

السقاوليغ الثانػييغ غيخ مقبػؿ مغ قبل جية التعاقج ،لغ يتع رفس العصاء وإنسا يتعيغ عمى مقجـ
العصاء أف يدتبجؿ ىحا الس ِ
رشع أو السقاوؿ الثانػي دوف أي تعجيل في سعخ العصاء .قبل تػقيع
ُ
العقج ،يتعيغ إكساؿ ممحق إتفاقية العقج ذات الرمة حيث يتع تحجيج جسيع السرشعيغ والسقاوليغ
الثانػييغ السػافق عمييع لكل مغ البشػد السصمػبة.

 .51حق جية التعاقج قبهل أي عصاء ورفس أي أو جسيع العصاءات
 .1.39إف جية التعاقج غيخ ممدمة بقبػؿ العصاء األوشأ ،وتحتفع بحقيا في قبػؿ أو رفس أي
عصاء أو في إلغاء عسمية السشاقرة ورفس جسيع العصاءات في أي وقت قبل إصجار كتاب

اإلحالة والتبمغ بو ،وذلظ مغ دوف أف تتحسل أي مدؤولية قانػنية تجاه مقجمي العصاءات .في
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تع اإللغاء ،سػؼ تقػـ جية التعاقج بإعادة ضساف العصاء باإلضافة إلى ثسغ شخاء وثيقة
حاؿ ّ
السشاقرة إلى مقجمي العصاءات وذلظ في أسخع وقت مسكغ.

سادسا -ذشسٛح انعمذ
 .51معاييخ التخسية
 .1.40سػؼ تقػـ جية التعاقج بتخسية العقج عمى مقجـ العصاء صاحب العصاء ذو التحميل األقل

كمفة والسدتجيب جػىخياً لػثائق العصاء ،وذلظ شخط أف يكػف قج تع تأىيمو لتشفيح العقج بذكل
ٍ
مقبػؿ.
 .2.40قبل إصجار كتاب اإلحالة والتبميغ بو  ،يتػجب عمى جية التعاقج التأكج مغ الجيات

السخترة مغ سبلمة (نفاذ) السدتشجات األساسية السقجمة في العصاء ال سيسا ضساف العصاء.
 .52حق جية التعاقج في تعجيل الكسيات عشج تخسية العقج

 .1.41بعج إبخاـ العقج ،تحتفع جية التعاقج بحقيا في زيادة أو تخفيس كسيات الكتب

والسصبػعات والخجمات ذات الرمة السحجدة أساساً في القدع الخامذ ،ججوؿ الستصمبات ،عمى
أف ال تتخصى الشدب السئػية السحجدة في ورقة البيانات ،ودوف أي تعجيل عمى أسعار الػحجات

أو عمى األحكاـ والذخوط األخخى لمعصاء ولػثائق العصاء.
 .53إشعار بقخار التخسية

 .1.42قبل انتياء مجة نفاذ العصاءات ،سػؼ تقػـ جية التعاقج بإشعار مقجـ العصاء الفائد
تحخيخياً ،بأف عصاءه قج تع ُقبػلو.
 .2.42يعتبخ اإلشعار بقخار التخسية عقجاً ممدماً إلى حيغ تحزيخ وتػقيع العقج الخسسي.
 .3.42يتعيغ عمى جية التعاقج نذخ الشتائج وفقاً لمقػانيغ واإلجخاءات العخاقية الشافحة ،عمى أف

تحجد اسع ومخجع السشاقرة وعجد السجسػعات التي تتألف مشيا ،وكحلظ السعمػمات التالية)1( :

أسساء جسيع مقجمي العصاءات الحيغ قجمػا عصاءات )2( ،أسعار العصاءات كسا تع اإلعبلف

عشيا في جمدة فتح العصاءات )3( ،االسع والدعخ بعج التحميل وذلظ لكل عصاء تع تحميمو،

( )4أسساء مقجمي العصاءات الحيغ ُرفزت عصاءاتيع وأسباب رفزيا )5( ،اسع مقجـ العصاء
الفائد والدعخ السقجـ ،باإلضافة إلى مجة العقج ومػجد عغ نصاؽ العقج الحي تع تخسيتو .يتعيغ
عمى جية التعاقج االستجابة خصياً خبلؿ السجة السحجدة في السادة  1.43إلى أي مقجـ عصاء
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دتفدخ عغ أسباب عجـ اختيار عصاءه ،بعج استبلمو إلشعار قخار
غيخ فائد يتقجـ تحخيخياً م
اً

التخسية وفقاً لمسادة  42.2مغ التعميسات إلى مقجمي العصاءات.
 .54الذكاوى والصعهن

 .1.43تعتسج اآللية السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة.
 .55تهقيع العقج
 .1.44فػ اًر وبعج اشعار التخسية ،سػؼ تخسل جية التعاقج الى مقجـ العصاء الفائد ،اتفاقية العقج
باإلضافة الى الذخوط الخاصة لمعقج .يتع تحخيخ العقج بالمغة السحجدة في ورقة البيانات .يجب

أف يتع ترجيق العقج كسا ىػ محجد في ورقة البيانات.

 .2.44يتػجب عمى مقجـ العصاء الفائد التػقيع (مع وضع التاريخ) عمى إتفاقية العقج وإعادتيا
إلى جية التعاقج في أقخب وقت وفي مجة ال تتجاوز أربعة عذخ ( )14يػماً مغ إستبلمو اإلشعار
بقخار التخسية -أو تدعة وعذخوف ( )29يػماً متزسشة مجة اإلنحار وبخبلفو يتحسل السجيد
اآلثار القانػنية السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة.
 .56ضسان حدن االداء
قجـ ضساناً لحدغ التشفيح وفق الذخوط العامة لمعقج
يتعيغ عمى مقجـ العصاء الفائد أف ي ّ
ّ .1.45
ووفق الشسػذج السخفق في القدع الثامغ ،مدتشجات العقج أو وفق أي نسػذج آخخ معادؿ جػىخياً
وتػافق عميو جية التعاقج ،وذلظ في ميمة ال تتجاوز تدعة وعذخوف ( )29يػماً مغ تاريخ إستبلـ

اإلشعار بقخار التخسية الرادر عغ جية التعاقج مع مخاعاة عجـ تعميق التشفيح السؤقت بدبب وقػع
اعتخاض خبلؿ الفتخة القانػنية.

 .2.45إف فذل مقجـ العصاء الفائد في تقجيع ضساف حدغ االداء أعبله أو في تػقيع العقج خبلؿ
الفتخة السحكػرة أعبله باإلضافة إلى فتخة إنحار خسدة عذخ ( )15يػماً ،فإف ذلظ سيذكل سبباً
كافياً إلعتباره ناكبلً ومرادرة ضساف العصاء وتحسيمو فخؽ البجليغ بالشدبة لمعخض التالي شخيصة
أف تكػف عصاءاتيع نافحة.
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القدم الثاني  .تعميسات إلى مقجمي العصاءات

ورلت انبياناث
السخجع في التعميسات
إلى مقجمي
العصاءات

مخجع السذخوع/السشاقرة
1.1

الفجرالية العخاقية[

أوالً – عام

]التبػيب الخاص لمسشاقرة كسا ورد في السػازنة

وصف مػجد لمسشاقرة التي مغ أجميا تع دعػة العصاءات ]أدخل الػصف

السػجد[.

} يجب إستعساؿ الػصف نفدو الحي تع إستعسالو في اإلعبلف{

1.1
 ( 2.1ع )
1.2

4.5

إف عجد السجسػعات في ىحه السشاقرة ىػ]أدخل عجد السجسػعات/العقػد[.

اسع جية التعاقج ]أدخل اسع جية التعاقج[.

}لتحجيج :إف اإلتراالت بالكابل ]سػؼ تذسل أو ال تذسل[
اإللكتخوني ]يتبع بكتاب تأكيج تحخيخي [ {

البخيج

مرجر التسػيل لمعقج ]أدخل مرجر التسػيل وحجد الدشة والسيدانية الفجرالية

العخاقية كسا صجرت عغ الدمصات السخترة ،باإلضافة الى السخجع[

]"يتػجب" أو "ال يتػجب"] عمى مقجـ العصاء أف يخفق عصائو ،التفػيس
بحقػؽ السمكية والفكخية باستخجاـ الشسػذج في القدع الخابع ،مدتشجات

العصاء.
ثانياً – محتهيات وثيقة السشاقرة

لغخض اإلستفدار عغ وثيقة السشاقرة فقط ،إف عشػاف جية التعاقج ىػ:
إنتباه

]أدخل إسع السػضف السدؤوؿ أو الذخز الحي يتعيغ إرساؿ

االشعارات اليو[

1.7

العشػاف ]أدخل العشػاف الكامل لجية التعاقج ،متزسشاً الصابق ورقع الغخفة
إلرساؿ البخيج السدجل[

الفاكذ ]أدخل رقع الفاكذ إذا كاف اإلشعار بالكابل مدسػحاً]
البخيج االلكتخوني ]أدخل البخيج اإللكتخوني إذا كاف سيعتسج]
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السخجع في التعميسات
إلى مقجمي
العصاءات

إف السجة السحجدة إلرساؿ اإلستفدارات ىي ]أدخل السجة "أربعة عذخ ()14

يػماً "]

ثالثاً – تحزيخ العصاءات

إف لغة العصاء ىي ] :العخبية و/أو الكخدية و/أو اإلنكميدية[

1.10

1.11
1.13
2.13
5.14
 6.14أ 1-و
أ2-

 6.14أ 3-ب-
3/2

ج5-

} في حاؿ الدساح بأكثخ مغ لغة واحجة في العصاء :لسقجمي العصاءات أف

يختاروا إحجى المغات السحجدة أعبله ،ولكغ لغ يتقجمػا بعصاءاتيع بأكثخ مغ

لغة واحجة{ .

يتعيغ عمى مقجـ العصاء أف يقجـ مع عصاءه السدتشجات التالية ]أدخل

السدتشجات اإلضافية السصمػبة مغ مقجـ العصاء[

سػؼ ]"تؤخح" أو "ال تؤخح"] العصاءات البجيمة بشطخ اإلعتبار.

سػؼ تصبق جية التعاقج السعاييخ التالية فقط لتحميل العصاءات البجيمة

]أدخل السعاييخ أو "ال يصبق"[

إف ندخة اإلنكػتخمد السعتسجة ىي ]أدخل اإلصجار/الدشة[
إف إستيخاد الكتب والسصبػعات

الكسخكية في الع اخؽ

]"معفى" أو "غيخ معفى" [ مغ الخسػـ

مػقع التدميع األخيخ/السػقع ]أدخل إسع السػقع حيث سيتع إستعساؿ الكتب

والسصبػعات[

يتعيغ عمى مقجـ العصاء أف يدعخ كمفة الشقل الجاخمي/البخي ،التأميغ،
والخجمات السحمية السصمػبة لتدميع الكتب والسصبػعات الى مػقعيع األخيخ.

إذا كانت ىحه الخجمات مصمػبة فعمياً ،يجب أف يتع ذكخىا في ججوؿ

الستصمبات.

 6.14ب 1-ج -إسع السػقع (أو السخفأ) الشيائي لمتدميع ]أدخل إسع السػقع الشيائي وفقاً
لئلنكػتخمد[
3
باإلضافة الى سعخ  CIPالسحجد في السادة  2.16مغ التعميسات الى مقجمي

 6.14ج 3/2/1-العصاءات ،إف كمفة الكتب والسصبػعات السرشعة خارج العخاؽ تدعخ عمى

أساس] :أدخل اإلنكػتخمد السشاسب ،باستثشاء ]CIP
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 6.14ج2

إف إستيخاد الكتب والسصبػعات

الكسخكية في العخاؽ

]"معفى" أو "غيخ معفى" [ مغ الخسػـ

إف الكمفة السدعخة مغ مقجـ العصاء يجب أف تكػف ]أدخل "ثابتة" ،اال في

8.14

حالة وجػد آلية تعجيل عشجىا يتع إستعساؿ السعادلة الرحيحة الػاجب

إستعساليا بسا في ذلظ شبيعة السؤشخات التي ستدتعسل كسا أوردتيا و ازرة

التخصيط]

بالشدبة لمكتب والسصبػعات التي سيجيدىا مقجـ العصاء مغ داخل العخاؽ،

تكػف األسعار بالعسمة ]أدخل العسمة إذا لع تكغ العسمة الػششية وعميو حجد

1.15

إذا أمكغ لسقجمي العصاءات أف يدعخوا كمفة الكتب والسصبػعات والخجمات

ذات الرمة إلى أي عسمة قابمة لمرخؼ ،بذكل إفخادي أو لسجسػعة مغ

ثبلث عسبلت عمى األكثخ شخط أف تكػف ىحه العسبلت مػجػدة عمى ججوؿ

أسعار صخؼ العسبلت لجىالبشظ السخكدي في الع اخؽ وليا معجؿ صخؼ

مقابل الجيشار العخاقي]

بالشدبة لمكتب والسصبػعات التي سيجيدىا مقجـ العصاء مغ خارج العخاؽ،

تكػف األسعار بالعسمة ]أدخل العسمة إذا لع تكغ العسمة الػششية وعميو حجد

2.15

إذا أمكغ لسقجمي العصاءات أف يدعخوا كمفة الكتب والسصبػعات والخجمات

ذات الرمة إلى أي عسمة قابمة لمرخؼ ،بذكل إفخادي أو لسجسػعة مغ

ثبلث عسبلت عمى األكثخ شخط أف تكػف ىحه العسبلت مػجػدة عمى ججوؿ

أسعار صخؼ العسبلت لجىالبشظ السخكدي في العخاؽ وليا معجؿ صخؼ
2.18

مقابل الجيشار العخاقي]

تكػف االدلة السػثقة عمى الذكل التالي ]أدخل الشساذج الخاصة]

يجب أف تكػف مجة نفاذ العصاء [أدخل عجد األياـ] يػماً بعج السػعج الشيائي

لتدميع العصاءات [أدخل التاريخ واليػـ الفعمييغ إلنتياء مجة نفاذ العصاء(عمى
1.20

سبيل السثاؿ ،التاريخ الحي يرادؼ بعج (عجد األياـ) يػماً مغ تاريخ فتح
العصاءات].
{مبلحطة :يجب أف تكػف مجة نفاذ العصاء كافية إلنجاز تحميل العصاءات
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ومخاجعة إحالة التخسية مغ قبل الجيات السخترة وإصجار إشعار التخسية}.
يتزسغ العصاء ضساناً لمعصاء (صادر عغ مرخؼ معتسج في العخاؽ
بحدب الشذخة الخسسية لمبشظ السخكدي العخاقي)
1.21

يجب أف يكػف مبمغ ضساف العصاء [أدخل

 :مغ الكمفة التخسيشية

لمسشاقرة] أو ما يعادليا بعسمة قابمة لمتحػيل مغ بيغ العسبلت السػجػدة
عمى ججوؿ أسعار صخؼ العسبلت لجىالبشظ السخكدي في العخاؽ وليا معجؿ
صخؼ مقابل الجيشار العخاقي

1.22

باإلضافة الى الشدخة األصمية ،سػؼ يكػف عجد الشدخ [أدخل عجد الشدخ]
يجب أف يكػف مػقع العصاء مخػالً بسػجب محزخ تأسيذ الذخكة ،يطيخ
حق التػقيع عشيا أو بسػجب وكالة صادرة بذكل أصػلي ال يديج عسخىا عغ

2.22

ثبلثة ( )3أشيخ.

[يجب أف يتع تخقيع جسيع صفحات العصاء]
رابعاً -تدميم وفتح العصاءات

( 2.23ت)

يجب أف تكتب عمى الغبلفيغ الجاخمي والخارجي التأشيخات اإلضافية التالية:

[أدخل أي متصمبات أخخى]

لغخض تدميع العصاءات حر اًخ ،يكػف عشػاف جية التعاقج:

انتباه :مقخر لجشة الفتح [أدخل :اسع الذخز السدؤوؿ عغ استبلـ
1.24

العصاءات]
عشػاف الذارع[ :أدخل العشػاف]
السبشى والصابق /رقع الغخفة[ :أدخل]
السجيشة[ :أدخل]
صشجوؽ البخيج[ :أدخل]
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لائًح انثٛاَاخ

السخجع في التعميسات
إلى مقجمي
العصاءات

البمج[ :أدخل]
رقع الياتف[ :أدخل]

السػعج الشيائي لتدميع العصاءات ىػ [ :أدخل :التاريخ والػقت].
{يكػف
عادة السػعج الشيائي لتدميع العصاءات مغ  10إلى  60يػماً مغ
ً
تاريخ نذخ آخخ إعبلف لمسشاقرة ،وذلظ بحدب أىسية السشاقرة وتقجيخ جية

التعاقج}.

إف فتح العصاءات سػؼ يتع في التػقيت والتاريخ والسكاف التػالي:

[أدخل:التػقيت و التاريخ والسكاف].
{مبلحطة :يجب أف يكػف تاريخ فتح العصاءات في نفذ السػعج الشيائي
1.27

لتدميع العصاءات ،وذلظ مغ أجل الحج مغ الذكاوى السحتسمة الستعمقة
بتخديغ العصاءات بصخيقة غيخ آمشة .في الحاالت اإلستثشائية وحيغ ال يسكغ

القياـ بفتح العصاءات في نفذ السػعج الشيائي السحجد لتدميع العصاءات،
وبعج مػافقة جية التعاقج ،يجػز تحجيج تاريخ فتح العصاءات في صباح يػـ

العسل التالي ،وذلظ وفقاً لمقػانيغ العخاقية الشافحة}.

خايسا -ذذهٛم ٔيماسَح انعطاءاخ

} عشج المدوـ :إف العسمة التي سػؼ تدتخجـ في تحميل ومقارنة العصاءات
ليتع تحػيل أسعار العصاءات السقجمة بعسبلت مختمفة ىي الجيشار العخاقي.

سيكػف السرجر السعتسج لدعخ الرخؼ[ :أدخل :اسع السرجر السختز
1.34

بإصجار أسعار الرخؼ (عمى سبيل السثاؿ،البشظ السخكدي في العخاؽ)].
سػؼ يكػف التاريخ السعتسج لدعخ الرخؼ[َ :أدخل :اليػـ ،الذيخ والدشة،
لمسػعج الشيائي لتدميع العصاءات .في حاؿ عجـ تػفخ سعخ صخؼ مغ
السرجر السحكػر أعبله في ىحا التاريخ ،فديتع اعتساد آخخ أسعار الرخؼ
الرادرة عغ ىحا السرجر قبل ىحا التاريخ].

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  41يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

لائًح انثٛاَاخ

السخجع في التعميسات
إلى مقجمي
العصاءات

1.35

[أدخل "سػؼ يعتسج" أو "لغ يعتسج"] ىامر األفزمية السحمية كعامل في
تحميل العصاءات.

إف عػامل الجػدة والكمفة السعتسجة في التحميل سػؼ تكػف [ في حالة تحميل

العصاءات الخاصة بالصباعة السباشخة إلعادة إصجار الكتب والسصبػعات
2.36

و(3.36ث)

يكػف "الدعخ" ىػ معيار التحميل الػحيج .أما إذا تزسغ العصاء تحديشات

في الخسػمات أو إعادة نز أو تصػيخ لكتب ججيجة ومغ ثع شباعة كسيات

تجارية ،عشجىا تقدع معاييخ التحميل عمى  %60لل "سعخ" و %40
لل"جػدة الفشية" .يجب أف تصابق ىحه السعاييخ تمظ السحجدة في القدع

الثالث ،معاييخ التحميل والتأىيل]

سػؼ تعتسج أساليب/مشيجيات القياس الكسي التالية [أدخل األساليب]

6.36

[أدخل "سػؼ تعتسج" أو "لغ تعتسج"] مشيجية تحميل لتحجيج تذكيمة الدعخ
األدنى لمسجسػعات.

سادس ًا -تخسية العقج

إف الشدبة السئػية القرػى السدتعسمة لديادة كسيات العقج ىي ][%20

1.41

إف الشدبة السئػية القرػى السدتعسمة لتخفيس كسيات العقج ىي ][%20
{مبلحطة :يجب أف يتع التاكج أف التخريز السالي يدسح بالديادات مع
مخاعاة التذخيعات في تحجيج ىحه الشدبة }.

1.44

يتع تحخيخ العقج بالمغة ] :أدخل المغة (العخبية أو الكخدية أو اإلنكميدية[.

يتع ترجيق العقج وفقاً لتعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  42يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يعاٛٚش انرذهٛم ٔانرأْٛم

القدم الثالث  .معاييخ التقييم والتأىيل
ججول السحتهيات

تحهيم انجىدة وانكهفت
تحهيم عذة يجًىعاث
انتأهيم انالحك

"إن العهامل التالية ىي عمى سبيل السثال ال الحرخ ويسكن إضافة أو ححف بعس العهامل
بحدب الحاجة"

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  43يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يعاٛٚش انرذهٛم ٔانرأْٛم

 .1تحهيم انجىدة وانكهفت
 .1.1دوف السداس بأحكاـ السادة  36مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات ،إف لجشة تحميل
العصاءات ستأخح بشطخ اإلعتبار عػامل الجػدة والكمفة كسا ىي محجدة في (أ) و (ب) أدناه.
يجب عمى مغ يقػـ بإعجاد عػامل الجػدة والكمفة أف يكػف مصمعاً عمى التالي:
عقج و ٍ
 عشجما تكػف السخصػشات والشذخ والترشيع ممدمة ضسغ ٍ
احج ،يتع تصبيق عػامل
َ
الجػدة عمى السخصػشات فقط.


إف تجييد الكتب والسػاد التعميسية بالجسمة ومغ دوف تغييخ ( ) off-the-shelfيجب

أف يتع بالتعاقج مع بائع الكتب بالجسمة الحي يقجـ التخفيس األعمى عمى اسعار الكتب

كسا ىي محجدة عمى الكتالػجات عمى لػائح جية التعاقج.


يسكغ أف يتع التعاقج لتقجيع خجمات السخصػشات والشذخ أو خجمات الشذخ وحجىا عمى

أساس خجمات إستذارية باستخجاـ شمب العصاءات الشسػذجي .يسكغ أف يدتعاف بسعاييخ

التحميل أدناه لتحميل جدء السخصػشات فقط مغ العصاء.


عشجما يتع التعاقج عمى الشذخ والترشيع بسػجب عقج واحج أو إذا تع التعاقج عمى

الترشيع بسػجب عقج مدتقل ،يتع التخسية عمى أساس الدعخ ذو التحميل األدنى كمفة.

لغ تػجج ضخورة لتحميل الجػدة.


يتع اإلختيار في حالة تعاقج مجخبلت اإلنتاج وخجمات التػزيع عمى أساس الدعخ ذو

التحميل األدنى كمفة .لغ تػجج ضخورة لتحميل الجػدة.
(أ) عػامل تحميل الجػدة

يجب أف تحجد عػامل تحميل جػدة العصاء بحدب شبيعتو .إف العػامل التالية ىي
عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ ويسكغ إضافة أو ححؼ بعس العػامل بحدب حاجة

اإلدارة نفديا:

 .1السصابقة مع السشاىج
 .2السزسػف

 .3مدتػى المغة
 .4السشيجية التخبػية
 .5دعع السعمع

 .6العخض والترسيع
 .7الخسػمات

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  44يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يعاٛٚش انرذهٛم ٔانرأْٛم

(ب) عػامل تحميل الكمفة

 .1اإلنحخافات في ججوؿ(مشياج) التدميع السقجـ في العصاء بالسقارنة مع الججوؿ
السصمػب في وثائق العصاء؛ و

 .2اإلنحخافات في ججوؿ الجفعات السقجـ في العصاء بالسقارنة مع الججوؿ السحجد في
الذخوط الخاصة لمعقج.
 .1.2سػؼ يتع تحميل عػامل الجػدة السحجدة في ( 1.1أ) أعبله ،كالتالي:
معيار/عامل

الشقاط

السصابقة مع السشيجConformity to the Curriculum .

10 – 5

مصابقة السػاد مع متصمبات السشيج الحالي

السحتهى.

دقة وتشاسب السحتػى مع السحتػى الفعمي السصمػب لمسخصػشات
مدتهى المغة.

امكانية/سيػلة وصػؿ مدتػى المغة إلى تبلمحة الرف الحي مغ أجمو كتب

40 – 10
10 – 5

الشز ،وما إذا كاف يداعج عمى تحديغ الفيع/اإلستيعاب وإستعساؿ المغة لجى

ىؤالء التبلمحة

السشيجية التخبهيةPedagogical Method .

40 – 10

تشاسب السشيجية التخبػية مع ضخوؼ الرف وحاجات التبلمحة وفائجة التساريغ،

السيسات والتحميل ومػاد الفحز الستداوية الفائجة

دعم السعمم-.دليل السعمم () Teacher’s Guide-Teacher Support

10 – 5

تشاسب دليل السعمع لتأميغ دليل جيج لمسشيج .السداعجة في تخصيط الجروس،

وضع الشقاط لكل درس فخدياً ،السداعجة في تجدئة العسل عمى السذاريع،

الفخوض السشدلية ،الفحز والتحميل

العخض ( )Presentationوالترسيم.

10 – 5

جػدة الجػانب التالية فيسا يتعمق بالحاجات التخبػية لمشز وتحفيد التبلمحة
شكل الرفحة

مقاس ونسط الشػع السدتعسل

"سيػلة القخاءة" بذكل عاـ

السدافات بيغ الكمسات /الدصػر،اليػامر ،البلفتات ،ووضػح الصباعة
مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  45يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

الخسهماتIllustrations .

جػدة الخسػمات وتصابقيا مع السزسػف واليجؼ التخبػي مغ الشز

يعاٛٚش انرذهٛم ٔانرأْٛم

10 – 5

مدتػى الخسػمات

دقة الخسػمات

نسط الخسػمات

العبلقة بيغ الشز والخسػمات
السجسػع العاـ لمشقاط

100

 .1.3يتع تحميل عػامل الكمفة السحجدة في ( 1.1ب) كالتالي:

(أ) ججوؿ (مشياج) التدميع.

 .1إف الكتب والسصبػعات السصمػب تعاقجىا وفقاً ليحه السشاقرة يجب أف يتع تدميسيا (شحشيا)

خبلؿ فتخة مقبػلة مغ األسابيع كسا ىػ محجد في ججوؿ الستصمبات .لغ يدتفيج مقجـ العصاء الحي

يؤمغ التدميع السبكخ مغ أي إفادة وسيتع استبعاد العصاءات التي تقجـ التدميع بعج السػعج السحجد،
برفتيا غيخ مدتجيبة لمذخوط.
أو

 .2تصمب جية التعاقج أف يتع تدميع (شحغ) الكتب والسصبػعات السصمػب تعاقجىا وفقاً ليحه
السشاقرة في السػعج السحجد في ججوؿ الستصمبات .يتع إحتداب وقت الػصػؿ التقجيخي لمكتب
والسصبػعات الى مػقع السذخوع ،لكل عصاء عمى حجة ،بعج الدساح بالػقت الكافي لمذحغ
الخارجي والسحمي البلزميغ .يعتسج العصاء الحي يدمع في أقخب وقت لمػقت السحجد لمتدميع

كأساس ،ويتع إحتداب "تعجيل" لمتدميع لمعصاءات األخخى عبخ تصبيق ندبة مئػية ،محجدة في

قائسة البيانات ،لكل مغ أسعار. EXW/CIF/CIP
أو

 .3سيتع تدميع (شحغ) الكتب والسصبػعات السصمػب تعاقجىا بسػجب ىحه السشاقرة عمى مخاحل،
كسا ىػ محجد في ججوؿ الستصمبات.
(ب) ججوؿ الجفعات.
 .1يتعيغ عمى مقجمي العصاءات أف يحكخوا ثسغ عصاءاتيع حدب ججوؿ الجفعات (شخوط الجفع)

السحجد في الذخوط الخاصة لمعقج .سيتع تحميل العصاءات عمى أساس ىحا الدعخ األساسي.
أو

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  46يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يعاٛٚش انرذهٛم ٔانرأْٛم

 .2إف الذخوط الخاصة تحجد ججوؿ الجفعات (شخوط الجفع) السقجـ مغ جية التعاقج .إف أي

عصاء قج يشحخؼ عغ ىحا الججوؿ وإذا تع قبػؿ ىحا اإلنحخاؼ مغ لجشة تحميل العصاءات.
 .1.4عبلمة تحميل العصاء

إف عبلمة تحميل العصاء ( )Biسػؼ تحتدب لكل مغ العصاءات السدتجيبة وفق السعادلة التالية،

التي تدسح بتحميل مذتخؾ شامل لدعخ العصاء وجػدتو(الشقاط الفشية) :
Clowest
Bi 
X  Ti 1  X 
Ci
حيث
Ci

ىػ عبلمة الدعخ لمعصاء الحي يتع تحميمو

Clowest

ىػ عبلمة الدعخ لمعصاء الحي قجـ الدعخ األدنى

Ti
X

ىػ العبلمة الفشية الكاممة لمعصاء الحي يتع تحميمو

ىػ التثقيل لعامل الدعخ[أدخل  0.15أو  0.35أو ...وفق ما ىػ

مشاسب]

إف العصاء الحي يحرل عمى أعمى عبلمة تحميل ( )Bمغ بيغ العصاءات السدتجيبة سػؼ

يعتبخ العصاء ذو التحميل األدنى كمف ًة ومؤىبلً قانػنياً لتخسية العقج عميو ،شخط أف يكػف
مقجـ العصاء قج ُوجج مؤىبلً لتشفيح العقج بالتأىيل السدبق أو وفقاً لمسادة  38مغ التعميسات الى

مقجمي العصاءات ( التأىيل البلحق).
التحميل الفشي  /الجهدة

إف لجشة التحميل سػؼ تقػـ بتحميل كل مغ الكتب مقارنة مع الجػدة التخبػية،
العخض( ،) presentationالخسػمات ( ) illustrationمدتخجميغ العػامل  1الى 8

السحكػرة السحجدة ادناه .يسكغ وضع عبلمة مغ  1الى  100لكل معيار ثانػي محكػر في
ىحا الججوؿ.

مغ السيع الحكخ أنو قج ال يكػف جسيع ىحه السعاييخ والتثقيل يتشاسبػف مع جسيع الكتب أو

الكتب والسػاد التعميسية .يججر إعتبارىع لئلستخشاد ويجب أف يتع تعجيميع بحدب الحاجة.

عيشة لسقياس الترشيف .إف العبلمات السحكػرة في الججوؿ أدناه ىي ندب مئػية نسػذجية
لكل مغ السعاييخ/العػامل.
مقياس نسػذجي لكل مدتػى جػدة
مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  47يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يعاٛٚش انرذهٛم ٔانرأْٛم

مدتػى الجػدة

مقياس

ناقز (ف)
وٍ
اؼ/مقبػؿ (و)

% 40
% 65

جيج (ج)

% 85

% 100

جيج ججاً (ج ج)

نطاـ الشقاط .إف الججوؿ أدناه ىػ نسػذج لتػضيح كيفية إحتداب العبلمة الشيائية.
معيار  /عامل

( iمغ  1الى ف)

الحج األقرى
لمعبلمات
()Mi

مقياس (ف،و،ج،ج ج) العبلمة الفشية

مغ  40الى )Mi x Ri( % 100
()Ri

ف=1
ف=2
ف=3
ف=4
ف=5
ف=6
ف=7
ف=8
 100نقصة = ∑Mi

ٌ

T   MixRi
i 1

حيث،
ف

ىي عجد األصشاؼ

Mi

الحج األقرى لمشقاط لكل مغ األصشاؼ

Ri

السقياس لكل مغ األصشاؼ

لكي يعتبخ العصاء فائ اًد فشياً ،وبالتالي مدتجيباً فشياً ،يجب أف يحرل كل عشػاف في عصاء عمى

 65نقصة كحج أدنى مغ الشقاط الفشية.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  48يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يعاٛٚش انرذهٛم ٔانرأْٛم

مبلحطة :كل عشػاف(كتاب) نجح في التحميل الفشي ،سػؼ يتع تحميمو عمى أساس التحميل السالي
والفشي السذتخؾ .في حاؿ خيار الكتاب الػاحج (  ،)SBO-Single Book Optionسػؼ يتع

اعتبار العشػاف ذو العصاء بجرجة التحميل األعمى مشاسباً لمتػصية بتخسية العقج مغ قبل لجشة

التحميل بحدب الذخوط العامة والخاصة بالعقج .في حاؿ خيار الكتب الستعجدة ( Multiple
 ،)MBO-Book Optionسػؼ يتع اعتبار العشاويغ ذي درجة التحميل األعمى وندوالً مشاسبة

حتى الػصػؿ إلى عجد العشاويغ لػ  MBOالسصمػب.

 .2تحهيم عذة يجًىعاث
بسا أف جية التعاقج قج سسحت ،وفقاً لمسادة  6.36مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات ،بإرساء

مجسػعة واحجة أو اكثخ عمى اكثخ مغ مقجـ عصاء واحج ،يجب إستعساؿ السشيجية التالية إلرساء

عجة عقػد.

لتحجيج التذكيمة ذو التحميل األدنى كمفة ،يجب عمى لجشة التحميل أف:
1.2

تقػـ بتحميل السجسػعات/العقػد التي تتزسغ ،عمى األقل ،الشدب السئػية مغ

البشػد لكل مجسػعة والكسية لكل بشج ،كسا ىػ محجد في السادة  9.14مغ التعميسات الى
مقجمي العصاءات.

(أ) 2.2
أ.

األخح بشطخ اإلعتبار:

العصاء ذو التحميل األدنى كمفة لكل مغ السجسػعات التي تدتػفي متصمبات

معاييخ التحميل،

ب .تخفيس الدعخ لكل مجسػعة والسشيجية لتصبيقيا كسا تع تقجيسيا مغ قبل مقجـ
العصاء ،و

ت .تخاتبية/سياؽ ( )sequenceتخسية العقػد التي تػفخ التذكيمة اإلقترادية

األمثل ،مع األخح بشطخ اإلعتبار أية قيػد ناتجة عغ متػجبات التعاقج أو قجرة
التشفيح السحجدة وفقاً لسعاييخ التأىيل البلحق ،السادة  4مغ معاييخ التحميل
والتأىيل.

 .3يعايير انتأهيم انالحك
بعج تحجيج العصاء ذو التحميل األدنى كمفة وفقاً لمسادة  1.37مغ التعميسات الى مقجمي

العصاءات ،تقػـ لجشة التحميل بإجخاءات التأىيل البلحق لسقجـ العصاء وفقاً لمسادة  38مغ
التعميسات الى مقجمي العصاءات ،مدتخجمة العػامل ،واألساليب (السشيجيات) والسعاييخ السحجدة

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  49يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يعاٛٚش انرذهٛم ٔانرأْٛم

ىشا فقط ،والسبيشة في الججوؿ التالي .إف العػامل غيخ السحكػرة في ىحا القدع لغ تدتعسل لغخض

تحميل مؤىبلت مقجـ العصاء كسا أف العػامل السحكػرة ىي إستخشادية ويعػد القخار لجية التعاقج
بالقخار الشيائي لػضع السعاييخ.

يجب أف يخفق مقجـ العصاء أدلة مػثقة لكل مغ معاييخ التأىيل البلحق عشج تقجيع عصاءه لغخض
التحميل والتأىيل البلحق.
مرفػفة التأىيل البلحق
التجسيع
الخبخة العامة
الخبخة الخاصة

الترشيع

الشذخ

عمى األقل ثبلث عمى األقل ثبلث سشػات مغ العسل

عمى األقل ثبلث سشػات مغ

سشػات مغ العسل

العسل

قج أتع عمى األقل قج أتع عمى األقل تشفيح عقجيغ قج أتع عمى األقل تشفيح
تشفيح عقجيغ مساثميغ مساثميغ متزسشيغ تصػيخ مػاد تخبػية عقجيغ
بالحجع والشصاؽ

أو معمػماتية و لغات معيشة.

ميارات تعاقجية في السجاالت التالية:

مساثميغ

بالحجع

والشصاؽ

إدارة السذاريع ،استبلـ/قبػؿ نز،
الشذخ،

وخاصة

التالي

(بحدب

الصبيعة السحجدة لمعقػد ،يسكغ أف ال

يكػف جسيع ما يمي مصمػباً):
 تحجيج ممكية وتصػيخ وإدارةالشز
-

تعجيل/تقصيع الشز والفغ
Text and art editing

-

ترسيع الرفحات Page
design and layout

-

تاسيذ الكتابة Text
setting and artwork
origination

-

تدميع الخسػمات

-

اإلدارة السالية

-

تعاقج السػاد لترشيع الكتب

-

تعاقج مرانع الكتب

-

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

إدارة الشذخ

طفذح  50يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

معمػمات مالية

يعاٛٚش انرذهٛم ٔانرأْٛم

-

إدارة التػزيع

-

التدػيق ( ) Promotion

الحدابات

السالية حدابات مالية مجققة لمدشيغ السالية حدابات مالية مجققة لمدشيغ

السجققة

لمدشيغ [يحجدىا رئيذ جية التعاقج] عمى السالية [يحجدىا رئيذ جية

[يحجدىا األقل

السالية

تثبت الحالة السالية الدميسة التعاقج]

تثبت

عمى األقل

رئيذ جية التعاقج] كسا تثبت أف لجييا السػارد السالية الحالة السالية الدميسة كسا
لتشفيح العقج السقتخح.

عمى األقل.

تثبت أف لجييا السػارد السالية

وجػد سيػلة مالية وجػد سيػلة مالية لغاية [ ] مميػف لتشفيح العقج السقتخح.
] مميػف ديشار عخاقي

لغاية [

ديشار عخاقي

القجرة اإلنتاجية

الدشػي

الدشػات الساضية يجب أف يكػف حػالي  2،5الدشػات

خبلؿ
الثبلثة
حػالي

مميػف ديشار عخاقي

الدشػي اإلنتاج الدشػي خبلؿ الدشػات الثبلثة اإلنتاج

اإلنتاج

يجب

وجػد سيػلة مالية لغاية [ ]

الساضية مخة ثسغ العقج
أف

2،5

ثسغ العقج

يكػف
مخة

الثبلثة

خبلؿ
الساضية

يجب أف يكػف حػالي 2،5
مخة ثسغ العقج.
اف

يجب

باإلضافة

يكػف

الى

مجي اًد،

السيارات

البلزمة لمعسل:
-

آلة ترػيخ

سبائظ

ترشيع

() Platemaking
-

شباعة

معجات

( or

Sheet-fed

لجييا

عمى

) web-fed offset
القجرة

الصباعة بمػف واحج أو
ألػاف،

عجة

متصمبات العقج
-

إنياء

( and

بحدب
وتغميف

Finishing

) binding
-

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

تػضيب

-

تػصيل/تدميع

-

تخديغ وتػزيع

طفذح  51يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

القدم الخابع  .مدتشجات العصاء

جذول اننًارج
نسػذج معمػمات مقجـ العصاء ............................................................

53

نسػذج معمػمات أعزاء/شخكاء اإلئتبلؼ .................................................

54

استسارة تقجيع العصاء ...................................................................

55

ججاوؿ األسعار لمكتب السقجمة مغ خارج العخاؽ ...........................................

57

ججاوؿ األسعار لمكتب السقجمة مغ داخل العخاؽ والسدتػردة سمفاً..............................

58

ججاوؿ األسعار لمكتب السقجمة مغ داخل العخاؽ ...........................................

59

مشياج إكساؿ التدميع لمخجمات ذات الرمة ................................................

60

ججوؿ أسعار التصػيخ والصباعة األولى لمكتب الججيجة وإعادة الصبع ..........................

61

نسػذج ضساف العصاء (كفالة مرخفية) ...................................................

62

تفػيس بحقػؽ الصبع والشذخ ............................................................

64

"إن الشساذج التالية ىي عمى سبيل السثال ال الحرخ ويسكن إضافة أو ححف بعس الشساذج

حدب الحاجة"

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  52يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

نسػذج معمػمات مقجـ العصاء
التاريخ

مخجع السشاقرة

______________ :
______________ :

الرفحة ________ مغ _____________
 .1اإلسع القانػني لسقجـ العصاء :
 .2في حاؿ اإلئتبلؼ ،اإلسع القانػني لكل مغ األعزاء/الذخكاء :
 .3البمج السدجل فيو أو الحي يشػي التدجيل فيو مقجـ العصاء:
 .4سشة تدجيل مقجـ العصاء :
 .5العشػاف القانػني لسقجـ العصاء في بمج التدجيل :
 .6معمػمات عغ السسثل القانػني السفػض لسقجـ العصاء :
اإلسع :
العشػاف :
الياتف  /الفاكذ:
البخيج اإللكتخوني :
 .7مخفق ندخ عغ السدتشجات األصمية عغ:

 الفقخات مغ مدتشجات تأسيذ أو تدجيل السؤسدة السدساة في ( )1وفقاً لمسادتيغ  1.4و
 2.4مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات

 في حالة اإلئتبلؼ ،اتفاقية اإلئتبلؼ أو كتاب الشػايا لتأسيذ اإلئتبلؼ وفقاً لمسادة  1.4مغ

التعميسات الى مقجمي العصاءات

 في حاؿ الذخكات العامة لمجولة والقصاع العاـ في العخاؽ ،السدتشجات التي تؤىميا لتقجيع

العصاء وفقاً لمسادة  4.4مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  53يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

نسػذج معمػمات أعزاء/شخكاء اإلئتبلؼ
التاريخ

مخجع السشاقرة

______________ :
______________ :

الرفحة ________ مغ _____________
 .1اإلسع القانػني لسقجـ العصاء :
 .2اإلسع القانػني لمعزػ/الذخيظ في اإلئتبلؼ :
 .3البمج السدجل فيو العزػ/الذخيظ في اإلئتبلؼ:
 .4سشة تدجيل العزػ/الذخيظ في اإلئتبلؼ :
 .5العشػاف القانػني في بمج التدجيل ،لمعزػ/الذخيظ في اإلئتبلؼ:
 .6معمػمات عغ السسثل القانػني السفػض لمعزػ/الذخيظ في اإلئتبلؼ :
اإلسع :
العشػاف :
الياتف  /الفاكذ:
البخيج اإللكتخوني :
 .7مخفق ندخ عغ السدتشجات األصمية عغ:

 الفقخات مغ مدتشجات تأسيذ أو تدجيل السؤسدة السدساة في ( )1وفقاً لمسادتيغ  1.4و
 2.4مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات

 في حاؿ الذخكات العامة لمجولة والقصاع العاـ في العخاؽ ،السدتشجات التي تؤىميا لتقجيع

العصاء وفقاً لمسادة  4.4مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  54يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

:

التاريخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

استسارة تقجيع العصاء
___________________________

مخجع السشاقرة ___________________ :
____________________ :

إلى

نحغ ،السػقعيغ أدناه ،نقخ :
أ.

بأنشا قج اشمعشا عمى وثيقة السشاقرة وممحقاتيا رقع،_____________________ :

وليذ لجيشا اي تحفطات بذأنيا.
ب .بأنشا سشجيد بالتصابق مع وثائق السشاقرة ووفقاً لسشياج التدميع السحجد في ججوؿ
الستصمبات ،الكتب والسصبػعات التالية____________________________ :

ت .بأف الدعخ اإلجسالي لمعصاء ،باستثشاء التخفيزات السقجمة في الفقخة (ث) ىػ:
___________________________________________________

ث .أف

التخفيزات

التي

نقجميا

تصبيقيا

ومشيجية

ىي__________________________________________________:

ج .بأف عصاءنا سيبقى نافحاً لكامل الفتخة السحجدة وفقاً لمسادة  1.20مغ التعميسات الى

مقجمي العصاءات ،بجءاً مغ السػعج الشيائي لتدميع العصاءات وفقاً لمسادة  1.24مغ

التعميسات الى مقجمي العصاءات ،ويبقى ممدماً لشا ويسكغ أف يتع قبػلو في أي وقت قبل
إنتياء ىحه الفتخة.

ح .بأنو في حاؿ قبػؿ عصاءنا ،فإنشا نمتدـ تقجيع ضساف حدغ االداء وفقاً لمسادة  45مغ

التعميسات الى مقجمي العصاءات والسادة  17مغ الذخوط العامة لمعقج ألجل حدغ اداء

العقج.

خ .بأنشا ،نحغ ،وأي مغ السقاوليغ أو السجيديغ الثانػييغ ألي جدء مغ العقج ،نحسل
جشديات مغ دوؿ مؤىمة وفقاً لمسادة  2.4مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات.
د .بأنو ليذ لجيشا أي تزارب مرالح وفقاً لمسادة  3.4مغ التعميسات الى مقجمي
العصاءات.

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  55يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

ذ .بأف مؤسدتشا ،وفخوعيا والذخكات التابعة ليا ،وأي مغ السقاوليغ أو السجيديغ الثانػييغ
ألي جدء مغ العقج ،لع يتع إعبلنشا فاقجيغ لؤلىمية القانػنية بسػجب القػانيغ واألنطسة

الخسسية الشافحة في العخاؽ ولع يتع تعميق انذصتشا او ادراجشا في القائسة الدػداء مغ قبل
و ازرة التخصيط  ،وفقاً لمسادة  6.4مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات.

ر .نحغ نجرؾ أف ىحا العصاء ،مع مػافقتكع التحخيخية عميو الستزسشة في اإلشعار بقخار
التخسية ،سػؼ يذكمػف عقجاً ممدماً بيششا ،إلى حيغ تحزيخ وتػقيع عقج رسسي.

ز .نحغ نجرؾ أنكع غيخ ممدميغ بإختيار العصاء ذو التحميل األدنى كمفة أو أي عصاء آخخ
قج تدتمسػنو.
س .نحغ نأكج بأف مػقعشا األلكتخوني ىػ ____________________________
وعشػاف

مكتبشا

ىػ

__________________________________

الديج(ة)________________

ومشربو(ىا)

وأف

____________________

وعشػاف بخيجه (ىا) األلكتخوني _____________________ سيتابع (تتابع) جسيع

األمػر الستعمقة بأي تػضيحات عمى العصاء.
وتفزمػا بقبػؿ فائق االحتخاـ،

تػقيع ]كامبل وباألحخؼ األولى[ _________________________
مشرب_________________________

االسع ___________________________________
األسع

الكامل

لسسثل

مقجـ

_____________________

العصاء

السخػؿ

لمتػقيع

بالشيابة

عغ

ولرالح:

التاريخ __________________________ اليػـ ____________________

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  56يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

ججول أسعار الكتب والسصبهعات السقجمة من خارج العخاق
(عصاءات السجسػعة الثالثة)

التاريخ____________ :

العسبلت وفقاً لمسادة  6.14مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات

مرجع المنالصة_____ :
الصفحة ________من ________

1
بند رلم

2
توصٌف السلع

3
بلد المنشا

4
الكمٌة ووحدة
المٌاس

5
سعر الوحدة (رلما
وكتابة) ... :CIFأو
CTP
وفما ً للمادة ( 6..4
ب )  .من
التعلٌمات الى
ممدمً العطاءات

6

7

السعر الوحدة
السعر الوحدة
(رلما
(رلما وكتابة):CIF
ً
وكتابة)... :FOBأو  ...وفما للمادة
 ( 6..4ب ) 3
 FCAوفما ً للمادة
من التعلٌمات الى
 ( 6..4ب ) 2
ممدمً العطاءات
من التعلٌمات الى
ممدمً العطاءات

8
السعر اإلجمالً
(رلما وكتابة)
 CIFأو  CIPلكل
بند
()5 × 4

11

9

الكلفة اإلجمالٌة
لكل بند(رلما
وكتابة)

السعر(رلما وكتابة)
لكل بند للشحن البري
والخدمات األخرى
المطلوبة فً العراق
()9 + 8
لتسلٌم الكتب الى
المولع األخٌر (إذا
كان ذلن مطلوبا ً فً
ورلة البٌانات (6..4
ب))4

انسعر اإلجًاني نهعطاء ( يجًىع انعايىد ( )11رلًا وكتابت)
إسع مقجـ العصاء ____________________________ تػقيع مقجـ العصاء ______________________________ التاريخ _________

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  57يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

جذول أسعار انكتب وانًطبىعاث انًمذيت ين داخم انعراق ،وانًستىردة سهفا ً
.

2

3

4

5

6

7

8

9

.1

..

.2

بند رلم

توصٌف
الكتب

بلد المنشا

تارٌخ التسلٌم
بحسب
اإلنكوترمز

الكمٌة
ووحدة
المٌاس

سعر الوحدة
رلما وكتابة
متضمنا ً الرسوم
الكمركٌة
وضرٌبة
اإلستٌراد
المدفوعة والتً
سٌتم دفعها وفما ً
للمادة
(6..4ت) .
من التعلٌمات
الى ممدمً
العطاءات

الرسوم
الكمركٌة*
وضرٌبة
اإلستٌراد
المدفوعة عن كل
بند وفما ً للمادة
(6..4ت)  2من
التعلٌمات الى
ممدمً العطاءات
(ٌجب ضم
المستندات
والوثائك)

سعر الوحدة
رلما وكتابة
(دون الرسوم
الكمركٌة
وضرٌبة
اإلستٌراد) وفما ً
للمادة
(6..4ت) 3
من التعلٌمات
الى ممدمً
العطاءات

السعر اإلجمالً
للبند( رلما
وكتابة) دون
الرسوم الكمركٌة
وضرٌبة
اإلستٌراد ،وفما ً
للمادة (6..4ت)
3من التعلٌمات
الى ممدمً
العطاءات

سعر الشحن
لبري والخدمات
األخرى لكل بند
( رلما
وكتابة)والمطلوبة
فً العراق لتسلٌم
الكتب الى المولع
األخٌر (إذا كان
مطلوبا ً فً لائمة
البٌانات 6..4
(ت) )

الكلفة
اإلجمالٌة لكل
بند(رلما
وكتابة)

ضخيبة
وضخائب

().1 + 9

أخخى

()7 - 6

()5 × 8

السبيعات

ستجفع
إذا تع
تخسية
العقج

انسعر اإلجًاني نهعطاء ( يجًىع انعايىد ( )11رلًا وكتابت)
إسى يمذو انعطاء _________________________ ذٕلٛع يمذو انعطاء __________________________ انراسٚخ _________

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  58يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

جذول أسعار انكتب وانًطبىعاث انًمذيت ين داخم انعراق
التاريخ_________________ :

(عصاءات السجسػعة األولى والثانية)

مرجع المنالصة_____________ :
الصفحة ________من ________

العسبلت وفقاً لمسادة  – 6.14أ مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات
6

.

2

3

4

5

بند رلم

توصٌف
السلع

بلد المنشا

الكمٌة ووحدة
المٌاس

سعر الوحدة السعر اإلجمالً
(رلما
(رلما
وكتابة) EXWوكتابة)EXW
لكل بند (× 4
)5

7

8

9

.1

سعر الشحن البري
والخدمات األخرى لكل
بند (رلما وكتابة)
المطلوبة فً العراق
لتسلٌم الكتب الى المولع
األخٌر (إذا كان مطلوبا ً
فً لائمة البٌانات 6..4
–أ )3

تكالٌف الٌد
العاملة المحلٌة،
المواد األولٌة
والمكونات من
داخل العراق
(%من )6

الكلفة اإلجمالٌة
لكل بند(رلما
وكتابة)

ضرٌبة المبٌعات وضرائب
أخرى ستدفع إذا تم ترسٌة
العمد (وفما ً للمادة – 6..4أ 2
من التعلٌمات الى ممدمً
العطاءات)

()6 + 7

السعر اإلجمالي للعطاء ( مجموع العامود ( )9رلما وكتابة)

إسع مقجـ العصاء __________________________ تػقيع مقجـ العصاء ________________________________ التاريخ _________

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  59يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

ينهاج إكًال انتسهيى نهخذياث راث انصهت
التاريخ_________________ :
العسبلت وفقاً لمسادة ( 6.14ت) مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات

مرجع المنالصة_____________ :
الصفحة ________من ________
.

2

3

4

5

بند رلم

توصٌف الخدمات (ٌستثنى
الشحن البري والخدمات
األخرى المطلوبة فً العراق
لتسلٌم الكتب الى المولع
االخٌر)

بلد المنشا

تارٌخ التسلٌم

تاريخ اإلكساؿ

إسع مقجـ العصاء __________________________ تػقيع مقجـ العصاء ________________________________ التاريخ _________

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  60يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء

جدول األسعار للططورر والطااة األول للتط الجدرد وإلةاد الطااة *
إف الكمفة اإلجسالية لمتصػيخ والصباعة األولى لمكتب الججيجة ىي )CxS( + B + A
يجب شمب تفريل أسعار التصػيخ والصباعة لمكتب الججيجة سػاء لخيار الكتاب الػاحج ( ) Single Book Option-SBOأو لخيار الكتب الستعجدة ( .) MBO-Multiple Book Option

في حالة  ،SBOسوف ٌتم استخدام عناصر الكلفة الحتساب سعر الوحدة إلعادة الطباعة .في حالة  ، MBOسوف ٌتم استخدام عناصر الكلفة لـ ). :لتحلٌل العطاءات ) )2 ،الحتساب سعر الوحدة
لجودة المطبوعات المؤكدة ( ) )definitive print quantity (the contract valueو  )3الحتساب سعر الوحدة إلعادة الطباعة.

A
الكمفة األولى الثابتة لمشفقات
الشاتجة عغ الػصػؿ الى

الشقصة(رلما وكتابة) حيث
الكتاب الججيج قج أصبح
جاى اًد لمصباعة بريغتو

الشيائية ( in final film,

camera-ready copy
or electronic media

) form

B

S

C

سعخ الػحجة لمصباعة

سعخ الػحجة إلعادة

األولى(رلما وكتابة)

الصباعة*(رلما وكتابة)

الكمفة الثانية الثابتة (رلما

وكتابة)لترشيع سبائظ

الصباعة (platemaking

) وتجييد معجات الصباعة
والتجسيع/التغميف
( ) bindingقبل بجء
إنتاج الشدخة األولى

تكاليف متغيخة وىي
تكاليف إنتاج ندخة
واحجة بعج اكساؿ B

(وتتزسغ الذحغ الى

عجد الشدخ السصمػبة
في الصبعة األولى

السػقع األخيخ) (رلما
وكتابة)

)B + (C x S1
)A + B + (C x S

( = S1عجد الشدخ في
إعادة الصباعة)

السشجدة كاممة

* يتع إستعساؿ معادلة إعادة الصباعة في حاؿ تزسغ العقج أحكاماً إلعادة الصباعة

إسع مقجـ العصاء __________________________ تػقيع مقجـ العصاء ________________________________ التاريخ _________

مرجع المناقصة ____________________:
____________________:
جهة التعاقد

طفذح  61يٍ111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُارج انًٕدذج

نموذج ضمان العطاء (تطا ضمان/تفال مصرفر )

] اسع السرخؼ وعشػاف الفخع او السكتب السرجر]
________________ :

السدتفيج

________________ :

التاريخ

ضسان العصاء رقم

________________ :

قجـ لكع عصاءه
تع إببلغشا بأف ___________________________ (السدسى فيسا يمي "مقجـ العصاء") قج ّ

بتاريخ _______________ (السدسى فيسا يمي "العصاء") لتشفيح ____________________ بسػجب
السشاقرة رقع ____________("السشاقرة").

إضافة الى ذلظ ،فإنشا نتفيع ،وفقا لذخوشكع ،بأف العصاءات يجب أف تكػف مزسػنة بسػجب ضساف لمعصاء.
وبشاء عمى شمب مقجـ العصاء ،نحغ __________________ ممتدمػف بسػجب ىحه الػثيقة بذكل ال رجػع
ً
)
عشو بأف نجفع لكع أي مبمغ أو مبالغ ال تتجاوز بسجسميا مبمغ __________________(،
أخل بإلتدامو
فػر تدمسشا أوؿ شمب تحخيخي مشكع مرحػب بإفادة تحخيخية تذيخ الى أف مقجـ العصاء قج ّ

(بإلتداماتو) بسػجب شخوط العصاء ،إذ أف مقجـ العصاء:

(أ) قج سحب عصاءه خبلؿ فتخة نفاذ العصاء السحجدة مغ قبل مقجـ العصاء في استسارة تقجيع العصاء؛ أو
(ب) قج تبمغ بقبػؿ عصاءه مغ جية التعاقج خبلؿ فتخة نفاذ العصاء وأنو ( )1لع يقبل ترحيح األخصاء
الحدابية )2( ،فذل في تػقيع العقج )3( ،فذل أو رفس تقجيع ضساف حدغ االداء وفقاً لمتعميسات

الى مقجمي العصاءات؛ أو

قجـ شكػى أو شعغ وفق السادة  43مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات ،حيث قخرت السحكسة
(ت) قج ّ

اإلدارية السخترة بأنو قج تدبب بتأخيخ تػقيع العقج دوف أي مبخر مقبػؿ مسا أدى الى وقػع أضخار.

تشتيي مجة نفاذ ىحا الزساف( :أ) إذا كاف مقجـ العصاء ىػ مقجـ العصاء الفائد ،فػر تدمسشا مشو ندخ ًة
بشاء عمى شمب مقجـ العصاء؛ أو (ب) إذا لع يكغ مقجـ
مػّقعة عغ العقج وإصجار ضساف حدغ االداء لكع ً
مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح  62يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُارج انًٕدذج

العصاء فائ اًد بتخسية العقج باستثشاء السخشحيغ الثبلثة األوائل ،فعشج تحقق األقخب مسا يمي )1( :عشج
تدمسشا لشدخة مغ إشعاركع لسقجـ العصاء بإسع مقجـ العصاء الفائد وإبخاـ العقج معو ،أو ( )2بعج ثسانية
وعذخيغ ( )29يػماً مغ انتياء مجة نفاذ عصاء مقجـ العصاء.
وبالتالي ،فإف أي شمب دفع بسػجب ىحا الزساف يجب أف يتع استبلمو مغ قبمشا في مكتبشا في ذلظ التاريخ أو
قبمو.
يخزع ىحا الزساف لمقػانيغ الموحدة لطلب الضمانات ،الرادرة وفقا لمقانػف العخاقي

_____________________________

]التهقيع (التهاقيع)[

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح  63يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُارج انًٕدذج

طفورض احقوق الطاع والنشر
(مخاجعة السادة  4.5مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات)

الى( :إسع جية التعاقج)
حيث أنشا نحغ ______________________ ،مالكي حقػؽ الصبع والشذخ لمكتب التالية__________ :
_________________________ ،ومكاتبشا في _______________________ ،نفػض ىيشا مقجـ
العصاء ______________________ بتقجيع عصاءه ،ومغ ثع التفاوض عمى عقج وتػقيعو معكع ،والستعمق
بالسشاقرة رقع ______________________ لتعاقج الكتب والسصبػعات التي نسمظ حقػؽ شبعيا ونذخىا.
كسا وأنشا سشحسي ونخمي السدؤولية ونعػض عمى جية التعاقج ومػضفييا والعامميغ لجيياعغ كل شكػى صادرة

عغ اي شخؼ ثالث بذاف التعجي عمى حقػؽ الصبع والشذخ الشاتجة عغ إستعساؿ الكتب والسصبػعات السحكػرة

أعبله  ،أو أي جدء مشيا  ،وذلظ ضسغ جسيػرية العخاؽ.

(التػقيع بالشيابة عغ ولرالح مالكي حقػؽ الصبع والشذخ)
مبلحطة :يجب أف يكػف ىحا التفػيس عمى الخسالة الخسسية السعتسجة مغ مالكي حقػؽ الصبع والشذخ وأف تكػف
مػقعة مغ قبل شخز مخ ّػؿ قانػنياً (عبخ تفػيس قانػني) لمتػقيع مع األىمية لمقياـ بحلظ وإللداـ مالكي حقػؽ
الصبع والشذخ .يجب أف يخفق مقجـ العصاء ىحا التفػيس بعصاءه.

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح  64يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يرطهثاخ انرعالذ

الجدء الثاني
متصمبات التعاقج

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح  65يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يرطهثاخ انرعالذ

القدم الخامذ  .ججول متصمبات التعاقج ("ججول الستصمبات")
السحتهيات
 .1الئحة الكتب ومشياج التدميع ..............................................................

68

 .2مشياج التدميع ............................................................................

69

 .3الئحة الخجمات ذات الرمة ومشياج اإلكساؿ ..............................................

70

 .4السػاصفات الفشية ........................................................................

71

"إن المهائح التالية ىي عمى سبيل السثال ال الحرخ ويسكن إضافة أو ححف بعس المهائح حدب الحاجة".

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح  66يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يرطهثاخ انرعالذ

الئح التط ومنهاج الطسلرم
يتعيغ عمى مقجـ العصاء أف يحجد أسعار وتػاريخ تدميع كل مغ البشػد والسجسػعات السحجدة في ىحا الشسػذج :
"الئحة الكتب ومشياج التدميع"

1

البشج

2

تػصيف
الدمع

3

4

الكسية

وحجة

القياس

5

السػقع األخيخ

(مػقع السذخوع)

كسا ىػ محجد في
ورقة البيانات

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

6

اإلنكػتخمد وإسع السػقع أو مخفأ الػصػؿ السحجد

الكتب مغ خارج العخاؽ

الكتب مغ داخل العخاؽ

طفذح  67يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يرطهثاخ انرعالذ

منهاج الطسلرم
إف مشياج التدميع السقجـ باألسابيع  /األشيخ يبيغ في ما يمي تاريخ التدميع الحي ىػ تاريخ التدميع ( )1في

السشذآت/السعسل  ،EXWأو ( )2إلى شخكة الذحغ-عمى الحاممة في مخفأ الذحغ حيث يتزسغ العقج شخوط
 FOBأو  ،CIFأو ( )3إلى أوؿ شخكة الذحغ أو حاممة إذا تزسغ العقج شخوط  FCAأو  . CIPلكي يتع

تحجيج تاريخ التدميع فيسا يمي ،يجب عمى جية التعاقج أف تأخح بشطخ اإلعتبار الػقت اإلضافي السصمػب لمذحغ

السحمي(الجاخمي) أو الخارجي (الجولي) إلى مػقع السذخوع أو إلى أي مػقع وصػؿ آخخ.1

رقع البشج

تػصيف مػجد

الكسية

تاريخ التدميع ( الذحن)
باألسابيع /األشيخ
2

إبتجاء من __________
ً

ٌ )1مكن أن ٌحدد التسلٌم لشحنة واحدة أو لعدة شحنات جزءٌة ،أو لتارٌخ معٌن ،أو لحمبة من فترات التسلٌم الممبولة.
ٌ )2تعٌن على جهة التعالد أن تحدد التارٌخ الذي ٌبدأ منه منهاج التسلٌمٌ .جب أن ٌكون هذا التارٌخ هو تارٌخ ترسٌة العمد أو تارٌخ تولٌع
العمد أو تارٌخ فتح اإلعتماد المستندي أو تارٌخ التأكٌد على فتح اإلعتماد المستندي ،كما تراه مناسباًٌ .جب تضمٌن إستمارة تمدٌم العطاء
اإلشارة إلى هذا المنهاج.
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طفذح  68يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يرطهثاخ انرعالذ

الئح الخدمات ذات الصل ومنهاج اإلتمال
يتعيغ عمى مقجـ العصاء أف يحجد أسعار وتػاريخ إكساؿ جسيع البشػد والسجسػعات السحجدة في ىحا الشسػذج :
"الئحة الخجمات ذات الرمة ومشياج اإلكساؿ"
1
البشج

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

2
تػصيف الدمع

3
الكسية

____________________:
____________________:

4
وحجة القياس

5
السػقع أو السكاف حيث سيتع

تشفيح الخجمات

6
التاريخ السصمػب إلكساؿ
الخجمات

طفذح  69يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

يرطهثاخ انرعالذ

المواصفات الفنر
يتعيغ عمى الكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة أف تتصابق مع السػاصفات الفشية والسقاييذ التالية :
رقع البشج
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إسع الدمعة أو الخجمة ذات الرمة

____________________:
____________________:

السػاصفات الفشية والسقاييذ

طفذح  70يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

الجدء الثالث
العقج
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طفذح 71يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

الجسيــــــهريــة العـــــــخاقيــة
الشسهذج السهحج لعقهد تجييد

الكتب والسصبهعات والخجمات ذات الرمة

اسع السذخوع

_____________________ :

مخجع العقج

_____________________ :

فيسا بيغ

] جية التعاقج[

و

] مقجـ العصاء [
تاريخ  ] :أدخل التاريخ [
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طفذح 72يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح
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طفذح 73يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

 .33تسجيج السجة

______________________________________________ 92

 .34سحب العسل

______________________________________________ 93

 .35التشازؿ

مرجع المناقصة
جهة التعاقد
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طفذح 74يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

 .1التعخيفات
يكػف لمكمسات ولمسرصمحات التالية السعاني السجرجة أدناه:
أ) " القهانين الشافحة"  ،وتعشي التذخيعات والقػانيغ واألنطسة والتعميسات والعخاقية السعتسجة في
جسيػرية العخاؽ.
ب) " العقج"  ،و يعشي اتفاقية العقج السمدمة والسػقعة بيغ السذتخي(جية التعاقج) والسجيد(مقجـ
العصاء الفائد) ،والتي تتزسغ مدتشجات العقج ،وتذسل جسيع الػثائق والسخفقات والسجرجة
والسحجدة في البشج الثاني مغ أتفاقية العقج.

ج) " مدتشجات العقج" ،وتعشي كل السدتشجات/الػثائق الػاردة في اتفاقية العقج ،متزسشة أي
تعجيبلت ذات الرمة.
د) " ثسن العقج " ،ويعشي السبمغ الستػجب دفعو لمسجيد بحدب ما تع تحجيجه في اتفاقية العقج،
بسػجب شخوط وأحكاـ العقج.
ِ) "يهم" تعشي يػـ عسل بحدب التقػيع السيبلدي.
ٔ) "إكسال" تعشي إكتساؿ تجييد الدمع وإنجاز الخجمات ذات الرمة مغ قبل السجيد وفق
األحكاـ والذخوط السحجدة في العقج.

ص) "الكتب" تعشي جسيع الكتب والسصبػعات ومػاد االساتحة ومجخبلت اإلنتاج األخخى كالػرؽ
والسخصػشات والشذخ والترشيع كسا تذسل أيزاً الخجمات األخخى السترمة كالتػزيع
والتغميف والتػضيب التي يتػجب عمى السجيد تقجيسيا إلى السذتخي وذلظ بسػجب بشػد

العقج.
ويقرج بيحا التعبيخ جية التعاقج التي تذتخي الكتب والسصبػعات والخجمات ذات
ح) "السذتخي" ُ
الرمة ،بحدب ما تع تحجيجه في الذخوط الخاصة لمعقج.
ويقرج بيحا التعبيخ الخجمات االضافية الستعمقة بتقجيع الكتب ،مثل
ط) "الخجمات ذات الرمة" ُ
التأميغ ،التجريب أو أي واجبات أخخى تقع عمى عاتق السجيد بسػجب ىحا العقج.
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طفذح 75يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

٘) "السقاول الثانهي" تعشي أي شخز شبيعي أو معشػي ،خاص أو جية حكػمية ،أو مديج
مشيا ،وتتزسغ فخوعو القانػنية أو شخكاتو السسثمة ،التدـ عبخ السجيد تقجيع أي جدء مغ
الكتب السصمػبة أو تشفيح أي مغ الخجمات السترمة.

ن) "السجيد " تعشي شخز شبيعي ،خاص أو جية حكػمية ،أو مديج مشيا ،ويتزسغ فخوعو
القانػنية أو شخكاتو السسثمة ،والحي تع قبػؿ عصائو مغ جية التعاقج لتشفيح العقج وباالسع الحي

تع تحجيجه في اتفاقية العقج.

ل) "السهقع " تعشي مكاف التشفيح حدب ما يخد في الذخوط الخاصة لمعقج.
و) "اإلنكهتخمد" تعشي القػاعج العالسية لتفديخ األحكاـ التجارية والرادرة عغ غخفة التجارة
العالسية (احجث إصجار) 38 Cours Albert 1er, 75008باريذ ،فخندا.

ٌ) "تاريخ الشفاذ" يعشي التاريخ الحي يربح فيو العقج نافحاً بجسيع شخوشو ،والحي تبجأ مشو فتخة
التشفيح/اإلكساؿ.

ط) "مجة التشفيح/اإلكسال" يعشي السجة التي سيتع خبلليا تشفيح متصمبات التعاقج بالكامل وفقاً
ألحكاـ العقج السترمة.

 .2مدتشجات العقج
 .1.2وفقاً لتختيب أىسيتيا (األسبقية ) order of precedenceبحدب ما ىػ محجد في إتفاقية

العقج ،تعتبخ جسيع السدتشجات والػثائق السكػنة لمعقج (وجسيع أجدائيا) متخابصة ومتكاممة ويفدخ
بعزيا البعس.

 .3مسارسات الفداد واالعسال غيخ السذخوعة
 .1.3إف سياسة السذتخي تقتزي الصمب مغ مقجمي العصاءات ،السقاوليغ ،اإلستذارييغ

والسجيديغ/السػرديغ ،والعامميغ لجييع في العقػد السسػلة مغ السذتخي االلتداـ بأعمى السعاييخ
األخبلقية خبلؿ عسميات تعاقج وتشفيح ىحه العقػد .لغخض ىحه الدياسة:
أ -يعتسج السذتخي تعخيف "االعساؿ غيخ السذخوعة والفداد" بحدب القػانيغ العخاقية الشافحة .ىحا
وسيدتخشج السذتخي أيزاً بتعخيف السرصمحات التالية أدناه:
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طفذح 76يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

(أ) "مسارسة فاسجة" تعشي عخض أو تقجيع أو استبلـ أو استجراج أي شيء ذي قيسة،

سػاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ ،وذلظ بيجؼ التأثيخ بذكل غيخ سميع عمى أفعاؿ

جية أخخى؛
(ب) "مسارسة احتيالية" تعشي أي فعل أو إغفاؿ (ومغ ضسشيا التذػيو أو سػء التسثيل)
يؤدي عغ در ٍ
اية أو بتيػر ،الى خجاع أو محاولة خجاع جية ما ،سػاء لمحرػؿ عمى
مشفعة مالية أو مشفعة أخخى أو لمتسمز مغ التداـ ما؛

(ت) "مسارسات قيخية" تعشي إلحاؽ الزخر أو إيحاء أو التيجيج بإلحاؽ الزخر أو
اإليحاء ،بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ ،أي جية أو مستمكات الجية ،وذلظ بيجؼ
التأثيخ بذكل غيخ سميع عمى أفعاؿ جية ما.
ٍ
لغاية غيخ
(ث) "مسارسة تػاشؤية" تعشي أية خصة أو تختيب بيغ شخفيغ أو أكثخ ،وذلظ
سميسة ،شاممة التأثيخ بذكل غيخ سميع عمى أفعاؿ جية أخخى؛ و
الستعسج أو التدويخ أو التغييخ في األدلة اليامة
(ج) "مسارسة اإلعاقة" تعشي اإلتبلؼ
ّ
لمتحقيق أو حجبيا عغ التحقيق أو اإلدالء بذيادة غيخ صحيحة إلى السحققيغ،
والعسل عغ قرج ،وذلظ إلعاقة أية إجخاءات يجخييا السذتخي لمتحقيق في إدعاءات
مسارسات الفداد أو االعساؿ غيخ السذخوعة أو القيخ أو التػاشؤ بحدب القػانيغ
العخاقية الشافحة؛ و/أو تيجيج أو مزايقة أو تخىيب أي جية ،وذلظ لسشعيا مغ كذف
معخفتيا بأمػر تتعمق بالتحقيق أو لسشعيا مغ متابعة أو مػاصمة إجخاءات التحقيق.
ب -سيخفس السذتخي أي عصاء قج تست التػصية بتخسية العقج عميو إذا تبيغ أف مقجـ العصاء
الفائد بالتػصية قج تػرط ،بذكل مباشخ أو مغ خبلؿ وكيل ،في مسارسات فداد أو إحتياؿ
أو قيخ أو تػاشؤ أو إعاقة أثشاء تشافدو لمحرػؿ عمى العقج السعشي وذلظ بحدب لمقػانيغ

العخاقية الشافحة؛ و
ج -سػؼ يعاقب السذتخي الجية أو شخكاءىا وفقاً لمقػانيغ العخاقية الشافحة ،بسا في ذلظ اإلعبلف

بفقجاف األىمية القانػنية ،سػاء ألجل غيخ محجد أو لفتخة محجدة مغ الػقت ،لمسذاركة في أي
مغ نذاشات التعاقج لمعقػد السسػلة مغ السذتخي ،إذا تبيغ في أي وقت لمجيات العخاقية

السخترة في ىحا الذأف ،أف مقجـ العصاء قج تػرط ،سػاء بذكل مباشخ أو مغ خبلؿ وكيل،
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طفذح 77يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

في مسارسات فداد أو إحتياؿ أو تػاشؤ أو قيخ أو إعاقة أثشاء التشافذ عمى العقج أو أثشاء

تشفيح ذلظ العقج السسػؿ مغ السذتخي؛ و

د -سػؼ يكػف لمسذتخي الحق بتزسيغ وثائق السشاقرة والعقػد السسػلة مغ السذتخي شخشاً يمدـ
مقجمي العصاءات ،اإلستذارييغ والسجيديغ/السػرديغ والسقاوليغ بالدساح لمجيات العخاقية

السخترة بسعايشة حداباتيع وسجبلتيع والسدتشجات األخخى الستعمقة بتقجيع العصاءات وتشفيح
العقج ،كسا وبإحالة ىحه السدتشجات إلى التجقيق لجى مجققيغ مكمفيغ مغ الجيات السخترة

وفقاً لمقػانيغ العخاقية الشافحة.
 .4التفديخ
 .1.4اإلنكػتخمد

أ .إال إذا كانت متشاقزة مع أحكاـ العقج ،تفدخ أي عبارة تجارية وحقػؽ وواجبات
الصخفيغ السختبصة بيا استشاداً الى اإلنكهتخمد ،باستثشاء ما يخد خبلفاً لحلظ في

الذخوط الخاصة لمعقج.

ب .إف العبارات  ،CIP ،CIF ،FCA ،FOB ،EXWوتعابيخ أخخى مساثمة ،عشجما
تدتعسل ،فيي تحتكع لمذخوط السحجدة في آخخ إصجار لئلنكػتخمد الرادرة عغ
غخفة التجارة الجولية في باريذ ،بتاريخ الجعػة الى تقجيع العصاءات أو بحدب ما
ىػ محجد في الذخوط الخاصة لمعقج.

 .2.4كامل االتفاؽ
يعتبخ العقج بسثابة كامل االتفاؽ بيغ السذتخي والسجيد ،وتبقى االسبقية لمعقج عمى أية

مخاسبلت مكتػبة بيغ الصخفيغ والتي أنجدت قبل تاريخ ىحا العقج.
 .3.4التعجيل

لغ يعتبخ أي تعجيل أو تغييخ عمى العقج نافحاً إال إذا كاف تحخيخياً ويحسل تاريخاً ويذيخ
بػضػح إلى العقج ،كسا ويجب أف يكػف مػقعاً مغ مسثل مفػض قانػنياً عغ كل مغ

شخفي العقج وفقاً لمقػانيغ الشافحة.
 .4.4التشازؿ عغ الحقػؽ
أ.

وفقاً لمسادة ( .4.4ب) أدناه ،أي تأخيخ أو تخيث أو إمياؿ أو سساح مغ

قبل أي مغ الصخفيغ في فخض تصبيق أي مغ أحكاـ أو شخوط العقج أو في تسجيج لمػقت
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طفذح 78يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

يحج أو يجحف أي مغ حقػؽ ىحا الصخؼ
مغ قبل أي مغ الصخفيغ لآلخخ ،لغ يؤثّخ أو ّ
بسػجب العقج ،كحلظ لغ يسثل أي تشازؿ ألي شخؼ عغ أي خخ ٍؽ لمعقج تشازالً عغ أي

استسخار في ىحا الخخؽ أو عغ أي خخؽ الحق لمعقج.

عتج بأي تشازؿ مغ قبل أي شخؼ عغ حقػقو أو سمصاتو أو تدػياتو بسػجب
ب .ال ُي ّ
العقج ،إال إذا كاف ىحا التشازؿ تحخيخياً ومؤرخاً ومػقعاً مغ قبل السسثل السفػض القانػنياً
ِ
الستشازؿ .ويجب أف يحجد ىحا التشازؿ صخاح ًة الحق الستشازؿ عشو ونصاؽ ىحا
عغ الصخؼ
التشازؿ مع مخاعاة التذخيعات العخاقية الشافحة ذات العبلقة بيحا الذأف.

 .5.4الشفاذية

تبيغ أف أحج أحكاـ أو شخوط العقج مسشػعة أو أصبحت غيخ نافحة أو غيخ قابمة لمتصبيق،
إذا ّ
فإف ىحا السشع أو عجـ الشفاذ أو عجـ القجرة عمى التصبيق لغ يؤثخ عمى نفاذ أو تصبيق أي مغ

األحكاـ والذخوط األخخى في العقج.
 .5المغة
 .1.5إف العقج وكحلظ كافة السخاسبلت والسدتشجات الستعمقة بالعقج والستبادلة بيغ السذتخي

والسجيد ،سػؼ تتع تحخيخياً بالمغة السحجدة في الذخوط الخاصة بالعقج .يسكغ أف تكػف مدتشجات

العقج الجاعسة والسصبػعات بمغة غيخ تمظ السحجدة لمعقج شخط أف تخفق بتخجسة دقيقة لشرػصيا

السترمة بالمغة السحجدة وعشجىا تعتسج التخجسة لغايات تفديخ العقج.

يتحسل السجيد كافة تكاليف التخجسة إلى لغة العقج السعتسجة ومدؤولية السخاشخ السختبصة
.2.5
ّ
بجقة ىحه التخجسة ،وذلظ لمسدتشجات والػثائق السقجمة مغ السجيد.
 .6إئتالف ،مذخوع مذتخك ،أو مذاركة
 .1.6إذا كاف السجيد إئتبلؼ مؤسدات ،أو مذخوع مذتخؾ ( مذاركة) بيغ شخز شبيعي
ومؤسدة ،يعتبخ جسيع األشخاؼ (الذخكاء/األعزاء) ،بالتكافل والتزامغ ،مدؤوليغ أماـ

يعيشػا أحجىع لمعسل كخئيذ مفػض لُيمدـ
السذتخي عغ تشفيح أحكاـ العقج كاممة ،وعمييع أف ّ
اإلئتبلؼ أو السذاركة .ال يجػز تغييخ تخكيبة أو تذكيمة اإلئتبلؼ أو السذاركة قبل الحرػؿ
عمى مػافقة السذتخي السدبقة.

 .7التأىيل السدبق
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طفذح 79يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

 .1.7يجب عمى السجيد ومقاوليو (مجيديو) الثانػييغ أف يكػنػا حاممي جشدية أي بمج كاف،

باستثشاء مغ تحطخ جسيػرية العخاؽ العبلقات التجارية معيع بسػجب القانػف والتعميسات الخسسية.

مؤسداً
يعتبخ السجيد أو السقاولػف (السجيدوف) الثانػيػف حائ اًد لجشدية بمج ما إذا كاف مػاششاً أو َ

أو مذاركاً أو مدجبلً ويعسل في ىحا البمج وفق أحكاـ قػانيغ البمج الشافحة.

 .2.7إف جسيع الكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة الػاجب تقجيسيا بسػجب العقج يجب أف

يكػف مشذأىا مغ بمج مؤىل .لغخض ىحه السادةُ ،يقرج ب ػ "السشذأ" البمج حيث تع تصػيخ أو إنتاج
أو ترشيع أو معالجة (شباعة) الكتب والسصبػعات أو أنو مغ خبلؿ الترشيع ،السعالجة ،أو
التجسيع قج نتج بشج (نز) مسيد تجارياً بحيث يكػف مغايخ جػىخياً في مكػناتو/مسيداتو األساسية

عغ تمظ السدتػردة.
 .8اإلشعارات

ٍ
شخؼ إلى آخخ بسػجب العقج ،يجب أف يكػف تحخيخياً ومػجياً الى
 .1.8إف القياـ بأي إشعار مغ
إشعار تع تػجييو بذكل
عشاويغ السحجدة في الذخوط الخاصة لمعقج  .وعبارة " تحخيخياً " تعشي أف
اً
تحخيخي ويدتكسل بكتاب صادر عغ الصخؼ اآلخخ يؤكج فيو إستبلـ السخاسمة ،ويتع تدميسو باليج
أو بػاسصة البخيج أو بالكابل (متزسشاً التمكذ أو الفاكذ أو البخيج األلكتخوني) ،كسا ىػ محجد
في الذخوط الخاصة لمعقج.
 .2.8يعتبخ اإلشعار نافحاً عشج التدميع أو عشج التبمغ بو.
 .9القانهن الحاكم لمعقج
 .1.9إف ىحا العقج يخزع ويتع تفديخه وفقاً إلحكاـ القػانيغ العخاقية الشافحة وكسا ىػ محجد في
الذخوط الخاصة لمعقج.
.11

تدهية الشداعات

حل أي خبلؼ أو نداع يشذأ بيشيسا فيسا يتعّمق
 .1.10سيدعى السذتخي والسجيد جاىجيغ الى ّ
بالعقج أو بسػجب العقج ،وذلظ بذكل ودي عبخ التفاوض غيخ الخسسي والسباشخ فيسا بيشيسا.
 .2.10إذا فذل الصخفاف في حل ىحا الخبلؼ أو اإلختبلؼ بالتذاور الستبادؿ خبلؿ ثسانية

وعذخوف ( )28يػماً مغ تاريخ نذػء الخبلؼ أو اإلختبلؼ ،عشجىا يسكغ ٍ
ألي مغ الصخفيغ أف
مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 80يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

يخسل إشعا اًر الى الصخؼ اآلخخ لتبميغو بشية الصخؼ السخسل فس الشداع وفقاً لقػاعج اإلجخاءات
السحجدة في الذخوط الخاصة لمعقج.
 .3.10برخؼ الشطخ عغ إجخاءات فس الشداع السشرػص عشيا في ىحه السادة،
(أ) يدتسخ الصخفاف في تشفيح كل مغ التداماتيسا بسػجب العقج اال اذا اتفقا عمى غيخ
ذلظ ،و

(ب) عمى السذتخي اف يجفع لمسجيد أية مدتحقات مالية لو وفقاً لمقػانيغ الشافحة.
.11

نصاق التعاقج

 .11.1تكػف الكتب والسصبػعات والخجمات السترمة بيا السصمػب تقجيسيا وفقاً لسا تع تحجيجه في
ججوؿ الستصمبات – القدع الخامذ ،وفي الذخوط الخاصة لمعقج.
.12

التدميم والسدتشجات

 .1.12عصفاً عمى السادة  1.32مغ الذخوط العامة لمعقج ،يجب أف يكػف مػعج تدميع الكتب

والسصبػعات وإكساؿ الخجمات السترمة بيا وفقاً لسشياج التدميع واإلكساؿ السحجد في ججوؿ

الستصمبات .إف تفاصيل الذحغ والسدتشجات الػاجب تقجيسيا مغ قبل السجيد محجدة في ججوؿ
الستصمبات.
.13

مدؤوليات السجيد

 .1.13يتػجب عمى السجيد أف يقجـ كافة الكتب والسصبػعات والخجمات السترمة بيا والستزسشة

بشصاؽ التعاقج وفقاً لمسادة  11مغ الذخوط العامة العقج والستزسشة بسشياج التدميع واإلكساؿ وفقاً

 12مغ الذخوط العامة العقج.
.14

مبمغ العقج

 .1.14يجب أف تتصابق األسعار التي يصمبيا السجيد مقابل الكتب والسصبػعات التي يتع تدميسيا
والخجمات السترمة بيا التي يتع تشفيحىا بسػجب العقج ،مع األسعار السقجمة مغ السجيد في

عصاءه والسثبتة في العقج ،باستثشاء أي تعجيبلت أسعار مدسػح بيا في الذخوط الخاصة لمعقج.
.15
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انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

 .1.15يتع تدجيج مبمغ العقج ،بسا فييا الجفعات السدبقة (إذا وججت) ،وفقاً لمذخوط السحجدة في
الذخوط الخاصة بالعقج.
 .2.15يجب عمى السجيد أف يتقجـ بصمبات الجفع الى السذتخي تحخيخياً مخفقة بفاتػرة ترف

بصخيقة مشاسبة الكتب والسصبػعات التي تع تدميسيا والخجمات السترمة التي تع تشفيحىا ،ومخفقة

أيزاً بتمظ الػثائق والسدتشجات السصمػبة بحدب السادة  12مغ الذخوط العامة لمعقج ،عشج إتساـ
جسيع االلتدامات ذات الرمة الػاردة في العقج.

 .3.15يجب أف يدجد السذتخي الجفعات في أقخب وقت ،عمى أف ال يتجاوز بأي حاؿ مغ

األحػاؿ السيمة السحجدة في الذخوط الخاصة بالعقج والتي تحتدب مغ تاريخ تدميع الفػاتيخ أو

شمب الجفع مغ السجيد وقبػؿ السذتخي ليا.

 .4.15تُدجد كافة الجفعات لمسجيد بسػجب العقج بالعسمة أو العسبلت السحكػرة في عصاء السجيد
والسثبتة في العقج.
 .5.15في حاؿ تخمف السذتخي عغ الجفع لمسجيد أي مبمغ مدتحق بحدب السيمة السحجدة وفقاً

لمسادة  3.15أعبله ،يتػجب عمى الصخفيغ الدعي سػية إلى تدػية ىحا األمخ بصخيقة مقبػلة
وبحدب ما ىػ محجد في الذخوط الخاصة بالعقج.

.16

الزخائب والخسهم

 .1.16يتحسل السجيد كامل السدؤولية عغ جسيع الزخائب والخسػـ ورسػـ التخاخيز الخ،...
وغيخىا مغ الخسػـ والجبايات الستػجبة خارج العخاؽ والسصمػب تدجيجىا لمكتب والسصبػعات

الػاجب تقجيسيا مغ خارج العخاؽ وحدب التذخيعات الشافحة.

 .2.16يتحسل السجيد كامل السدؤولية عغ جسيع الزخائب والخسػـ ورسػـ التخاخيز الخ...
الستػجبة داخل العخاؽ والسصمػب تدجيجىا لمكتب والسصبػعات الػاجب تقجيسيا مغ داخل العخاؽ
وذلظ لغاية تدميع الكتب والسصبػعات الستعاقج عمييا الى السذتخي وحدب التذخيعات الشافحة.

 .3.16في حاؿ كاف مسكشاً لمسجيد اإلستفادة مغ أي إعفاءات ضخيبية أو تخفيزات أو
مدتحقات أو امتيازات في العخاؽ ،يتػجب عمى السذتخي أف يبحؿ أفزل الجيػد ليداعج السجيد

في االستفادة مغ أي إعفاءات أو تخفيزات ضخيبية مساثمة وذلظ إلى أقرى نصاؽ مسكغ .إف
السعمػمات حػؿ الخسػـ والزخائب السترمة سػؼ تكػف محجدة في الذخوط الخاصة بالعقج.

.17
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انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

قجـ ضساناً بحدغ اداء العقج بالثسغ والعسمة السحجدة في الذخوط
يتعيغ عمى السجيد أف ي ّ
ّ .1.17
الخاصة لمعقج ،وذلظ خبلؿ اربعة عذخ ( )14يػماً  -أو تدعة وعذخوف ( )29يػماً متزسشة
مجة اإلنحار وبخبلفو يتحسل السجيد اآلثار القانػنية السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح العقػد

الحكػمية الشافحة.

 .2.17يدجد مبمغ ضساف حدغ االداء لمسذتخي وذلظ كجدء مغ التعػيس عغ أي خدارة ناتجة
عغ فذل السجيد في إكساؿ تشفيح واجباتو بسػجب العقج.

 .3.17يحخر ضساف حدغ االداء بالعسمة السعتسجة في العقج أو بأي عسمة أخخى قابمة لمتحػيل

ومقبػلة مغ السذتخي والتي ُيرجرالبشظ السخكدي في العخاؽ أسعار صخفيا الى الجيشار العخاقي،

كسا يجب أف يكػف ضساف حدغ االداء بالذكل السصمػب في مدتشجات (نساذج) العقج أو أي
نسػذج آخخ يػافق عميو السذتخي.

 .4.17يتع إشبلؽ ضساف حدغ االداء مغ قبل السذتخي ويعاد الى السجيد خبلؿ فتخة ال تتعجى

ثسانية وعذخوف ( )28يػماً بجءاً مغ تاريخ إكساؿ السجيد لػاجباتو في التشفيح بسػجب العقج ،بسا
فييا فتخة ضساف العيػب ،باستثشاء ما يخد خبلفاً لحلظ في الذخوط الخاصة لمعقج .بالخغع مغ

ذلظ ،فإنو ال يسكغ إشبلؽ ضساف حدغ االداء حتى إصجار شيادة التدميع/اإلكساؿ الشيائي مغ

السذتخي وبعج أف تتع تدػية الجفعات الشيائية.
.18

حقهق الصبع والشذخ

 .1.18تبقى حقػؽ الصبع والشذخ الخاصة بالخسػمات والسدتشجات والسػاد االخخى التي تتزسغ
بيانات ومعمػمات مقجمة مغ السجيد إلى السذتخي ،مدجمة باسع السجيد ،أو ،إذا كانت مقجمة

إلى السذتخي مباشخة أو عبخ السجيد مغ خبلؿ أي شخؼ ثالث ،شامبلً مػردي مػاد ،فإف حقػؽ

الصبع والشذخ ليحه السػاد ،تبقى مدجمة باسع الصخؼ الثالث ،إال إذا حجدت الذخوط الخاصة
بالعقج خبلؼ ذلظ.
.19

السعمهمات الدخية

 .1.19يمتدـ كل مغ السذتخي والسجيد بالدخية التامة ،وبعجـ اإلفراح ألي شخؼ ثالث عغ أية
وثائق أو بيانات أو أية معمػمات أخخى مقجمة مباشخة أو غيخ مباشخة مغ الصخؼ اآلخخ متعمقة

بالعقج ،دوف الحرػؿ عمى السػافقة الخصية لمصخؼ اآلخخ ،سػاء ما إذا كانت ىحه السعمػمات
ُقِّجمت ما قبل تشفيح العقج أو خبللو أو بعج إنتيائو أو إنيائو .مغ دوف إغفاؿ ما ورد ىشا أعبله،
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انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

يسكغ لمسجيد أف يقجـ لسقاوليو الثانػييغ أي مغ ىحه الػثائق والبيانات والسعمػمات األخخى

السقجمة مغ السذتخي وذلظ بالشصاؽ الحي يدسح لمسقاوؿ الثانػي بتشفيح التداماتو بسػجب العقج،
عمى أف يحرل السجيد مغ السقاوؿ الثانػي عمى تعيجه بالحفاظ عمى الدخية مذابو لحلظ

الستػجب عمى السجيد بسػجب السادة  19مغ الذخوط العامة لمعقج.

 .2.19ال يحق لمسذتخي أف يدتخجـ السدتشجات والبيانات والسعمػمات األخخى السذابية التي
حرل عمييا مغ السجيد ألية أىجاؼ ال تتعمق بالعقج .وكحلظ ،ال يحق لمسجيد أف يدتخجـ
السدتشجات والبيانات والسعمػمات األخخى السذابية التي حرل عمييا مغ السذتخي ألية أىجاؼ ال

تتعمق بتشفيح العقج.
 .3.19بالخغع مغ ذلظ ،إف التداـ أي شخؼ بالسػاد  1.19و  2.19مغ الذخوط العامة لمعقج ال
يدخي عمى السعمػمات التي:

(أ) دخمت حالياً أو الحقاً في السجاؿ العاـ لدبب خارج عغ إرادة ىحا الصخؼ،
(ب) يسكغ أف يتع إثبات امتبلكيا مغ ىحا الصخؼ في وقت الكذف عشيا ،والتي لع يتع
الحرػؿ عمييا سابقاً -بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ -مغ الصخؼ اآلخخ ،أو
ٍ
بتعيج بالدخية.
(ت) حرل عمييا ىحا الصخؼ بذكل قانػني مغ شخؼ ثالث غيخ ممدـ
تعجؿ بأي شكل مغ األشكاؿ أي
 .4.19إف أحكاـ السادة  19مغ الذخوط العامة لمعقج أعبله ال ّ
ٍ
تعيج بالدخية التدـ بو أي مغ الصخفيغ قبل تاريخ تػقيع العقج فيسا يتعمق بتقجيع الكتب

والسصبػعات أو أي جدء مشيا.

 .5.19تبقى أحكاـ السادة  19مغ الذخوط العامة لمعقج ُم ِمدمة لمصخفيغ حتى بعج إنتياء العقج أو
إنياءه أو سحب العسل ألي سبب كاف.
.21

التعاقج بالباشن

 .1.20عمى السجيد أف يبمغ السذتخي بذكل تحخيخي ،وأف يحرل عمى السػافقة التحخيخية

السدبقة لمسذتخي ،عغ جسيع السقاوليغ الثانػييغ الحيغ تعاقجوا مغ الباشغ لتشفيح جدء مغ
إلتداماتيع بسػجب العقج ،غيخ أولئظ الحيغ تع تحجيجىع سابقاً في عصاء السجيد .ال ي ِ
عف ىحا

اإلشعار ،سػاء ما إذا تع في العصاء األصمي أو الحقاً ،السجيد مغ ٍ
اي مغ التداماتو وواجباتو
ومدؤولياتو بسػجب ىحا العقج.
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 .2.20ال يسكغ لمذخكات العامة أف تمدـ جدء مغ العقػد بالباشغ دوف السػافقة التحخيخية السدبقة

لمسذتخي .كسا أنو ال يسكشيا أف تمدـ كامل العقج الحي تست تخسيتو عمييا إلى مقاوليغ ثانػييغ.
 .3.20إف التعاقج بالباشغ يتع وفقاً لمسػاد  3و  7مغ الذخوط العامة لمعقج.
.21

السهاصفات والسقاييذ

 .1.21السػاصفات الفشية والسخصصات
أ .يتػجب عمى السجيد أف يتأكج مغ أف الكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة السقجمة

بسػجب العقج سػؼ تتصابق مع السػاصفات الفشية والسقاييذ السحجدة في القدع الخامذ -ججوؿ
متصمبات ،وفي حاؿ عجـ تحجيج أية مقاييذ قابمة لمتصبيق ،تعتسج عشجئح مقاييذ معادلة أو أعمى

مغ السقاييذ الخسسية والتي في حاؿ تصبيقيا تتشاسب مع بمج مشذأً الكتب والسصبػعات.
ب .يحق لمسجيد أف يخمي مدؤوليتو عغ أي ترسيع أو بيانات أو مخصصات أو مػاصفات أو

مقجما أو مرسساً مغ قبل
أية مدتشجات أخخى أو عغ أي تعجيل عمى ما ورد ،إذا كاف ذلظ ّ
السذتخي أو مغ يشػب عشو ،عمى أف يبّمغ السجيد بإخبلء السدؤولية الى السذتخي .يكػف إخبلء
السدؤولية ىحا نافحاً فقط في حاؿ أرسل السذتخي إشعا ًار تحخيخياً بقبػؿ ىحا اإلخبلء وفقاً لمقػانيغ

الشافحة.

ت .عشج االشارة في العقج الى مػاصفات قياسية أو مقاييذ تخاعي عسمية تشفيح العقج ،فيقرج بيا
تمظ االصجارات أو تعجيبلتيا التي تع تحجيجىا في ججوؿ الستصمبات .يصبق أي تعجيل يص أخ خبلؿ

تشفيح العقج عمى ىحه السػاصفات القياسية أو السقاييذ ،فقط بعج الحرػؿ عمى مػافقة السذتخي،

عمى أف يتع التعامل مع ىحا التعجيل وفق ما تحجده السادة  32مغ الذخوط العامة لمعقج.
.22

التهضيب والسدتشجات

 .1.22يتػجب عمى السجيد أف يقجـ تػضيب الكتب والسصبػعات بحدب السصمػب لحفطيع مغ
أي ضخر أو تجىػر قج يمحق بيع خبلؿ عسمية نقميع إلى نقصة الػصػؿ الشيائي السحجدة في

العقج .خبلؿ الشقل ،يجب اف يكػف التػضيب كافياً ،ومغ دوف قيج ،ليحفع الكتب والسصبػعات مغ

التحسيل (الشفاض) العشيف أو التعخض إلى ح اخرة شقذ غيخ شبيعية أو السمح أو ىصػؿ األمصار

أو التخديغ في اليػاء الصمق .يجب أف تؤخح بشطخ اإلعتبار مقاسات وأوزاف صشاديق التػضيب،

بحدب ما ىػ مشاسبُ ،بعج نقصة الػصػؿ الشيائي وغياب مشذآت التفخيغ والتحسيل(الشفاض)
السشاسبة في جسيع نقاط الشقل السختقبة.
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 .2.22يجب أف يتع التػضيب والتأشيخ(الػسع) الجاخمي والخارجي لمرشاديق والكتب والسصبػعات

مصابقاً تساماً لمستصمبات السحجدة بذكل واضح في العقج ومتزسشة متصمبات إضافية ،إف وججت،
محجدة في الذخوط الخاصة لمعقج أو ألي متصمبات قج يصمب السذتخي تشفيحىا.
.23

التأمين

 .1.23باستثشاء ما قج يخد خبلفاً لحلظ في الذخوط الخاصة لمعقج ،يتػجب عمى السجيد وعمى

نفقتو الخاصة الحرػؿ عمى الغصاء التأميشي الكامل لمكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة

الستػجب تقجيسيا بسػجب العقج وبعسمة قابمة لمتحػيل مغ ضسغ قائسة العسبلت لمجوؿ السؤىمة.
يجب أف يغصي التأميغ كافة مخاشخ الخدارة الكاممة لمكتب والسصبػعات ومخاشخ الترشيع أو

التجييد والذحغ والتخديغ والتدميع وفقاً لذخوط اإلنكػتخمد السعتسجة أو شخوط أخخى تحجدىا
الذخوط الخاصة بالعقج.
 .2.23في حالة عجـ قياـ السجيد بالتأميغ عمى العقج حدب ما ىػ محجد في الذخوط الخاصة

لمعقج يحق لمسذتخي أف يؤمغ عمى العقج وأف يقتصع قيسة التأميغ مغ مدتحقات السجيد.
.24

الشقل

 .1.24باستثشاء ما قج يخد خبلفاً لحلظ في الذخوط الخاصة لمعقج ،فإف مدؤولية اعتساد تجابيخ
وإجخاءات الشقل لمكتب والسصبػعات والخجمات السترمة سػؼ تكػف وفقاً لذخوط اإلنكػتخمد

السحجدة في ججوؿ الستصمبات.
.25

الفحهصات واإلختبارات

 .1.25يتحسل السجيد حر اًخ كافة تكاليف أي فحػصات و/أو إختبارات متػجب إجخاءىا عمى

الكتب والسصبػعات بحدب ما ىػ محجد في ججوؿ الستصمبات.

 .2.25يسكغ أف تتع الفحػصات واإلختبارات في مشذآت السجيد أو أحج مقاوليو الثانػييغ أو في
إحجى نقاط التدميع و/أو في نقصة الػصػؿ الشيائي لمكتب والسصبػعات أو في أي مػقع آخخ في

العخاؽ قج يحجده السذتخي في الذخوط الخاصة لمعقج .في حاؿ تست الفحػصات واإلختبارات في

مشذآت السجيد أو السقاوؿ الثانػي فإنو يتػجب عمى السجيد تقجيع جسيع التدييبلت والسداعجة،
وكحلظ الػصػؿ إلى السخصصات وبيانات االنتاج ،الى السفتذيغ دوف أي كمفة متػجبة عمى

السذتخي وذلظ بحدب لمسادة  3.25أدناه.
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 .3.25يحق لمسذتخي أو مغ يسثمو رسسياً ،حزػر أي فحز و/أو إختبار السحجد في السادة
يتحسل السذتخي عمى نفقتو جسيع تكاليف والشفقات الستختبة عغ ىحا
 2.25أعبله ،شخط أف
ّ

الحزػر ومغ ضسشيا ،وليذ حر اًخ ،جسيع نفقات الدفخ والتكاليف ذات الرمة ،ما دامت ىحه
التكاليف أو الخسػـ غيخ ممدمة صخاح ًة في العقج الى السجيد.

 .4.25عشجما يربح السجيد جاى اًد إلجخاء أي مغ ىحه الفحػصات و/أو اإلختبارات ،يتػجب
عميو إشعار السذتخي تحخيخياً بحلظ مع ذكخ السكاف والدماف .يتػجب عمى السجيد الحرػؿ عمى
أي مػافقة ضخورية أو سساح مغ أي شخؼ ثالث معشي أو م ِ
رشع ،وذلظ لتسكيغ السذتخي أو مغ
ُ
يسثمو رسسياً مغ أجل متابعة الفحػصات و/أو اإلختبارات.
الفحػصات اإلضافية
 .5.25يسكغ لمسذتخي أف يصمب مغ السجيد إجخاء فحػصات و/أو اختبارات إضافية غيخ

مصمػبة في العقج ولكغ وججت ضخورية لمتأكيج أف خرائز وأداء الكتب والسصبػعات مصابق
لمسػاصفات الفشية والسقاييذ السحجدة بسػجب العقج ،عمى أف يتع تحجيج التكاليف السعقػلة

والشفقات التي تكبجىا السجيد مغ جخاء ىحه الفحػصات و/أو اإلختبارات وفقاً لمعقج .كحلظ وفي

حاؿ أعاقت ىحه الفحػصات واإلختبارات تقجـ سيخ الترشيع و/أو أثخت عمى أداء السجيد
لستػجباتو بسػجب العقج ،فإنو يتػجب أخح السػضػع بشطخ اإلعتبار بالشدبة إلى مػاعيج التدميع

واإلكساؿ والػاجبات األخخى الستأثخة أيزاً.

 .6.25يتػجب عمى السجيد أف يقجـ تقخي اًخ بالشتائج إلى السذتخي بعج إجخاء أي مغ ىحه

الفحػصات و/أو اإلختبارات .وفي حاؿ فذل الفحػصات واإلختبارات اإلضافية في مصابقة
السػاصفات الفشية والسقاييذ السحجدة في مػجب العقج فيتحسل السجيد كمفة الفحػصات أو

اإلختبارات.
 .7.25يحق لمسذتخي رفس أي جدء مغ أجداء الكتب والسصبػعات يفذل في اجتياز االختبار أو

الفحز أو لعجـ مصابقتو لمسػاصفات .وعمى السجيد أف يقػـ إما بإصبلح الجدء أو باستبجاؿ

الجدء مػضػع الخفس أو بإجخاء التعجيبلت البلزمة عميو لجعمو مصابقاً لمسػاصفات ،وذلظ عمى
نفقتو الخاصة ودوف أي كمفة إضافية عمى السذتخي ،بعجىا يجخي إعادة االختبار أو الفحز
عمى نفقة السجيد ودوف أي كمفة إضافية عمى السذتخي بعج تػجيو إشعار بحلظ بسػجب السادة

 4.25أعبله.

 .8.25يقخ السجيد صخاحة أف إجخاء الفحػصات و/أو اإلختبارات لمكتب والسصبػعات أو أي

جدء مشيا ،أو حزػر السذتخي أو مغ يسثمو ىحه الفحػصات أو اإلختبارات ،أو تقجيسو التقاريخ
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الخاصة بيحه الفحػصات واإلختبارات بسػجب السادة  6.25أعبله ،لغ تخمي السجيد مغ أي

ضسانات أو مغ واجباتو األخخى الستػجبة عميو بسػجب العقج.
.26

غخامات  /تعهيزات التأخيخ

 .1.26باستثشاء ما يخد في السادة  31مغ الذخوط العامة لمعقج ،إذا فذل السجيد بتدميع جدء أو

جسيع الكتب والسصبػعات أو بتشفيح الخجمات ذات الرمة خبلؿ الفتخة السحجدة في العقج ،يسكغ

لمسذتخي ،ومغ دوف أي تحفع لجسيع حقػقو األخخى بسػجب العقج ،أف يفخض عمى السجيد
غخامات/تعػيزات تأخيخية تحدع مغ ثسغ العقج ،مجسػع ما يعادؿ ندبتو كسا تع تحجيجه في

الذخوط الخاصة لثسغ الجدء في حاؿ تدميسو وذلظ عغ كل يػـ تأخيخ في تدميع الكتب
والسصبػعات أو في تشفيح الخجمات ذات الرمة ولحيغ تاريخ التدميع الفعمي الكامل أو اإلكساؿ،
عمى أف ال تتخصى ندبة الغخامة/التعػيس الدقف األعمى لسبمغ الغخامة السحجد في الذخوط

الخاصة لمعقج .في حاؿ الػصػؿ الى الدقف األعمى مغ الغ اخمات/التعػيزات ،يسكغ لمسذتخي
سحب العسل بسػجب السادة  34مغ الذخوط العامة لمعقج.
 .2.26يدتحق دفع الغخامات /التعػيزات التأخيخية بعج إنتياء تاريخ التدميع/اإلكساؿ االساسي

وأي تسجيج لو تست السػافقة عميو.
.27

ضسان العيهب

 .1.27يزسغ السجيد أف جسيع الكتب والسصبػعات ىي ججيجة وغيخ مدتعسمة ومغ أحجث

التراميع وأنيا تتزسغ أحجث التحديشات مغ ناحية الترسيع والسػاد ،باستثشاء ما يخد خبلفاً لحلظ

في العقج.

 .2.27وفقاً لمسادة ( 1.21ب) أعبله ،يزسغ السجيد أيزاً أف الكتب والسصبػعات جسيعيا خالية

مغ أية عيػب ناتجة عغ فعل أو إغفاؿ مغ السجيد أو عغ الترسيع أو السػاد أو السرشعية،

وذلظ في ضخوؼ اإلستعساؿ العادي في البمج حيث مػقع التدميع األخيخ(نقصة الػصػؿ الشيائي).
 .3.27باستثشاء ما قج يخد خبلفاً لحلظ في الذخوط الخاصة بالعقج ،تستج فتخة ضساف العيػب

إلثشي عذخ ( )12شي اًخ بجءاً مغ تاريخ االستبلـ األولي لمكتب والسصبػعات أو أي جدء مشيا
بحدب الحالة وقبػليا مغ قبل السذتخي في مػقع اإلستبلـ األخيخ السحجد في الذخوط الخاصة

لمعقج ،أو تستج لفتخة ثسانية عذخ( )18شي اًخ بجءاً مغ تاريخ الذحغ أو التحسيل في السخدف أو

السخفأ في بمج السشذأ ،وتعتسج الفتخة األقرخ بيغ الفتختيغ.
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 .4.27يتػجب عمى السذتخي إشعار السجيد فػر اكتذاؼ أي عيب (ضخر) واصفاًً شبيعة ىحا
العيب ومخفقاً كافة اإلثباتات الستػفخة .عمى السذتخي إتاحة الفخصة السشاسبة لمسجيد ليقػـ
بالكذف عمى ىحا العيب.

 .5.27عشج إستبلـ اإلشعار يتػجب عمى السجيد خبلؿ السجة السحجدة في الذخوط الخاصة بالعقج
جدء الستزخرة مشيا ،وذلظ عمى
اإلسخاع بإصبلح أو تبجيل الكتب والسصبػعات الستزخرة أو األ ا
نفقتو الخاصة ودوف أي كمفة إضافية عمى السذتخي.

 .6.27إذا أخفق السجيد في السباشخة بإصبلح أي عيب أو ضخر خبلؿ السيمة السشرػص عشيا
ٍ
عشجئح يحق لمسذتخي ،بعج
في السادة  5.27مغ شخوط العقج بعج إستبلمو اإلشعار باإلصبلح،
ارساؿ إشعار الى السجيد ،أف يتخح التجابيخ البلزمة ،وخبلؿ فتخة معقػلة ،إلصبلح العيب عمى
نفقة ومدؤولية السجيد ،دوف التحفع عمى أية حقػؽ أخخى تدتحق لمسذتخي مغ السجيد بسػجب

العقج.
.28

التعهيس عن بخاءات اإلختخاع

 .1.28يتػجب عمى السجيد أف يعفي السذتخي ومػضفيو ومدؤوليو ،بحدب التداـ السذتخي بالسادة

 2.28أدناه ،مغ أية مدؤولية وأف يحسييع مغ وضج أية دعاوى أو أفعاؿ أو إجخاءات إدارية أو

شكاوى أو مصالبات أو خدائخ أو أضخار أو تكاليف أو نفقات ،مغ أي شبيعة/نػع كانت بسا فييا
أتعاب السحاميغ والشفقات ،التي قج يتكبجىا السذتخي نتيجة أي مخالفة أو إنتياؾ لبخاءات اإلختخاع

أو الشساذج أو التراميع السدجمة أو العبلمات التجارية السدجمة أو الشذخ والصبع أو غيخىا مغ
حقػؽ السمكية الفكخية السدجمة أو نافحة بتاريخ تػقيع العقج بدبب:
أ -إستخجاـ الكتب والسصبػعات في العخاؽ،
أي ٍ
بمج كاف.
ب -بيع الكتب والسصبػعات السرشعة مغ قبل السجيد في ِّ
إف اإلعفاء مغ السدؤولية السشػه عشو أعبله ال يغصي إستعساؿ الكتب والسصبػعات أو أي جدء
مشيا لغيخ الغخض السحجد في العقج أو يسكغ استشتاجو بذكل معقػؿ مغ العقج ،كسا أنو ال
يغصي التعجي الشاتج عغ إستعساؿ الكتب أو أي جدء مغ أجدائيا أو أي مشتج قج تع ترشيعو

بالتخابط مع أي معجات أو مرانع أو مػاد لع يتع تقجيسيا مغ قبل السجيد ،بسػجب العقج.

 .2.28في حاؿ حرػؿ اية إجخاءات أو أي شكػى مقجمة ضج السذتخي ناتجة عغ ما ورد في

السادة  1.28أعبله ،يتػجب عمى السذتخي إشعار السجيد الحي بجوره وعمى نفقتو الخاصة وبإسع
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السذتخي سػؼ يباشخ باتخاذ التجابيخ البلزمة إلجخاءات الجفاع أو الذكػى أو أي تفاوض مغ

أجل تدػية الذكػى أو السصالبة ضج السذتخي.

 .3.28إذا أخفق السجيد في إببلغ السذتخي خبلؿ ثسانية وعذخوف ( )28يػماً بعج إستبلمو
اإلشعار وفقاً لمسادة  2.28أعبله ،أنو يشػي إتخاذ التجابيخ البلزمة إلجخاءات الجفاع والذكػى،
ٍ
عشجئح يسكغ لمسذتخي أف يقػـ بيحه اإلجخاءات بشفدو وعمى نفقة السجيد.
 .4.28يتػجب عمى السذتخي ،وبشاء عمى شمب السجيد ،أف يتحسل أي مداعجة مسكشة لمسجيد
في متابعة إجخاءات الجفاع أو السصالبات ،ويقػـ السجيد بعجىا الى إعادة تدجيج جسيع الشفقات

السعقػلة التي دفعيا السذتخي في ىحا الذأف.

 .5.28يتػجب عمى السذتخي أف يعفي السجيد ومػضفيو والسدؤوليغ لجيو والسقاوليغ الثانػييغ مغ

أية مدؤولية وأف يحسييع مغ وضج أي وجسيع الجعاوى ،األفعاؿ أو اإلجخاءات اإلدارية ،الذكاوى

أو السصالبات أو االضخار ،الخدائخ ،التكاليف ،والشفقات مغ أي شبيعة/نػع كانت بسا فييا أتعاب

السحاميغ والشفقات ،التي قج يتكبجىا السجيد بشتيجة أي إنتياؾ أو إتياـ بانتياؾ لبخاءات اإلختخاع

أو الشساذج أو التراميع السدجمة أو العبلمات التجارية السدجمة أو الشذخ والصبع أو غيخىا مغ
حقػؽ السمكية الفكخية السدجمة أو الشافحة بتاريخ تػقيع العقج والتي تتختب عغ أو تختبط بأية
تراميع أو بيانات أو مخصصات أو مػاصفات أو أية مدتشجات أو مػاد أخخى يقجميا أو يرسسيا

السذتخي أو أي شخؼ يسثمو.
.29

الحج من السدؤولية

تعسج:
الس َ
 .1.29باستثشاء حاالت اإلىساؿ الجخمي أو حاالت سػء الدمػؾ ُ

أ -لغ يكػف السجيد مدؤوالً تجاه السذتخي ،سػاء بسػجب العقج أو حدب القانػف أو خبلفو ،عغ
أي خدارة أو أضخار غيخ مباشخة أو تشتج عشيا أو خدارة في اإلستخجاـ أو خدارة في

اإلنتاج أو خدارة في األرباح أو في فػائج التكاليف ،عمى أف يكػف ىحا اإلستثشاء ال يعتسج
ألي واجب عمى السجيد بتدجيج غخامات تأخيخية الى السذتخي ،و

ب -ال يتخصى إجسالي أو سقف مدؤولية السجيد تجاه السذتخي ،بسػجب العقج أو حدب القانػف
أو خبلفو ،ثسغ العقج اإلجسالي ،عمى أف ال يعتسج ىحا الدقف لكمفة إصبلح العيػب او تبجيل

الكتب والسصبػعات السعيبة كسا أنو لغ يعتسج ألي مغ متػجبات السجيد لتعػيس السذتخي
في مػضػع مخالفة أو إنتياؾ بخاءات اإلختخاع .
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التعجيالت في القهانين واألنظسة

 .1.30باستثشاء ما يخد خبلفاً لحلظ في العقج ،فإف أي تغييخ في القػانيغ واألنطسة والق اخرات،

واألوامخ ،والتعميسات الشافحة ،بعج سبعة ( )7أياـ قبل السػعج الشيائي لغمق العصاءات ،بحيث
تربح نافحة أو ترجر أو تمغى أو تعجؿ في جسيػرية العخاؽ حيث مػقع التدميع الشيائي ،والتي
ٍ
عشجئح سيعتسج زيادة أو نقراف
يسكغ أف تؤِثخ الحقاً عمى تاريخ التدميع و/أو عمى ثسغ العقج،
عمى تاريخ التدميع و/أو عمى ثسغ العقج بذكل مشاسب بالحج الحي تأثخ بو السجيد في تشفيح أي

مغ واجباتو بسػجب العقج .مغ دوف استثشاء ما ورد سابقاً ،فإف ىحه الديادة أو الشقراف في

التكاليف لغ يتع دفعيا أو إضافتيا عمى الخصيج بذكل مشفرل إذا كانت ىحه التكاليف قج تع
إعتبارىا بأحكاـ تعجيل األسعار (إذا وججت) وفقاً لمسادة  14مغ الذخوط العامة لمعقج.
.31

الظخوف القاىخة

 .1.31لغ يكػف السجيد مدؤوالً عغ مرادرة ضساف حدغ التشفيح ،أو عغ أي غخامات تأخيخية
أو عغ إنياء عقجه بدبب فذمو إذا وفي ىحا الشصاؽ ،نتج ىحا الػتأخيخ في إداء واجباتو أو أي
فذل آخخ في تشفيح مػجباتو بسػجب العقج عغ حجث " ضخوؼ قاىخة".

 .2.31ألغخاض ىحه السادة ،يعشي مرصمح "الطخوؼ القاىخة" أي حجث أو حالة خارجة عغ

الديصخة السسكشة لمسجيد ،والتي ال يسكغ تػقعيا ،وال يسكغ تجشبيا ،وال يكػف مرجرىا بدبب
إىساؿ أو نقز في اإلعتشاء مغ قبل السجيد .يسكغ أف تتزسغ ىحه األحجاث ،عمى سبيل السثاؿ

ال الحرخ ،أفعاؿ السذتخي بدمصتو السعتسجة ،حخوب ،ثػرات ،حخائق ،فيزانات ،تفذي األوبئة،

الحجخ الرحي ،الحطخ عمى الذحغ.

 .3.31إذا حجثت حالة "ضخوؼ قاىخة" ،يتعيغ عمى السجيد أف يبمغ السذتخي تحخيخياً بيحا الطخؼ

وبأسبابو في أسخع وقت مسكغ خبلؿ أربعة عذخ ( )14يػماً مغ تاريخ حجوثو .باستثشاء ما يصمبو
السذتخي تحخيخياً ،يتػجب عمى السجيد أف يبحؿ جيػده السعقػلة لستابعة إداء إلتداماتو بسػجب

العقج ،وأف يبحث ويعتسج جسيع الػسائل البجيمة السعقػلة لمتشفيح بذكل ال يتأثخ بحجث "الطخوؼ

القاىخة".
.32
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 .1.32يحق لمسذتخي في أي وقت خبلؿ تشفيح العقج ،أف يصمب مغ السجيد ،بسػجب إشعار وفقاً

لمسادة  8مغ الذخوط العامة لمعقج وبحدب القػانيغ الشافحة ،القياـ بتعجيبلت عمى الشقاط التالية مغ
ضسغ نصاؽ العسل العاـ لمعقج:
أ -زيادة أف إنقاص الكسيات،
ب -السخصصات أو التراميع أو السػاصفات ،حيث أنو يتع ترشيع الكتب والسصبػعات
السقجمة بسػجب العقج بذكل خاص مغ أجل لمسذتخي،

ج -وسيمة الذحغ أو التػضيب،
د -مكاف التدميع؛ و
ِ -الخجمات ذات الرمة الستػجبة عمى السجيد.
 .2.32في حاؿ تدبب أي تعجيل بديادة أو بشقراف في مبمغ العقج أو بتسجيج التاريخ السصمػب
لتشفيح السجيد أي مغ البشػد بسػجب العقج ،يتػجب إجخاء تعجيل معادؿ في مشياج التدميع/اإلكساؿ

أو لتدػية الكمفة اإلضافية ،أو كمييسا ،ويتع تعجيل العقج وفقاً لمقػانيغ الشافحة .إف أي مصالبات

مغ قبل السجيد لمتعجيل بسػجب ىحه السادة يجب أف تقجـ خبلؿ فتخة خسدة عذخ ( )15يػماً مغ
تاريخ إستبلمو شمب التغييخ الرادر عغ السذتخي.
 .3.32في حاؿ إضافة خجمات ذات الرمة مصمػبة ولكشيا غيخ مػجػدة أصبلً في العقج ،يتع

اإلتفاؽ مدبقاً بيغ الصخفيغ عمى أسعار ىحه الخجمات التي لغ تتجاوز االسعار(السعجالت)

السعتسجة التي تعاقج عمييا السجيد مع اشخاؼ آخخيغ لتقجيع خجمات مساثمة .إذا تزسغ نصاؽ

العقج إمكانية إعادة الصبع لمكتب والسصبػعات ،يجب تحجيج ذلظ في الذخوط الخاصة لمعقج.

 .4.32وفقاً لسا ورد أعبله ،ال يسكغ إجخاء تعجيل أو تغييخ في أحكاـ العقج اال بسػجب ممحق عقج
تحخيخي مػقع مغ الصخفيغ.
.33

تسجيج السجة

 .1.33في أي وقت خبلؿ تشفيح العقج ،إذا واجو السجيد أو أي مغ السقاوليغ الثانػييغ العامميغ

لجيو ضخوؼ تعيق تدميع الكتب والسصبػعات في الػقت السحجد أو في إكساؿ الخجمات ذات
ٍ
عشجئح يتػجب عمى السجيد وفي أسخع وقت
الرمة بسػجب السادة  12مغ الذخوط العامة لمعقج،

إشعار السذتخي تحخيخياً بيحا التأخيخ شارحاً سببو ومجة التأخيخ الستػقعة .في أقخب وقت مسكغ
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بعج إستبلـ إشعار السجيد ،يتػجب عمى السذتخي تقييع الطخؼ ويسكغ ،بحدب تقجيخه ،أف يقػـ
بتسجيج مجة السجيد لمتشفيح .حيشيا ،يتػجب عمى الصخفيغ تأكيج التسجيج بتػقيع ممحق تعجيل لمعقج.

 .2.33باستثشاء حاالت الطخوؼ القاىخة بحدب ما ورد في السادة  31مغ الذخوط العامة لمعقج،
وباستثشاء إتفاؽ الصخفيغ عمى تسجيج ميل العقج بسػجب السادة  1.33أعبله ،فإف تأخيخ السجيد

في أداء متػجباتو في التدميع واإلكساؿ سيعخض السجيد لتحسل مدؤولية فخض الغخامات

التأخيخية بسػجب السادة  26مغ الذخوط العامة لمعقج.
 .2.34سحب العسل بدبب تقريخ السجيد

 .1.2.34يدتصيع السذتخي ،وبجوف االجحاؼ بأية حقػؽ أو تعػيزات أخخى تتختب لو بسػجب

العقج ،أف يدحب العسل في الحاالت التالية ،وذلظ مغ خبلؿ إشعار تحخيخي يحكخ فيو ىحه السادة
 2.34مغ الذخوط العامة لمعقج وأسباب سحب العسل:

أ .إذا أصبح السجيد مفمداً او معد اًخ أو تعخض لترفية مػجػداتو أو أجخى تدػية مع
دائشيو وفقاً ألمخ قانػني أو -إذا كاف السجيد عبارة عغ مؤسدة -تع اتخاذ قخار أو
صجر أمخ إداري بترفيتو ،ما عجا الترفية الصػعية ألغخاض الجمج أو إعادة
الييكمة ،أو تع تعييغ حارس قزائي عمى أي جدء مغ تعيجاتو أو أصػلو ،أو إذا

أخح السجيد فعل أو تمقى حجث لو نفذ التأثيخ لسا ورد أعبله نتيج ًة لمجيػف،

ب .إذا أحاؿ السجيد العقج أو تشازؿ عشو أو أحاؿ أو تشازؿ عغ أية حقػؽ أو فػائج في
العقج بسا يتعارض مع أحكاـ السادة  35مغ الذخوط العامة لمعقج،

ت .إذا تػرط السجيد ،بخأي السذتخي ووفقاً لمقػانيغ الشافحة ،في مسارسات االعساؿ غيخ

السذخوعة أو الفداد أو التػاشؤ أو القيخ بحدب ما تع تعخيفو في السادة  3مغ
الذخوط العامة لمعقج ،في تشافدو عمى العقج أو خبلؿ تشفيحه العقج.

 .2.2.34إذا السجيد:
أ .قاـ بالتخمي عغ العقج أو التشرل مشو،
ب .فذل في السباشخة بالعسل عمى الكتب والسصبػعات في الػقت السشاسب ومغ دوف أي
مبخر أو قج عَمق التقجـ (سيخ العسل) في إداء واجباتو ألكثخ مغ ثسانية
سبب َ
وعذخوف ( )28يػماً بعج تاريخ إستبلمو إشعار تحخيخي بالتأخيخ مغ قبل السذتخي
ومصالبتو بالستابعة ،باستثشاء ما يخد في السادة  2.33مغ الذخوط العامة لمعقج،

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 93يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

ت .فذل اكثخ مغ مخة في تشفيح العقج وفقاً لذخوط ومتصمبات العقج أو إذا أىسل اكثخ مغ
مخة أداء واجباتو بسػجب العقج مغ دوف سبب وجيو،
ث .رفس أو فذل في تقجيع السػارد الكافية لتشفيح متصمبات العقج في ندب سيخ عسل
ٍ
تقجـ لمسذتخي
ضسانات معقػلة بأف السجيد سيتسكغ مغ إنجاز تدميع الكتب
الس َسّجد بسػجب ممحق لمعقج،
والسصبػعات في الػقت السحجد لحلظ أساساً أو ُ

يسكغ أف يقػـ عشجىا السذتخي ،مغ دوف اإلجحاؼ بأي حقػؽ أخخى قج يستمكيا بسػجب العقج،
بإشعار السجيد مع تحجيج شبيعة اإلخبلؿ أو التقريخ وشالباً مغ السجيد إصبلح األمخ .إذا فذل

السجيد في إصبلح اإلخبلؿ أو التقريخ أو فذل في إتخاذ خصػات لحلظ خبلؿ ميمة خسدة عذخ

( )15يػماً مغ تاريخ استبلمو إشعار السذتخي ،فعشجىا يجػز لمسذتخي سحب العسل بإرسالو إشعا اًر
بحلظ الى السجيد يحكخ فيو ىحه السادة  2.34مغ الذخوط العامة لمعقج بعج إتباعو اإلجخاءات

السعتسجة لدحب العسل وفقاً لمقػانيغ الشافحة وبحدب ما تع تحجيجه في الذخوط الخاصة لمعقج.

 .34.2.3لجى استبلمو إشعار سحب العسل بسػجب السادتيغ  1.2.34و  2.2.34مغ الذخوط

العامة لمعقج ،وبحدب ما ىػ محجد في الذخوط الخاصة لمعقج ،يتػجب عمى السجيد إما فػ اًر أو
في السيمة السشرػص عشيا في إشعار سحب العسل:
أ.

إيقاؼ كل األعساؿ باستثشاء تمظ األعساؿ التي يحجدىا السذتخي في إشعار سحب

العسل وذلظ فقط بيجؼ حساية ذلظ الجدء مغ الكتب والسصبػعات الحي جخى تشفيحه،

ب .إنياء كافة العقػد بالباشغ ،باستثشاء تمظ التي يتػجب عمى السجيد التشازؿ عشيا
لسرمحة السذتخي بسػجب (ث) أدناه ،

ت .تدميع كافة أجداء الكتب والسصبػعات التي نّفحىا السجيد حتى تاريخ سحب العسل
إلى السذتخي،
أي حقػؽ ،ألقاب تجارية ،وفػائج
ث .أف يتشازؿ لمسذتخي ضسغ الحجود القانػنية عغ ِّ
لمسجيد حتى تاريخ سحب العسل ،و ،بحدب ما يصمبو السذتخي ،في أية عقػد
بالباشغ بيغ السجيد ومقاوليو الثانػييغ،

ج .تدميع كافة السخصصات والسدتشجات والسػاد األخخى الى السذتخي والتي تتزسغ
أعجىا السجيد أو أي مغ مقاوليو الثانػييغ بتاريخ سحب العسل
معمػمات وبيانات ّ
والستعمقة بالعقج،

مرجع المناقصة
جهة التعاقد
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 .4.2.34يجػز لمسذتخي في أي وقت إقراء السجيد عغ السػقع ومتابعة إنجاز الكتب

والسصبػعات والخجمات ذات الرمة بشفدو أو عبخ تكميف شخؼ ثالث.

عشج إنجاز الكتب والسصبػعات أو في أي وقت سابق يخاه السذتخي مشاسباً ،يقػـ السذتخي بإشعار

السجيد يعمسو بأنو سيتع إعادة معجات وآليات ومكاتب السجيد إلى السجيد .وعشجىا يتػجب عمى

السجيد وعمى نفقتو الخاصة ومغ دوف أي تأخيخ ،إزالة أو نقل معجاتو أو آلياتو ومكاتبو مغ

السػقع السحجد.

يحق لمسجيد تقاضي تمظ السبالغ مغ ثسغ العقج ،والتي تعػد
 .5.2.34بحدب السادة ّ ،6.2.34
الى أجداء الكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة التي نّفحىا السجيد حتى تاريخ سحب

العسل ،كسا وثسغ السعجات السدتعسمة جدئياً أو غيخ السدتعسمة .إف أية مبالغ متخاكسة حتى تاريخ
ٍ
متبق لمسجيد
سحب العسل والسدتحقة لمسذتخي مغ السجيد يتع اقتصاع قيستيا مغ أي رصيج
بسػجب العقج.

 .6.2.34إذا استكسل السذتخي إنجاز تعاقج الكتب والسصبػعات ،فديتع احتداب كمفة االنجاز مغ

قبل السذتخي كسا ىػ محجد في الذخوط الخاصة لمعقج.

دتحق لمسجيد ،بسػجب السادة  5.2.34مغ الذخوط العامة لمعقج
الس
ّ
إذا تخصى مجسػع السبمغ ُ
مزافاً اليو التكاليف السعقػلة التي تكبجىا السذتخي في إنجاز الكتب والسصبػعات ،مبمغ العقج،

فديكػف السجيد مدؤوالً عغ ىحه الديادة.

دتحق لمسجيد بسػجب السادة  5.2.34مغ الذخوط العامة لمعقج،
الس
ّ
إذا فاقت ىحه الديادة السبمغ ُ
دتحق
الس
ّ
يتػجب عمى السجيد تدجيج الفخؽ إلى السذتخي .أما إذا كانت ىحه الديادة ّ
أقل مغ السبمغ ُ

لمسجيد بسػجب السادة  5.2.34مغ الذخوط العامة لمعقج ،فعشجىا يعػد ىحا الفائس الى

السذتخي.

يتفق السذتخي والسجيد ،كتاب ًة ،عمى احتداب السبالغ الػاردة أعبله وعمى كيفية دفع أي مغ ىحه
السبالغ.
 .3.34إنياء العقج مغ قبل السجيد
 .1.3.34إذا:
مدتحق لمسجيد بسػجب العقج خبلؿ السيمة السحجدة لحلظ،
أ .فذل السذتخي في تدجيج أي مبمغ
ّ
أو إذا فذل السذتخي في السرادقة عمى أي شمب دفع أو أي مدتشجات إثباتية مغ دوف سبب
وجيو بسػجب أحكاـ الجفع السحجدة في العقج ،أو إذا ارتكب السذتخي إخبلالً جػىخياً بالعقج،

مرجع المناقصة
جهة التعاقد
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ٍ
إشعار الى السذتخي يصمب فيو تدجيج السبالغ ،أو يصمب فيو
فعشجىا يجػز لمسجيد ارساؿ

السػافقة عمى شمب الجفع أو ٍ
أي مدتشجات إثباتية ،أو يحجد فيو اإلخبلؿ ويصمب مغ السجيد

إصبلح األمخ ،وذلظ وفق الحالة السحجدة .إذا فذل السذتخي في تدجيج السبالغ السحكػرة  ،أو

إذا فذل في السػافقة عمى شمب الجفع أو ٍ
أي مدتشجات إثباتية أو لع يحجد سبباً لحلظ ،أو فذل

في إصبلح اإلخبلؿ أو اتخاذ تجابيخ لحلظ خبلؿ أربعة عذخ ( )14يػماً مغ تاريخ استبلـ

إشعار السجيد  ،أو

 .2.3.34إذا أصبح السذتخي مفمداً او معد اًخ أو تعخض لترفية مػجػداتو أو أجخى تدػية مع

دائشيو وفقاً ألمخ قانػني أو -إذا كاف السجيد عبارة عغ مؤسدة -تع اتخاذ قخار أو صجر أمخ
إداري بترفيتو ،ما عجا الترفية الصػعية ألغخاض الجمج أو إعادة الييكمة ،أو تع تعييغ حارس
قزائي عمى أي جدء مغ تعيجاتو أو أو أصػلو ،أو إذا أخح السجيد فعل أو تمقى حجث لو نفذ

التأثيخ لسا ورد أعبله نتيج ًة لمجيػف ،فعشجىا يجػز لمسجيد إنياء العقج عبخ إرساؿ إشعار بحلظ الى
السذتخي يحكخ فيو السادة  2.3.34مغ الذخوط العامة لمعقج.
 .34.3.3إذا تع إنياء العقج بسػجب السادتيغ  1.3.34أو  2.3.34مغ الذخوط العامة لمعقج،

فعشجىا سيقػـ السجيد فػ اًر بػػ:

أ .إيقاؼ كل األعساؿ الجارية باستثشاء تمظ األعساؿ الزخورية لحساية ذلظ الجدء مغ
الكتب والسصبػعات الحي تع تشفيحه،

ب .إنياء كافة العقػد بالباشغ باستثشاء تمظ التي يتػجب عمى السجيد التشازؿ عشيا
لسرمحة السذتخي بسػجب البشج ( )2مغ الفقخة (ث) أدناه،

ت .تخحيل السجيد والعامميغ لجيو مغ مػقع العسل،
ث .بحدب الجفعة السشرػص عشيا في السادة التالية  4.3.34مغ الذخوط العامة لمعقج،
يتػجب عمى السجيد:

تدميع كافة أجداء الكتب والسصبػعات التي نّفحىا السجيد حتى تاريخ
..
اإلنياء الى السذتخي،
أي حقػؽ ،ألقاب
.2
أف يتشازؿ لمسذتخي ضسغ الحجود القانػنية عغ ِّ
تجارية ،وفػائج لمسجيد حتى تاريخ إنياء العقج ،و ،بحدب شمب السذتخي،
مغ أية عقػد بالباشغ بيغ السجيد ومقاوليو الثانػييغ ،و

مرجع المناقصة
جهة التعاقد
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أف يدمع الى السذتخي وضسغ الحجود القانػنية كافة السخصصات

أعجىا السجيد
والسدتشجات والسػاد األخخى التي تتزسغ معمػمات وبيانات ّ
أو أي مغ مقاوليو الثانػييغ ألغخاض الكتب والسصبػعات وفقاً ألحكاـ العقج
وحتى تاريخ إنياء العقج.

 .4.3.34عشج إنياء العقج بسػجب السادتيغ  1.3.34و  2.3.34مغ الذخوط العامة لمعقج ،سيقػـ

السذتخي بالجفع الى السجيد كافة السبالغ السحجدة في السادة  3.1.34مغ الذخوط العامة لمعقج ،
مزاؼ الييا أي تكاليف معقػلة لجسيع الخدائخ (باستثشاء خدائخ الخبح) أو األضخار التي قج
يكػف قج تكبجىا السجيد بشتيجة اإلنياء أو بدببو أو عمى صمة بو.

 .5.3.34يجػز لمسجيد إنياء العقج بسػجب السادة  3.34مغ الذخوط العامة لمعقج وذلظ مغ دوف

االجحاؼ بأية حقػؽ أو تدػيات أخخى يسكغ لمسجيد السصالبة بيا إضاف ًة الى تمظ السحجدة في
السادة  3.34مغ الذخوط العامة لمعقج.

 .4.34أيشسا ورد في السادة  34مغ الذخوط العامة لمعقجُ ،يقرج بالتعبيخ "الجدء السشفح مغ الكتب
تع
والسصبػعات" (أو ما يعادلو) ،كافة األعساؿ السشفحة والخجمات ذات الرمة السقجمة ،أو قج ّ

شخاؤىا بسػجب التداـ قانػني ،مغ قبل السجيد وتع استخجاميا فعبلً أو سػؼ يتع إستخجاميا
ألغخاض الكتب والسصبػعات مػضػع ىحا العقج ،وذلظ حتى تاريخ اإلنياء ضسشاً .

 .5.34في ىحه السادة  34مغ الذخوط العامة لمعقج ،وعشج احتداب أية مبالغ مدتحقة لمسجيد مغ

السذتخي ،يتػجب األخح باالعتبار أية مبالغ سجدىا السذتخي سابقاً الى السجيد بسػجب العقج ومغ
ضسشيا أية دفعة مقجمة بسػجب شخوط الجفع بحدب العقج.
.34

التشازل

 .1.35اليحق لمسجيد أف يتشازؿ ألي شخؼ ثالث عغ العقج أو أي جدء مشو وذلظ عغ أي حق
ٍ
بذكل مصمق أو عبخ
أو فائجة أو واجب أو مرمحة في العقج ،إال أنو يجػز لمسجيد التشازؿ إما
التفػيس بتحػيل اية مبالغ استحقت لو ولمجفع أو ستدتحق لو ولمجفع بسػجب العقج؛ وذلظ فقط

بعج الحرػؿ عمى مػافقة السذتخي السدبقة والتحخيخية عمى ذلظ وكسا ىػ محجد في الذخوط

الخاصة لمعقج.

مرجع المناقصة
جهة التعاقد
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مخجع السادة/
السادة في
الذخوط العامة
لمعقج

( 1.1د)
( 1.1س)
( 2.4أ)

أوالً – عام

اسع جية التعاقج (السذتخي) [ :أدخل اسع جية التعاقج]

إف السػقع ىػ [ :أدخل عشػاف السػقع ،الذارع  ،السجيشة ،أو راجع العشاويغ السحجدة

في ججوؿ متصمبات التعاقج]

يتع تفديخ أية عبارة تجارية استشاداً الى اإلنكهتخمد .إذا لغ يتع تفديخ أي مغ
العبارات التجارية والحقػؽ والػاجبات لجى الصخفيغ استشاداً الى اإلنكهتخمد ،فديتع
تفديخىع إستشاداً الى[ :أدخل مخاجع التفديخ األخخى]

( 2.4ب)

إصجار اإلنكػتخمد ىػ ]ادخل سشة اإلصجار [الرادرة عغ غخفة التجارة الجولية في

باريذICC for Official Rules for the Interpretation of Trade ،
Terms”.

تكػف االمغة السعتسجة

1.5

]ادخل لغة العقج[ ىي لغة العقج وتعتسج أيزاً لجسيع

السخاسبلت واإلشعارات التعاقجية.
السدتشجات

إف لغة العقج سػؼ تحكع العبلقة التعاقجية بيغ السذتخي والسجيد

العشاويغ لتدميع اإلشعارات ىي التالية:

لمسذتخي:

عشاية الديج (ة) ] :اكتب اسع السػضف السدؤوؿ[

الذارع [_________________________________________] :
1.8

البشاء [__________________________]:الغخفة[____________]:

السجيشة [________________________] :البمج[_______________] :

الياتف [__________________] :الفاكذ[__________________] :
}إذا كانت اإلتراالت عبخ البخيج اإللكتخوني مقبػلة وفق ما تع تحجيجه أدناه:
البخيج االلكتخوني{_[______________________________] :
مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:
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مخجع السادة/
السادة في
الذخوط العامة

لمعقج

لمسجيد

عشاية الديج (ة) ] :اكتب اسع السػضف السدؤوؿ[

الذارع [_________________________________________] :
البشاء [__________________________]:الغخفة[____________]:

السجيشة [________________________] :البمج[_______________] :

الياتف [__________________] :الفاكذ[__________________] :
}إذا كانت اإلتراالت عبخ البخيج اإللكتخوني مقبػلة وفق ما تع تحجيجه أدناه:
البخيج االلكتخوني[__________________________________] :

{

}لتحجيج :إف اإلتراالت بالكابل ]سػؼ تذسل أو ال تذسل[ البخيج اإللكتخوني

كسا يجب التحجيج ما إذا كاف يجب التأكيج عمى] :يتبع أو ال تتبع [ السخاسبلت

بكتاب تأكيج تحخيخي {

يتػجب االخح بشطخ اإلعتبار أحكاـ القػانيغ الشافحة الستعمقة بالعقػد العامة وق اخرات
1.9
2.10
1.11

مجمذ الػزراء وتعميسات وتعاميع و ازرة التخصيط (دائخة العقػد الحكػمية العامة)

إف تدػية الشداعات] "يعتسج" أو "اليعتسج [ المجػء الى التحكيع .

إف نصاؽ التعاقج لمكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة ] :محجد في القدع

الخامذ مغ وثيقة السشاقرة باإلضافة الى التالي :أدخل اإلضافات السصمػبة عمى
ججوؿ متصمبات التعاقج[

]"يسكغ" أو "ال يسكغ"[ تعجيل أسعار الكتب والسصبػعات السصمػب تشفيحىا والخجمات

ذات الرمة السصمػب إكساليا وذلظ بحدب التعميسات والذخوط الرادرة عغ و ازرة
1.14

التخصيط.

إذا كانت األسعار قابمة لمتعجيل  ،تعتسج عشجىا الصخيقة التالية إلحتداب التعجيل كسا

تحجده و ازرة التخصيط... ] :
مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

[
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مخجع السادة/
السادة في
الذخوط العامة

لمعقج

{مبلحطة :إف شخؽ الجفع التالي ذكخىا ىي إستخشادية فقط ويسكغ لئلدارة أف تعجليا
حدب شبيعة وضخوؼ السذخوع}.

تكػف شخيقة وشخوط القياـ بالجفع لمسجيد بسػجب ىحا العقج عمى الذكل التالي:

الجفعات لمكتب والسصبهعات السقجمة من خارج العخاق:

الجفع بالعسمة األجشبية سيكػف بػ] : :أدخل العسمة األجشبية [
أ.

الجفعة السدبقة :عذخة ( )%10بالسئة مغ ثسغ العقج تجفع خبلؿ ]"حجد

عجد األياـ"[ مغ تاريخ تػقيع العقج ومقابل تقجيع شمب دفع وضسانة مرخفية

بالثسغ نفدو نافحة حتى التدميع الشيائي لمكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة
وبالذكل السحجد في وثائق العصاء أو بأي شكل آخخ مقبػؿ مغ السذتخي.

ب .عشج الذحن :ثسانػف ( )%80بالسئة مغ ثسغ العقج تجفع بسػجب إعتساد
مدتشجي غيخ قابل لمشقس وغيخ مثبت ،لسرمحة السجيد في مرخؼ في بمج

السجيد(عمى أف يكػف ليحا السرخؼ مؤسدة مالية رديفة في العخاؽ معتسجة

1.15

لجىالبشظ السخكدي في العخاؽ وفقاً لمشذخة الخسسية لمبشظ السخكدي في العخاؽ) ،وذلظ
بعج تقجيع السدتشجات السحجدة في السادة  12مغ الذخوط العامة لمعقج.

ت .عشج القبهل :عذخة ( )%10بالسئة مغ ثسغ العقج لمكتب والسصبػعات
والخجمات السترمة تجفع خبلؿ ثبلثيغ ( )30يػماً مغ تاريخ إستبلـ الكتب
والسصبػعات وقبػليا بذكل نيائي مغ قبل السذتخي بسػجب شيادة إستبلـ وقبػؿ
نيائي صادرة عشو وتقجيسيا مخفقة بصمب دفع.

ويتع دفع السدتحقات بالجيشار العخاقي لمجدء السحمي مغ ثسغ العقج خبلؿ ثبلثيغ

( )30يػماً مغ تقجيع شمب دفع مخفق بذيادة إستبلـ وقبػؿ صادرة عغ السذتخي تقخ
بانو قج تع تدميع الدمع وتشفيح جسيع الخجمات السترمة.

الجفعات لمكتب والسصبهعات والخجمات السترمة والسقجمة من داخل العخاق:

لمكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة ،يكػف الجفع بالعسمة التالية] :أدخل العسمة

[
مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 100يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

مخجع السادة/
السادة في
الذخوط العامة

لمعقج

أ.

الجفعة السدبقة :عذخة ( )%10بالسئة مغ ثسغ العقج تجفع خبلؿ ]"حجد

عجد األياـ"[ مغ تاريخ تػقيع العقج ومقابل ضسانة مرخفية بالقيسة نفديا وبالذكل

السحجد في وثائق السشاقرة أو بأي شكل آخخ مقبػؿ مغ السذتخي.
ب.

عشج التدميم :ثسانػف ( )%80بالسئة مغ ثسغ العقج تجفع عشج خبلؿ ثبلثيغ

( )30يػماً بعج إستبلـ الكتب والسصبػعات وبسػجب تقجيع السدتشجات السحجدة في

السادة  12مغ الذخوط العامة لمعقج.
ت.

عشج القبهل :عذخة ( )%10بالسئة مغ ثسغ العقج تجفع خبلؿ ثبلثيغ ()30

يػماً مغ تاريخ إستبلـ الكتب والسصبػعات وقبػليا الشيائي مغ قبل السذتخي بسػجب

شيادة إستبلـ وقبػؿ نيائي.

سػؼ تعتسج الذخوط الخاصة لتعميسات تشفيح السػازنة اإلتحادية العامة في العخاؽ.
لغ تتع السػافقة عمى الجفعات السدبقة قبل تقجيع الزسانات ذات الرمة.

3.15

ميمة تدجيج الجفعات ىي ] :خبلؿ ستيغ ( )60يػماً وفي أقخب وقت مسكغ[.

5.15

]التسيل في وتيخة العسل ،تسجيج الػقت ،تسجيج اإلعتساد السدتشجي عمى عاتق

إف اآللية السسكغ اعتسادىا في تدػية الشداعات الشاتجة عغ الجفعات الستأخخة ىي:

السذتخي أو .[....

{مبلحطة :إف اإلعفاءات التالي ذكخىا تختكد عمى التذخيعات العخاقية الشافحة ذات
الرمة والتي يتػجب مخاجعتيا قبل إصجار الػثيقة}.

إف إستيخاد الكتب (معفى ،غيخ معفى) مغ الخسػـ الكسخكية في العخاؽ.

 - 16ت

تحتدب الزخائب وفقاً لمقػانيغ الشافحة ويتع إستحراؿ الجيػف الحكػمية بسػجػب
قانػف تحريػل الجيػف الحكػمية رقػع ( )56لدشة .1977
("يعفى ،ال يعفى ) السجيدوف االجانب مغ ضخيبة الجخل ،ضخيبة إعادة إعسار

العخاؽ والزخائب األخخى السعتسجة إذا كاف العقج خاصاً بسذاريع التشسية ويقع ضسغ
الئحة بخنامج التشسية فقط".

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 101يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

مخجع السادة/
السادة في
الذخوط العامة

لمعقج

] ادخل وصف الزخيبة والسرجر الخسسي الحي أصجر اإلعفاءات[

يكػف ثسغ ضساف حدغ االداء كشدبة مئػية مغ ثسغ العقج تعادؿ خسدة بالسئة

( )%5مغ مبمغ العقج.
1.17

تكػف العسمة السعتسجة لزساف حدغ االداء ىي ] :ادخل العسمة[

4.17

يتع إشبلؽ ضساف حدغ االداء في حاؿ] :أدخل الحاالت أو الذخوط[

1.18

إف حقػؽ الشذخ والصبع الخاصة بالسخصػشات والعسل التقشي ( manuscript and

 )artworkتبقى مع ] :حجد الصخؼ[

الجرسية في و ازرة التخبية العخاقية ىي السجيخية السدؤولة
إف السجيخية العامة لمسشاىج ا
عغ التخخيز لمكتب السجرسية والتي ىي نسػذجياً السالظ لحقػؽ الشذخ والصبع ليحه

الكتب.
2.22

الستصمبات اإلضافية لمتػضيب والػسع (التأشيخ) الجاخمي والخارجي لرشاديق

التػضيب ىي] :حجد الستصمبات اإلضافية السصمػب تشفيحىا[
تكػف تغصية التأميغ كسا تحجدىا اإلنكػتخمد.
ٍ
عشجئح تكػف كسا يمي:
إذا لع تكغ التغصية حدب اإلنكػتخمد

1.23

أ.

تأميغ السدؤولية ] أدخل فئة التأميغ [ بقيسة ] أدخل الثسغ والعسمة [

ب .تأميغ السدؤولية ] أدخل فئة التأميغ [ بقيسة ] أدخل الثسغ والعسمة [
ت .تأميغ السدؤولية ] أدخل فئة التأميغ [ بقيسة ] أدخل الثسغ والعسمة [

1.24

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

تكػف مدؤولية الشقل لمكتب والسصبػعات كسا تحجدىا اإلنكػتخمد.
ٍ
عشجئح تكػف كسا يمي ] :حجد التجابيخ[
إذا لع تكغ السدؤولية حدب اإلنكػتخمد

2.25

تتع الفحػصات واإلختبارات في  ] :حجد السػقع[

1.26

السئػية[%

تكػف الشدبة السعتسجة لغخامات التأخيخ لكل يػـ تأخيخ كسا يمي  ] :أدخل الشدبة

}عمى أف ال تتعجى الشرف بالسئة ( )%0,5لكل أسبػع تأخيخ .باإلضافة الى ذلظ،

____________________:
____________________:

طفذح 102يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

مخجع السادة/
السادة في
الذخوط العامة

لمعقج

يجػز لمسذتخي أف يخفس الغخامات التأخيخية بحدب ندبة التقجـ لمعسل السشجد
والسقبػؿ وذلظ فقاً لسشياج العسل السعتسج){

1.26
3.27

الدقف األعمى لغخامات التأخيخ ىي  ] :أدخل ندبة مئػية ،عمى أف ال تتعجى عذخة
بالسئة (  )%مغ مبمغ العقج[

تكػف فتخة ضساف العيػب ] :أدخل فتخة ضساف العيػب[

لغخض ىحا الزساف ،يكػف مػقع اإلستبلـ األخيخ ]:أدخل مػقع اإلستبلـ األخيخ[

5.27

السجة السحجدة إلصبلح العيػب أو تبجيل الكتب والسصبػعات ىي  ] :أدخل السجة[

3.32

إذا تزسغ العقج إمكانية إعادة الصبع ،تعتسج عشجىا اآللية التالية  ] :أدخل آلية إعادة

]"يتزسغ" أو "ال يتزسغ"[ العقج إمكانية إعادة شبع الكتب والسصبػعات

الصبع[

إذا بمغ مجسػع الغخامات التأخيخية حجه األقرى أي  %مغ مبمغ العقج ،يسكغ
ٍ
عشجئح لمسذتخي أف يرجر ق اخ ار بػ (سحب العسل) إلى السجيد خبلؿ خسدة عذخ

( )15يػماً مغ تاريخ إببلغو باالشعار اذا لع يعالج التقريخ  .لمسجيد الحق في
2.2.34

شمب إلغاء قخار سحب العسل خبلؿ خسدة عذخ ( )15يػماً مغ تاريخ إببلغو بقخار

سحب العسل عمى أف يتقجـ بتعيج ججيج بإكساؿ األعساؿ الستبقية وفقاً لسشياج عسل
مقتخح مخفق بالتعيج . ،يسكغ لمجشة السخكدية لمسخاجعة والسرادقة أف تقبل بإلغاء

قخار سحب العسل ويسكغ لمسجيد أف يتابع عسمو بعج أف يتقجـ بزساف حدغ اداء
مسجد .عمى الخغع مغ ذلظ ،فإف الغخامات التأخيخية تبقى نافحة وتصبق عمى السجيد
لمفتخة الستبقية.

3.34

3.2.34

انياء العقج مغ السجيد
إذا ُن ِفح اإليقاؼ وفقاً لمقػانيغ الشافحة ،تعتبخ إجخاءات سحب العسل نافحة خسدة عذخ
( )15يػماً بعج تاريخ اإلشعار بالدحب ويسكغ لمسذتخي أف يرادر ضسانات حدغ

االداء .او يتع تذكيل لجشة إسخاع لمعقػد يكػف السجيد السخل مسثبلً فييا .إذا رفس
السجيد السخل السذاركة في ىحه المجشة ،يتع سحب العسل والتشفيح عمى حدابو

بعج مرادرة السخخجات والكتب و إصجار الئحة بالسخدوف مغ جسيع السػاد ،والدمع،
والسعجات التي يسمكيا السجيد السخل وذلظ ألجل تدػية الحدابات .يتع إتخاذ تجابيخ

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 103يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

مخجع السادة/
السادة في
الذخوط العامة

لمعقج

الحقة بحق السجيد السخل بسا فييا تعميق مذاركتو بالسشاقرات ووضعو عمى
البلئحة الدػداء مغ قبل و ازرة التخصيط وفقاً لشػع اإلخبلؿ وبحدب القػانيغ الشافحة.

إذا أكسل السذتخي األعساؿ بشفدو( لجشة اسخاع) أو مغ خبلؿ شخؼ ثالث ،يجب أف
6.2.34
1.35

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

ال تتعجى ندبة األتعاب( التحسيبلت ) اإلدارية السصمػبة ليحا اإلكساؿ العذخيغ

بالسئة ( )%20مغ الثسغ الفعمي ليحه األعساؿ.

ال يدسح بالتشازؿ عغ العقج أو أي جدء مشو ،وفقاً لمقػانيغ الشافحة

____________________:
____________________:

طفذح 104يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

اتفاقية "العقج" _____________________________________________________

109

ضساف حدغ االداء _________________________________________________

111

ضساف الجفعة السدبقة_______________________________________________

112

"إن الشساذج التالية ىي عمى سبيل السثال ال الحرخ ويسكن إضافة أو ححف بعس الشساذج حدب

الحاجة"

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 105يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

إف ىحا العقج (السدسى فيسا بعج بػ "العقج") قج تع بتاريخ [اليػـ ،الذيخ ،الدشة] بيغ [أدخل إسع

السذتخي] والسدسى الحقاً في العقج "السذتخي" مغ جية ،و [أدخل إسع السجيد] والسدسى الحقاً في

العقج "السجيد" مغ جية أخخى،

حيث ،أف السذتخي قج شمب عصاءات لتجييد كتب ومشذػرات وخجمات ذو صمة ،وقج قبل عصاءه

لتقجيع ىحه الكتب والسصبػعات والخجمات ذات الرمة بثسغ [أدخل ثسغ العصاء] والسدسى الحقاً
"ثسغ العقج" ،

بشاء عميو ،إتفق الصخفيغ عمى ما يمي:
 .1في ىحا اإلتفاؽ ،تحسل الكمسات والتعابيخ نفذ السعاني السحجدة لكل مشيا في العقج.
 .2تذكل السدتشجات التالية جدءاً مغ العقج ويجب أف تق أخ وتعتبخ كجدء مغ العقج:
اإلشعار السخسل مغ السذتخي الى السجيد إلببلغو بقخار تخسية العقج.
أ-
ب-
ج-

استسارة تقجيع العصاء وججاوؿ االسعار السقجمة مغ السجيد.
الذخوط الخاصة لمعقج

د-

الذخوط العامة لمعقج

ِ-

"ججوؿ متصمبات" التعاقج

إف ىحا العقج سػؼ يصغى عمى أي مدتشج آخخ لمعقج .في حاؿ وجػد اي تبايغ أو إختبلؼ بيغ
مدتشجات العقج ،عشجىا يجب أف تكػف أسبقية السدتشجات كسا ىي محجدة أعبله.

 .3مع األخح بشطخ اإلعتبار الجفعات التي يجب أف يدجدىا السذتخي الى السجيد بحدب ما تع
تحجيجه في ىحا العقج ،يتعيج ىيشا السجيد بالتػافق مع السذتخي عمى تقجيع الكتب والسصبػعات
والخجمات ذات الرمة وعمى إصبلح العيػب السسكغ أف تشتج ،وذلظ بالتصابق مع أحكاـ العقج

في جسيع الشػاحي.

 .4يتعيج السذتخي ىيشا بالتػافق مع السجيد بالجفع لمسجيد ،فيسا يتعمق بتقجيع الكتب
والسصبػعات والخجمات ذات الرمة وإصبلح العيػب ،ثسغ العقج أو أي مبمغ آخخ مسكغ أف
يدتحق دفعو بسػجب العقج وبالػقت والصخيقة التي يحجدىا العقج.

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 106يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

بشاء عميو ،فقج وقع الصخفيغ ىحا العقج الحاضخ ليربح قاببلً لمتصبيق وفقاً لمقػانيغ العخاقية
و ً
الشافحة بالتاريخ السحجد أعبله،

الصخؼ األوؿ  ،عغ السذتخي

اإلسع

التػقيع

الصخؼ الثاني  ،عغ مقجـ العصاء

اإلسع

التػقيع

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 107يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

ضساف حدغ االداء
السدتفيج[ : :أدخل إسم السذتخي وعشهانو]

التاريخ[ :أدخل التاريخ]

ضساف حدغ التشفيح رقع__________.
الى حزخة الديج/الديجة،
لقج تع إببلغشا مغ ________ [أدخل :اسع السجيد] (يدسى فيسا يمي "السجيد" ) أنو قج وقع عقج
معكع رقع[ _____.أدخل اسم و رقم العقج]زال مج ه ا سم  ،لتقجيع [أدخل وصفاً مػج اًد لمكتب
والسصبػعات والخجمات]( ،يسًى فيًا يهي "انعمذ" )،

باإلضافة ،إنشا نجرؾ أنو ،بحدب شخوط العقج ،يجب تقجيع ضساف حدغ تشفيح،
بصمب مغ السجيد ،نحغ [أدخل :اسم السرخف] نمتدـ بذكل غيخ قابل لمشقس بجفع أي مبمغ أو

مبالغ ال تتجاوز بسجسميا مبمغ [أدخل :السبمغ باألرقام] (_____) [أدخل :السبمغ بالكمسات) ،فػر
تدمسشا مشكع أوؿ شمب تحخيخي مخفقا بإفادة تحخيخية تفيج بأف السجيد قج أخل بالتدامو (بالتداماتو)

التعاقجية بحدب ىحا العقج ،وذلظ دوف الحاجة ألف تثبتػا أو تػضحػا أساس أو أسباب شمبكع او

السبمغ السحجد لحلظ.

سيجخي تخفيس ثسغ ىحا الزساف أو ستشتيي نفاذيتو وفق السادة  13.3مغ الذخوط العامة لمعقج.
تشتيي نفاذية ىحا الزساف في ميمة اقراىا اليػـ ________ ،مغ شيخ _______2____ ،؛
وبالتالي ،فإف أي شمب لمجفع بسػجب ىحا الزساف يجب أف ندتمسو في ىحا السرخؼ في ذلظ التاريخ

أو قبمو.
يخزع ىحا الزساف لمقػانيغ العخاقية السػحجة لصمب الزسانات
عغ السرخؼ
بسشرب:

التػقيع:
[ادخل :مشرب او أي تعخيف اخخ]

خاتع السرخؼ

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 108يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

ضساف الجفعة السدبقة
السدتفيج[ : :أدخل إسع السذتخي وعشػانو]

التاريخ[ :أدخل التاريخ]

ضساف الجفعة السقجمة رقع__________.
الى حزخة الديج/الديجة،
لقج تع إببلغشا مغ ________ [أدخل :اسع السجيد] (يدسى فيسا يمي "السجيد" ) أنو قج وقع عقج
معكع رقع[ _____.أدخل اسع و رقع العقج] ،لتقجيع [أدخل وصفاً مػج اًد لمكتب والسصبػعات
والخجمات]ٚ( ،سًٗ فًٛا ٚه" ٙانعمذ" )،

باإلضافة ،إنشا نجرؾ ،وفق شخوط العقج ،أنو يجب تحخيخ دفعة مقجمة بقيسة [أدخل :السبمغ باألرقاـ]
(_____) [أدخل :السبمغ بالكمسات) ،مقابل ضساف الجفعة السقجمة.
بصمب مغ السجيد ،نحغ [أدخل :اسع السرخؼ] نمتدـ بذكل غيخ قابل لمشقس بجفع أي مبمغ أو
مبالغ ال تتجاوز بسجسميا مبمغ [أدخل :السبمغ باألرقاـ] (_____) [أدخل :السبمغ بالكمسات) ،فػر
تدمسشا مشكع أوؿ شمب تحخيخي مخفقا بإفادة تحخيخية تفيج بأف السجيد قج أخل بالتدامو (بالتداماتو)
التعاقجية بسػجب ىحا العقج ألف السجيد قاـ باستخجاـ الجفعة السقجمة ألغخاض غيخ متعمقة بتقجيع
الدمع.
يذتخط ىحا الزساف لجفع أية مصالبة أو دفعة بسػجب ىحا الزساف ،ضخورة أف يكػف السجيد قج
استمع الجفعة السقجمة السحكػرة أعبله عمى رقع حدابو ___________ في [أدخل :اسع وعشػاف
السرخؼ].
تشتيي نفاذية ىحا الزساف في ميمة اقراىا ،بعج استبلمشا الشدخة (الشدخ) مغ ______ ،1او في
اليػـ ________ ،مغ شيخ _________ ،22______ ،أييسا أسبق .وبالتالي ،فإف أي شمب
لمجفع بسػجب ىحا الزساف يجب أف ندتمسو في ىحا السرخؼ في ذلظ التاريخ أو قبمو.
1

ادخم انٕثائك انخاطح تــ"ذٕطٛم/ذسهٛى" انسهع ٔفما نهًظطهذاخ انرجاسٚح انذٔنٛح ( )INCOTERMSانخاطح ٔانًذذدج
 2أدخم ذاسٚخ انرٕطٛم/انرسهٛى انًذذد ف ٙيُٓاج انرُفٛز األساس .ٙعهٗ انًشرش٘ أٌ ٚعهى تأَّ ف ٙدال ذًذٚذ يذج ذُفٛز انعمذ ،سٛذراج انًشرش٘
إنٗ طهة ذًذٚذ ْزا انضًاٌ يٍ انًظشفٚ .جة أٌ ٚكٌٕ ْزا انطهة ذذشٚشٚا ٔلثم ذاسٚخ اَرٓاء انُفارٚح انًُظٕص عهٓٛا ف ٙانضًاٌ .عُذ
إعذاد ْزا انضًاٌ ،لذ ٚشٖ انًشرش٘ ضشٔسج إضافح انُض انران ٙإنٗ انًُٕرج ،فَٓ ٙاٚح انًادج يا لثم األخٛشجٕٚ" :افك انًظشف عهٗ ذًذٚذ

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:

طفذح 109يٍ 111

انجًٕٓسٚح انعشالٛح
ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ

انًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخذياخ راخ انظهح

يخزع ىحا الزساف لمقػانيغ العخاقية السػحجة لصمب الزسانات .

عغ السرخؼ
بسشرب:

التػقيع:
[ادخل :مشرب او أي تعخيف اخخ]

خاتع السرخؼ

ْزا انضًاٌ نًشج ٔادذج ٔنفرشج ال ذرعذٖ [سرح أشٓش | سُح ٔادذج] ،سدا عهٗ طهة انًشرش٘ انرذشٚش٘ نًثم ْزا انرًذٚذ ،عهٗ أٌ ٚمذو يثم
ْزا انطهة إنٗ انًظشف لثم إَمضاء فرشج َفار ْزا انضًاٌ".

مرجع المناقصة
جهة التعاقد

____________________:
____________________:
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