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 مقجمة

 ػثائقالمبشية عمى  السصبػعاتالكتب و  تجييدالخاصة بتخررية المقصاعات لشسػذجية ال السشاقرةإف وثائق 
السشاقرة والسيسا وثيقة  السصبػعاتالكتب و  تجييدالخاصة بو الشسػذجية السعتسجة في السسارسات الجولية 

ما يعتبخ "أفزل قجـ ت يوىالستعجدة، بسذاركة بشػؾ التشسية  ىاتع تحزيخ  التي الدمع تجييدخئيدية لال
 السسارسات".

او اي قانػف  2004 لدشة 87 رقعالسشحمة السؤقتة سمصة اإلئتبلؼ  مخألىحه وفقًا السشاقرة وثيقة  إستخجاـ يتع
  حةالشافتشفيح العقػد الحكػمية ووفقًا لتعميسات يحل محمو 
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  السصبهعاتالكتب و  تجييدلشسهذجية ال عصاءالهثائق ب مالحظات خاصة

ػجييات إلى جية التعاقج أو ت{إف الشرػص السػجػدة بيغ قػسيغ، السدصخة مع خمفية بالمػف االصفخ مثل  {
ويتػجب  الخاصة لجية التعاقج  في كيفية إعجاد وثيقة شمب العصاءاتتػجييات عمى تحتػي  }صاحب العسل

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

السعمػمات التي يتػجب [أما الشرػص السػجػدة بيغ قػسيغ، باحخؼ مائمة وذي خمفية بالمػف الخمادي مثل 
 وثيقة شمب العصاء الشيائي التي ستخسل الى مقجمي العصاء السحتسميغ. فيي إلكساؿ  ]إصجارىا مغ جية التعاقج
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 وثيقة شمب العصاء الشسهذجية 
 
 كتاب الجعهة  

 التعاقجإجخاءات    – الجدء األول 

 تعميسات إلى مقجمي العصاءات . القدم االول

 البيانات  ورقة  – تعميسات إلى مقجمي العصاءات . القدم الثاني 

 والتأىيل  تحميلالمعاييخ  . ثالقدم الثال

 مدتشجات العصاء . القدم الخابع

 متصمبات التعاقج   –  ثانيالجدء ال

 ججول متصمبات التعاقج . خامذالقدم ال

 العقج   –  ثالثالجدء ال

 شخوط العقج العامة  . دسالقدم الدا

 شخوط العقج الخاصة  . دابعالقدم ال

 مدتشجات العقج . ثامنالقدم ال
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  لإلشتخاك في مشاقرة الجعهة كتاب

 ]/ السشاقرةإسع السذخوعأدخل [ :   شمب العصاء
 ] زنةػارد في السو كسا مسشاقرةالتبػيب الخاص لأدخل [ :  السشاقرة مخجع

 ] الجعػة كتابمخجع  أدخل [ : كتاب الجعهة مخجع

 ] وتاريخ إصجار شمب العصاء التعاقججية  أدخل عشػاف [

 العقجسػجب ببلزمة الالسبالغ لمسذخوع وتشػي دفع  التسػيل البلـز قج خررت ]اقججية التع أدخل[إف  .1
 .ىحهالسشاقرة وثيقة إصجار سيرجر نتيجة الحي  ]وعجد العقػد العقج عشػاف أدخل[

 تجييدالسختػمة لو  السػقعة صاءاتعالسؤىميغ لتقجيع ال مقجمي العصاءات [التعاقج جية اسع ادخل]تجعػ  .2
 .[والخجمات السترمة السصبػعاتو  الكتبوصف  ادخل]

يغ يغ السؤىمسجيد حيث يسكغ مذاركة الىحه سػؼ تعتسج إجخاءات السشاقرة العامة في عسمية العصاء  .3
 . وفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة

ادخل اسع جية ]الحرػؿ عمى معمػمات إضافية مغ السؤىميغ السيتسيغ و العصاءات  سقجمييسكغ ل .4
، كسا [ورقع التمفػف ورقع الفاكذ والبخيج االلكتخوني )إذا وجج( لمسػضف السدؤوؿالتعاقج؛ ادخل االسع 

مغ  [الجعػة كتابحجد العشػاف في نياية ]يسكشيع االشبلع عمى وثائق السشاقرة عمى العشػاف أدناه 
 [.ادخل دواـ العسل]

تحجد .]وغيخىا والقانػنيةشية والسالية لفت اتصمباأدخل الئحة بالس[يغ تتزسغ سجيد مؤىبلت المتصمبات إف  .5
 التفاصيل اإلضافية. عصاءوثائق ال

]ادخل المغة "اإلنكميدية"  بالمغة عصاءالسيتسيغ شخاء السجسػعة الكاممة لػثائق ال سقجمي العصاءاتيسكغ ل .6
 كتاب]حجد العشػاف في نياية  عمى العشػاف أدناه تحخيخيةعشج تقجيع استسارة  ]"أو "العخبية" أو "الكخدية

السبمغ  ادخلاو ]ادخل السبمغ بالجيشار العخاقي[ ] ثسغوبعج تدجيج الخسع غيخ القابل لبلستخداد وب ػة[الجع
في العخاؽ أسعار البشظ السخكدي  بالعسمة السحجدة القابمة لمتحػيل مغ ضسغ قائسة العسبلت التي ُيرجر

وثائق تدميع سػؼ يتع لجفع[. ]ادخل شخيقة ا شخيقة دفع ىحا الخسع ستكػف صخفيا الى الجيشار العخاقي[. 
 .باليج أو بالكابل عصاءال
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ضسغ ميمة  ]الجعػة كتابفي نياية  عشػاف جية التعاقج أدخل[ أدناه عمى العشػافصاءات تقجـ الع .7
التي ترل بعج التاريخ  صاءاتع. سػؼ يتع رفس ال] والػقت لتدميع العصاءات تاريخالأدخل [أقراىا 
في العشػاف  غ لسقجمي العصاءاتسسثميمغ يخغب مغ ال بحزػر صاءاتالع تحسػؼ يتع فالسحجد. 

مقجـ .عمى ]صاءاتالع تحتاريخ فأدخل [بتاريخ  ]الجعػة كتابالتعاقج في نياية  عشػاف جيةأدخل [
دخل السبمغ بالجيشار العخاقي او الشدبة السئػية أ[  ثسغ" بصاء"ضساف الع عصاءه بػأف يخفق  العصاء

مغ ضسغ قائسة العسبلت  او السبمغ السعادؿ بالعسمة السحجدة القابمة لمتحػيل مبمغ العصاءاألدنى مغ 
 .[في العخاؽ أسعار صخفيا الى الجيشار العخاقيالبشظ السخكدي التي ُيرجر 

دخل العشػاف )العشاويغ( التفريمية متزسشة أ[العشػاف )العشاويغ( السذار اليو )الييا( سابقًا ىػ )ىي(  .8
السكتب )رقع الغخفة( واسع الذخز السدؤوؿ وعشػاف الذارع والسجيشة )الخمد( اسع جية التعاقج واسع 

 .]والجولة ورقع الياتف ورقع الفاكذ؛

        

 [ادخل اسم جهة التعالد]جهة التعالد  : 

 

 [ التعالد لتولٌع عن جهةلالمخّول جهة التعالد ادخل اسم رئٌس ]سلطة التعالد: 

 

 ]          [التولٌع        : 

 

 [                      ]التارٌخ       :
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  األول الجدء

 تعاقجال إجخاءات
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 مقجمي العصاءات. تعميسات إلى  ولاأل  القدم

عاو -أوالً   

 خيفات تع .1

 عصاء، ترجر جية التعاقج وثائق ال البيانات ورقةلجعع السشاقرة السحجدة في  .1.1
 مجسػعات مخجع وعجدو  عشػافالرمة. إف والخجمات ذات  السصبػعاتالكتب و  تجييدىحه ل

(lots)  البيانات ورقة. إف جية التعاقج محجدة في البيانات ورقةىحه السشاقرة محجدة في. 

 ىحه: عصاءفي سياؽ وثائق ال 2.1
 السعتسجةاألنطسة والتعميسات واألوامخ القػانيغ و ، وتعشي التذخيعات و  "القهانين الشافحة" -أ 

 في جسيػرية العخاؽ.  

)جية التعاقج(  السذتخي بيغ السػقع القانػني السمـد و  تحخيخي تفاؽ العشي اإلوي لعقج""ا -ب 
ي توالالسجيد )مقجـ العصاء الفائد( مع مدتشجات العقج السذار إلييا في ىحه الػثيقة و 
 .في ىحه الػثيقة السصمػبةوالػثائق  ،والسمحقاتجسيع السخفقات، تزسغ ت

تي تخفق ة في العقج والسمحقات والتعجيبلت الجدالسحسدتشجات تعشي ال العقج"مدتشجات " -ج 
 ربصًا.

والتي  صاءاتالعمقجمي جدء الحي ال يتجدأ مغ التعميسات الى تعشي ال "البيانات"ورقة  -د 
 مغيوتزيف الذخوط السترمة بيا دوف أف ت الخاصة لتعكذ ضخوؼ السيسة تدتخجـ

 .مقجمي العصاءاتأحكاـ التعميسات الى 

كسا ىػ محجد في اتفاقية العقج،  سجيدلم شي السبمغ الػاجب دفعو، تع العقج" ثسن"  -ِ 
 .العقج وشخوط أحكاـبسػجب 

 السيبلدي. يعػ تقتعشي يػـ بحدب ال "يهم" -ٔ 

 وفق مغ قبل السجيد الخجمات ذات الرمةوإنجاز  تجييد الدمعإكتساؿ تعشي  "إكسال" -ص 
 .العقجالسحجدة في  والذخوط حكاـاأل

 كالػرؽ  ومػاد االساتحة ومجخبلت اإلنتاج سصبػعاتالكل الكتب و تعشي  "الكتب" -ح 
كالتػزيع والتجميج السترمة والسخصػشات والشذخ والترشيع كسا تذسل أيزًا الخجمات 

 .بسػجب العقجتقجيسيا إلى جية التعاقج  سجيدوالتػضيب الستػجبة عمى ال
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والخجمات  تالسصبػعاالكتب و تذتخي  التيجية التعاقج  وُيقرج بيحا التعبيخ "السذتخي " -ط 
 .ذات الرمة

كالتأميغ والتجريب الكتب  تعاقجكل الخجمات الستختبة مغ تعشي  "الخجمات ذات الرمة" -٘ 
 .بسػجب العقج سجيدال مغ بةصمػ م وواجبات تعاقجية أخخى 

أو مؤسدة خاص  ،أي شخز شبيعي أو معشػي تعشي  "بالباشن قاول/السجيدسال" -ن 
عبخ  قج التـد انػنية أو شخكاتيا السسثمة،أو مديج مشيا، وأي مغ فخوعيا الق ،حكػمية
 ىا أو أي مغ الخجمات السترمة. تعاقج الكتب السصمػبجدء مغ أي  السجيد

 مديج أوأو مؤسدة حكػمية  ، خاصأي شخز شبيعي أو معشػي تعشي  " سجيدال" -ل 
مغ قبل جية التعاقج لتشفيح العقج وتست تدسيتو كحلظ في اتفاقية  وصائع قبػؿقج تع مشيا، 

 .السسثمة شخكاتو أو القانػنية لعقج التي تتزسغ فخوعوا
القػاعج العالسية لتفديخ األحكاـ التجارية والرادرة عغ غخفة التجارة تعشي  "اإلنكهتخمد" -و 

 ، باريذ، فخندا( Cours Albert 1er, 7500838  -جولية )الشدخة الحجيثة ال

نافحًا والحي تبجأ مشو  مل شخوشوبكا يعشي التاريخ الحي يربح فيو العقج "تاريخ الشفاذ"  -ٌ 
 ./اإلكساؿفتخة التشفيح

بالكامل وفقًا  تعاقجسجة التي سيتع خبلليا تشفيح متصمبات اليعشي ال " /اإلكسال"مجة التشفيح  -ط 
 .السترمة ألحكاـ العقج

بسػجب كتاب يدمع  تحخيخي السخاسبلت تجخي بذكل اإلتراالت و تعشي أف  يًا "،تحخيخ " -ع 
ويدتكسل  ، إذا ُحجد ذلظ،(الفاكذبخيج أو بالكابل )متزسشًا التمكذ أو بػاسصة ال باليج أو
سخاسمة عمى عشػاف الجية السخسمة إستبلـ الفيو الصخؼ اآلخخ يؤكج  صادر عغبكتاب 

 .البيانات ورقةكسا ىػ محجد في 

  رجر التسهيلم .2

دانية الفيجرالية ىػ السيالسشاقرة وثيقة الحي سيشتج عغ  )العقػد( مرجر التسػيل لمعقجإف  1.2
. سػؼ يتع إستعساؿ وثيقة البيانات ورقةالعخاقية او اي مرجر تسػيل آخخ محكػر في 

 لمتذخيعات العخاقية الشافحة وذات الرمة.ىحه وفقًا السشاقرة 
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 ألعسال الغيخ مذخوعةمسارسات الفداد وا .3

يغ قاوللسيغ واسجيد وال صاءاتالعمقجمي الصمب مغ تقتزي سياسة جية التعاقج إف . 1.3
وتشفيح العقػد السسػلة  تعاقجخبلؿ عسميات ال يةخبلقاأل سعاييخالأعمى ب اإللتداـوالعامميغ لجييع 

 الدياسة:لغخض ىحه . جية التعاقجمغ 

 العخاقية القػانيغ بحدبوالفداد"  االعساؿ غيخ السذخوعة" تعخيف جية التعاقجعتسج ت -أ 
 ات السرصمحاتبتعخيف أيزاً  ججية التعاق جشخ دتوست ىحا. الرمة اتذو  الشافحة
  :أدناه التالية

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

  أخخى؛جية  أفعاؿ

شيا )ومغ ضس  إغفاؿفعل أو أي  تعشي " األعساؿ غيخ السذخوعة"مسارسة  ( ب)
يؤدي عغ درايٍة أو بتيػر، الى خجاع أو محاولة خجاع  (تسثيلالسػء التذػيو أو 

متسمز مغ التداـ أو لخخى أ ةو مشفعأ مالية ةسػاء لمحرػؿ عمى مشفعجية ما، 
 ؛ما

إلحػػاؽ الزػػخر أو إيػػحاء أو التيجيػػج بإلحػػاؽ الزػػخر أو تعشػػي  ""مسارسػػات قيخيػػة ( ت)
 وذلػظ تمػظ الجيػة، مستمكػاتجيػة أو  أييحاء، بذػكل مباشػخ أو غيػخ مباشػخ، اإل

 .جية ما أفعاؿ عمى سميع غيخ بذكل التأثيخ بيجؼ

لتحقيػق وذلػظ أو تختيػب بػيغ شػخفيغ أو أكثػخ،  خصةتعشي أية  مسارسة تػاشؤية"" ( ث)
 . أخخى التأثيخ بذكل غيخ سميع عمى أفعاؿ جية  متزسشةغاية غيخ سميسة، 

 ةيامػال لتدويخ أو التغييخ في األدلػةج أو اتبلؼ الستعسّ اإل" تعشي عاقةمسارسة اإل" ( ج)
، السحققػيغ إلػىغيخ صحيحة بذيادة  دالءو اإلأ يا عغ التحقيقحجب وأ لمتحقيق

تجخييػا جيػة التعاقػج  جػخاءاتأيػة إ بذػكل واضػح إلعاقةوالعسل عغ قرج، وذلظ 
أو  أو القيػخ االعسػاؿ غيػخ السذػخوعةمسارسات الفدػاد أو إدعاءات في لمتحقيق 
تيجيػػج أو مزػػايقة أو تخىيػػب أي  أو/؛ والشافػػحةالقػػػانيغ العخاقيػػة بحدػػب  التػاشػػؤ

مػػػغ ا سشعيػػػلتتعمػػػق بػػػالتحقيق أو بػػػأمػر  معخفتيػػػاكذػػػف مػػػغ جيػػػة، وذلػػػظ لسشعيػػػا 
 . قجخاءات التحقيأو مػاصمة إمتابعة 
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مقجـ قج تست التػصية بتخسية العقج عميو إذا تبيغ أف  صاءعأي  ستخفس جية التعاقج -ب 
قج تػرط، بذكل مباشخ أو مغ خبلؿ وكيل، في مسارسات فداد  صيةالفائد بالتػ  صاءعال

وذلظ  أثشاء تشافدو لمحرػؿ عمى العقج السعشيأو إحتياؿ أو قيخ أو تػاشؤ أو إعاقة 
  بحدب لمقػانيغ العخاقية الشافحة.

أو شخكاؤه وفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة، بسا في  صاءعالمقجـ جية التعاقج  سػؼ تعاقب -ج 
، سػاء ألجل غيخ محجد أو لفتخة محجدة مغ الػقتفاقجًا لؤلىمية،  مقجـ العصاءعبلف ذلظ إ 

لمعقػد السسػلة مغ جية التعاقج، إذا تبيغ في أي  تعاقجلمسذاركة في أي مغ نذاشات ال
سػاء بذكل قج تػرط،  عصاءالمقجـ وقت لمجيات العخاقية السخترة في ىحا الذأف، أف 

ي مسارسات فداد أو إحتياؿ أو تػاشؤ أو قيخ أو إعاقة ، فمباشخ أو مغ خبلؿ وكيل
 السسػؿ مغ جية التعاقج.   عقج أو أثشاء تشفيح ذلظ العقجالأثشاء التشافذ عمى 

والعقػد السسػلة مغ جية التعاقج  عصاءسػؼ يكػف لجية التعاقج الحق بتزسيغ وثائق ال -د 
والسقاوليغ بالدساح  ديغ/السػر اإلستذارييغ والسجيديغمقجمي العصاءات و شخشًا يمـد 

الستعمقة والسدتشجات األخخى تيع جبللمجيات العخاقية السخترة بسعايشة حداباتيع وس
وتشفيح العقج، كسا وبإحالة ىحه السدتشجات إلى التجقيق لجى مجققيغ مكمفيغ صاء عبتقجيع ال

 مغ الجيات السخترة وفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة.

 تأىيل السدبقال .4

أف يكػنػا مغ جشدية ء اصالعمقجـ وجسيع األشخاؼ الحيغ يذكمػف  سقجـ العصاءسكغ لي. 1.4
باستثشاء مغ تحطخ جسيػرية العخاؽ العبلقات التجارية معيع بسػجب القانػف أي بمج كاف، 

نفدو  مقجـ العصاءإذا كاف  ما حائدًا لجشدية بمجء اصالعمقجـ . يعتبخ والتعميسات الخسسية
 قػانيغ البمج الشافحة.أحكاـ ًا أو مدجبًل ويعسل في ىحا البمج وفق مؤَسدًا أو مذارك

تزارب مرالح. حالة الحيغ وججوا في  ءاتاصالعمقجمي جسيع  تأىيل السدبقيفقج ال. 2.4
في خاصة ، و لمقػانيغ العخاقية الشافحةفي وضع تزارب مرالح وفقًا  مقجمػ العصاءاتيعتبخ 
 حاؿ:

، مع أي مؤسدة أو أي مغ في الدابق جـاستخقج  مقجـ العصاءإذا كاف  . أ
، بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ، لتقجيع خجمات فخوعيا، مغ قبل جية التعاقج

أو السػاصفات أو مدتشجات أخخى خاصة  /الترسيعإستذارية لتحزيخ الجراسة
 .السشاقرةػثيقة وفقًا ل شخاؤىاالستػجب  السصبػعاتالكتب و  تعاقجب
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، بإستثشاء التقجـ تعاقجبلؿ عسمية الواحج خ صاءتقجمػا باكثخ مغ ع . ب
   ػثيقة شمب العصاء ىحه.بجيمة إذا كاف ذلظ مدسػحًا وفقًا ل صاءاتبع

عشج إستحقاؽ تخسية  في وضع ترخيح بعجـ األىمية مقجـ عصاءكل  سػؼ يتع استبعاد. 3.4
 .العصاءات مقجميإلى مغ التعميسات  3وفقًا لمسادة العقج 

أف يقجـ دليل إلثبات استسخارية أىميتو بذكل مقبػؿ لجية  العصاء مقجـ. يجب عمى 4.4
 التعاقج ووفقًا لستصمبات جية التعاقج السعقػلة.

. ال يسكغ لسػضفي القصاع العاـ السذاركة بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ بالسشاقرات 5.4
 .العامة

 والخجمات السترمة بيا السؤىمة الدمع  .5

، ات السترمة بيا أي بمج مؤىل لجى جية التعاقجيسكغ أف يكػف مرجر الدمع والخجم. 1.5
باستثشاء مغ تحطخ جسيػرية العخاؽ العبلقات التجارية معيع بسػجب القانػف والتعميسات 

 .الخسسية.

ومػاد االساتحة  السصبػعاتيذسل تعبيخ "الدمع" الكتب و  سادة،ال هلغخض تفديخ ىح. 2.5
األخخى  كسا تذسل أيزًا الخجمات ؛لترشيعوالسخصػشات والشذخ واكالػرؽ ومجخبلت اإلنتاج 

 كالتػزيع والتجميج والتػضيب. السترمة

 ترشيع إنتاج، تشسية، تصػيخ، استخخاج، فيو تع الحي" يعشي البمج إف تعبيخ "بمج السشذأ. 3.5
 التجسيع عسميات أو /السعالجةالتجييد أو الترشيع عبخحيث الدمع؛ أو  /تجييدأو معالجة

 عغ( األساسية الخرائز في) جػىخياً  يختمف تجاريًا، مسّيد شتجالحرػؿ عمى م يتع
 .بحدب القػانيغ العخاقية الشافحة مكػناتو السدتػردة

الحي ال مقجـ العصاء يتػجب عمى ، فإنو البيانات ورقةفي إذا شمبت جية التعاقج ذلظ . 4.5
بالسمكية الفكخية  بًل()تخػيأف يقجـ إذناً  في عصاءه ياقجميسمظ الحقػؽ الفكخية لمدمع التي ي

لمتأكيج عمى  ،صاء، مدتشجات العالخابع القدعوفقًا لمشسػذج السخفق بمرجقة بذكل أصػلي 
لتقجيع ىحه الدمع وذلظ  عمى حقػؽ السمكية الفكخية مغ السالظ األساسيبذكل قانػني حرػلو 

    .في العخاؽ
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 ًنالصتوثيمت انيحتىياث  -ثانياً 

  سشاقرةوثيقة ال أقدام .6

مع أي  تخابطالسحكػرة أدناه ويجب أف تقخأ بال قداـعمى األ سشاقرةوثيقة الحتػي ت. 1.6
. أيزًا يتػجب ءاتاصالعمقجمي مغ التعميسات الى  8تعجيل قج يرجر وفقًا لمسادة ممحق/
" الذخوط العامة  دادسال القدعمع التعخيفات السػجػدة في  تخابطبالالسشاقرة وثيقة قخاءة 
 لمعقج".

 العصاءات مقجميالتعميسات الى  .  الوؿ ا القدع 
 العصاء بيانات ورقة . الثاني  القدع 
 ل يالتأىو  قييعتالمعاييخ  . الثالث القدع 
 صاءعلمدتشجات ا . الخابع القدع 
 تعاقجججوؿ متصمبات ال . خامذال القدع 
 شخوط العقج العامة  . دادسال القدع 
 شخوط العقج الخاصة  . دابعال القدع 
 بالعقج مدتشجات . امغثال القدع 

 .عصاءق الائوثالجعػة الرادر عغ جية التعاقج ال يعتبخ جدءًا مغ  كتابإف . 2.6

وممحقاتيا إذا لع يتع الحرػؿ اكتساؿ وثائق العصاء ال تتحسل جية التعاقج مدؤولية . 3.6
  .وضسغ السجة السحجدة في كتاب الجعػة عمييع مباشخة مغ جية التعاقج

الشساذج واألحكاـ السدتشجات/التعميسات و  فحز/دراسة ءاصالعمقجـ يتػجب عمى . 4.6
السعمػمات والسدتشجات السصمػبة  قجيع. إف الفذل في تعصاءق الائوثوالسػاصفات الػاردة في 

 . صاءؤدي الى رفس العيجية التعاقج قج في وثائق العصاء إلى 

 السشاقرة ةقيوث تهضيحاإلستفدارات و  .7

أف يترل السشاقرة  ةقيوثحػؿ  )استفدار( تػضيحأي صمب يالحي  ءسقجـ العصايسكغ ل. 1.7
ًا أو بالكابل )أي بالبخيج األلكتخوني، تمكذ أو بالفاكذ(، إلى عشػاف جية خييتحخ بجية التعاقج 

عمى  اإلستفدارليحا  تحخيخياً تدتجيب جية التعاقج سػؼ . البيانات ورقةالتعاقج السحجد في 
تدميع الشيائي ل السػعجقبل  البيانات ورقةالسجة السحجدة في ضسغ أف يكػف قج وصل إلييا 

مقجمي العصاءات  جسيعاإليزاحات إلى  عغسػؼ تخسل جية التعاقج ندخًا  عصاءات.ال
 فدارتساإلوصف مغ جية التعاقج، متزسشة مباشخة السشاقرة وثيقة الحيغ استحرمػا عمى 
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السشاقرة وثيقة تعجيبلت عمى  ةأي جخاءإل ضخورة جية التعاقجوججت دوف تحجيج مرجره. وإذا 
 .2.24و 8تيغ السادبسػجب فدػؼ يتع ذلظ  ما ستفدارنتيجة إل

 السشاقرةوثائق تعجيل  .8

وثيقة ، أف تعجؿ العصاءاتع دميتل السػعج الشيائييسكغ لجية التعاقج، في أي وقت قبل . 1.8
 .تعجيلممحق بإصجار السشاقرة 

جسيع الى  تحخيخياً ويخسل السشاقرة وثيقة يتجدأ مغ جدء ال  صادرتعجيل أي يعتبخ . 2.8
إذا كاف ىحا  ؛مباشخة مغ جية التعاقج عصاءال ائقوثعمى الحيغ حرمػا  ءاتاصالعمقجمي 

مغ التعميسات إلى  3.8 سادةوفقًا لمصاءات يع العالسػعج الشيائي لتدمالتعجيل متعمقًا بتسجيج 
التي  صخيقةالتسجيج بشفذ الىحا ج أف تعمغ عغ عشجئٍح يجب عمى جية التعاق ،مقجمي العصاءات
 .السشاقرةعغ تع فييا اإلعبلف 

وفقًا السػعج الشيائي لتدميع العصاءات أف تسجد  ، بحدب تقجيخىا،يسكغ لجية التعاقج. 3.8
لتحزيخ  اإلعتبار طخالػقت البلـز ألخح التعجيل بش ءاتاصعالمقجمي إلعصاء  2.24لمسادة 

 .عصاءاتيع

 طاءاثضير انعتح -ثانثاً 

  صاءعكمفة ال .9

وال تكػف جية التعاقج  وصائع يعدموت التكاليف الستعمقة بتحزيخجسيع  ءاصعالمقجـ يتحسل . 1.9
 . تعاقجعسمية النتائج عغ سيخ و  برخؼ الشطخ ،مدؤولة عغ ىحه التكاليفممتدمة أو 

 صاءلعا لغة .11

متبادلة بين مقدم العطاء وجهة ال قيجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ. 1.10

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

 الهثائق السكهنة لمعصاء .11

 التالية :عمى السدتشجات  صاءعاليحتػي . 1.11

مغ التعميسات الى  15و  14و  12وججاوؿ االسعار وفقًا لمسػاد  صاءتقجيع العاستسارة  -أ 
 .مقجمي العصاءات
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 .مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  21وفقًا لمسادة  عصاءضساف ال -ب 

مغ التعميسات  13وفقًا لمسادة السشاقرة وثيقة بيا  بيا، حسس إذا ،البجيمة عصاءاتال -ج 
 .مقجمي العصاءاتالى 

مغ  22وفقًا لمسادة  مقجـ العصاءإللداـ  عصاءتػقيع الل التخػيلبتحخيخي تأكيج  -د 
 ؛ مقجمي العصاءاتالتعميسات الى 

 نػنيةالقا ىميةاألتبيغ  مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  16أدلة مػثقة وفقًا لمسادة  -ِ 
ونسػذج  مقجـ العصاء، بسا فييا، نسػذج السعمػمات عغ عصاءتقجيع ب سقجـ العصاءل

، الخابع القدعوفقًا لمشساذج السخفقة في  )إف وجج(ئتبلؼ جية اإلالسعمػمات عغ 
 .مدتشجات العصاء

بأف  تؤكج مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  30و  18أدلة مػثقة وفقًا لمسادتيغ  -ٔ 
 .عصاءق الائوثمع  صابقوالخجمات ذات الرمة تت بػعاتالسصالكتب و 

مقجـ مؤىبلت  ثبتت مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  19 ةأدلة مػثقة وفقًا لمساد -ص 
 ؛ وعميوت التخسية تشفيح العقج في حاؿ تسل العصاء

  )إف وجج(السشاقرة وثيقة وصل شخاء  -ح 

 .البيانات ورقةأي مدتشج آخخ محجد في  -ط 

 وججاول االسعارصاء العتقجيم  استسارة .12

 قدعوفقًا لمشسػذج السخفق في ال "عصاءال"استسارة تقجيع تقجيع  مقجـ العصاءيتػجب عمى . 1.12
لغ يقبل و . يجب إكساؿ ىحا الشسػذج دوف أي تعجيل عمى مزسػنو عصاءال مدتشجاتالخابع، 

 الفخاغات في الشسػذج بالسعمػمات السصمػبة.تعبئة أي إستبجاؿ لو. يجب 

أف يقجـ ججاوؿ األسعار لمكتب والخجمات ذات الرمة وفقًا  مقجـ العصاءيتػجب عمى . 2.12
 .مدتشجات العصاءالخابع،  القدعفي بإستعساؿ الشساذج السخفقة  بحدب ما ىػ مشاسب، لسشذأىع

 البجيمة  عصاءاتال .13

 بجيمة. عصاءاتلغ تقبل أي ، قائسة البياناتباستثشاء ما يخد خبلفًا في . 1.13

   .البيانات ورقةيا في تحميمفي حاؿ قبػؿ العصاءات البجيمة، تحجد معاييخ . 2.13
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 خفيزاتوالت عصاءاتأسعار ال .14

تقجيع استسارة في  مقجـ العصاء قجمياالتي ي خفيزاتألسعار والتا صابقيجب أف تت. 1.14
 وفي ججاوؿ االسعار مع الستصمبات الػاردة أدناه. عصاءال

في ججاوؿ األسعار، كل ( items( والبشػد )lotsسجسػعات )جسيع الخ يتدعيجب . 2.14
مذسػؿ  هسعخ أف عتبخ يف ،دوف سعخمحجد  بشجعمى حجة. إذا ورد في ججوؿ األسعار اي 

ػد السصمػبة. إف بشال جسيعػد األخخى السدعخة. يجب أف تزع السجسػعات بشضسغ اسعار ال
 .طلمذخو  السجسػعات غيخ السكتسمة سػؼ تعتبخ غيخ مدتجيبة

مقجمي مغ التعميسات الى  1.14 سادةوفقًا لم عصاءتقجيع ال استسارةالسقجـ في  دعخإف ال. 3.14
 .ضسغ عصاءه ات مقتخحةزيخفت ة، باستثشاء أيعصاءلم ميالك دعخسيعتبخ ال العصاءات

شخيقة  حجدات غيخ السذخوشة وأف يزيخفالتجسيع  جوف أف ي مقجـ العصاءيجب عمى . 4.14
. مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  1.12 سادةوفقًا لم عصاءتقجيع ال تسارةاسفي  اإحتدابي

 خفيس. إف أي تعصاءاتيع الدمتل أو قبل السػعج الشيائي عشج خفيسيجب أف يقتخح الت
غيخ العصاء بإعتباره رفس يؤدي إلى اآلخخيغ سػؼ  مقجمي العصاءات عصاءاتمذخوط ب
 .لمذخوط مدتجيب

 لؤلحكاـ استشاداً ...( الخ ، ,EXW, CIF, CIP)  السرصمحات اعتساد يتع سػؼ. 5.14
 مغ نذخه يتع الحي® INCOTERMS اإلنكػتخمد إصجارات مغ إصجار أحجث في السحجدة

 .البيانات ورقةأو كسا ىػ محجد في  عصاءاتبتاريخ الجعػة لتقجيع ال الجولية التجارة غخفة قبل

 مدتشجاتالخابع،  القدعحدب الشساذج في بإف األسعار السقجمة في ججوؿ االسعار . 6.14
 كالتالي:و  ، وفق ما ىػ مشاسب،فرلتجوف بذكل مش، يجب أف عصاءال

 :العخاؽالسرشعة في  السصبػعاتلمكتب و  -أ 

، )مثبًل عمى أساس "تدميع السذغل   EXW السصبػعاتسعخ الكتب و   ( أ)
جىا( )إنياء الكتب ومكاف تجمي"، "تدميع مغ  السرشع  ex-works –)السصبعة( 

– ex-factory  تدميع مغ السدتػدع" ،"– ex-warehouse ،"  أو "ex- 

showroom " أو "– off-the-shelf- مباشخ مغ صالة العخض  تجييد ،"
وضخيبة السبيعات  البيانات ورقةسخكية كسا ىػ محجد في كالخسػـ الجسيع شامبًل 
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السػاد األولية اصخ و العشعمى  دفعيا الستػجبالتي تع دفعيا أو والزخائب األخخى 
  .السصبػعاتالتي تدتعسل في صشاعة أو تجسيع الكتب و 

 الجسيػرية العخاقيةالتي تفخضيا  أي ضخيبة مبيعات وضخائب أخخى  ( ب)
 ؛ ومقجـ العصاءالعقج عمى  ةخسيتست تفي حاؿ  السصبػعاتعمى الكتب و 

والتأميغ والخجمات السحمية األخخى  )الجاخمي( سعخ الذحغ البخي  ( ت)
)نقصة الػصػؿ لى مػقع التدميع األخيخإ السصبػعاتبة إليراؿ الكتب و ستػجال

 . البيانات ورقة الشيائي( كسا ىػ محجد في

 والػاجب إستيخادىا: العخاؽالسرشعة خارج  السصبػعاتلمكتب و  -ب 

، أو العخاؽمكاف التدميع في  حجيجمع ت CIP السصبػعاتسعخ الكتب و   ( أ)
CIF مع تدسية مخفأ (Port ) البيانات ورقةميع، كسا ىػ محجد في مػقع التد. 

والتأميغ والخجمات السحمية األخخى  )الجاخمي(سعخ الذحغ البخي  ( ب)
إلى نقصة الػصػؿ مػقع التدميع مغ لى إ السصبػعاتالستػجبة إليراؿ الكتب و 

 .البيانات ورقةكسا ىػ محجد في  الشيائي

، يسكغ ألسعار الكتب الػاردة أعبله  CIPباإلضافة الى أسعار ( ت)
مع  CPTمع تدسية مكاف التدميع أو  FCAالسدتػردة أف تكػف  السصبػعاتو 

 .البيانات ورقةج في يحجت إذا تعتدسية مكاف التدميع، 

 والسدتػردة سابقًا: العخاؽالسرشعة خارج  السصبػعاتلمكتب و  -ج 

متزسشًا سعخىا عشج اإلستيخاد باإلضافة الى  السصبػعاتسعخ الكتب و   ( أ)
ية كسخكوالخسػـ ال محمية أخخى مترمة، تكاليفأي الى ربح باإلضافة أي ىامر 

 أو ستدجد الحقًا. ىاجيدججخى تاإلستيخاد األخخى التي  ضخائبو 

التي وضخائب اإلستيخاد  البيانات ورقةية السحجدة في كسخكالخسػـ ال ( ب)
 أو التي ستدجد الحقًا. (تؤكج ذلظ )لتقجيع إثباتات مػثقة جخى تدجيجىا

 العخاؽمع تدسية مكاف التدميع في  CIP السصبػعاتسعخ الكتب و  ( ت)
 ( أعبله.ب( و)أوالحي يذكل الفخؽ بيغ الفقختيغ )
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في حاؿ  العخاؽفي وضخائب أخخى متػجبة أي ضخيبة عمى السبيعات  ( ث)
 ؛ ومقجـ العصاءتع إرساء العقج عمى 

سعخ الذحغ البخي والتأميغ والخجمات السحمية األخخى الستػجبة  ( ج)
 )نقصة الػصػؿ الشيائي(لى مػقع التدميع األخيخإ السصبػعاتإليراؿ الكتب و 

 .البيانات ورقةكسا ىػ محجد في 

الذحغ البخي غيخ ، (تعاقج)إف وججت في ججوؿ متصمبات ال لمخجمات ذات الرمة -د 
 إلى السػقع األخيخ: السصبػعاتوالخجمات األخخى الستػجبة إليراؿ الكتب و 

شاممة )رمة ػد متزسشة سعخ الخجمات ذات البشكل مغ السعخ   ( أ)
 .(الزخائب السترمة

سػؼ  مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  6.14 سادةاألسعار وفقًا لمفرل عشاصخ إف . 7.14
بأي التفخيق الفرل/مغ قبل جية التعاقج. لغ يحج ىحا  عصاءاتبيجؼ تدييل مقارنة ال فقط تكػف 
 السقجمة. عمى أي مغ البشػدمغ حق جية التعاقج لمتعاقج شكل 

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

مقجمي مغ التعميسات إلى  30مع ىحه السادة سػؼ يخفس باعتباره غيخ مدتجيب، وفقًا لمسادة 
 .العصاءات

 ايتحميميتػجب تدعيخ كل مجسػعة عمى حجة ويتع مغ عجة مجسػعات  عصاءإذا تكػف ال. 9.14
 مقجمي العصاءاتيجب عمى . عصاءاتال تحميل في عسمية بذكل مشفرل وكسجسػعة مدتقمة

 خفيزاتتىحه ال حجيجت عقج في حاؿ تخسية أكثخ مغ عمى األسعار اتزيخفالخاغبيغ بتقجيع ت
مغ التعميسات إلى  4.14 سادةبسػجب ال خفيزاتالت قجـى حجة. تعم ةجسػعمكل السعتسجة ل

في نفذ لجسيع السجسػعات قج تع تقجيسيا وفتحيا  عصاءاتالتكػف أف  شخط، مقجمي العصاءات
 الػقت.

 عصاءفي ال العسمة السعتسجة .15

سعار أل الجيشار العخاقي، يتع إستعساؿ البيانات ورقةفي لحلظ باستثشاء ما قج يخد خبلفًا . 1.15
 .العخاؽمغ داخل  قجـوالخجمات ذات الرمة التي ست السصبػعاتلكتب و ا
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والخجمات ذات  السصبػعاتلكتب و ألسعار ا البيانات ورقةيتع إستعساؿ العسمة السحجدة في . 2.15
 .العخاؽمغ خارج  ـجقالرمة التي ست

 مقجم العصاء تأىل ثبتالتي ت الهثائق .16

، مقجمي العصاءات إلى تعميساتالمغ  4وفقًا لمسادة  ءاتاصلعمقجمي اتأىل  ثباتإل. 1.16
 عصاءتقجيع ال استسارةفي القانػنية  إستكساؿ تراريح األىمية مقجمي العصاءاتيتػجب عمى 

 .عصاءال مدتشجاتالخابع،  القدعفي  ةالسحجد

 والخجمات ذات الرمة السصبهعاتأىمية الكتب و  ثبتالتي ت الهثائق .17

 إلى تعميساتالمغ  5 وفقًا لمسادةوالخجمات ذات الرمة  السصبػعاتو كتب أىمية لم ثباتإل. 1.17
في بذكل أصػلي  بمج السشذأإستكساؿ تراريح  مقجمي العصاءات، يتػجب عمى مقجمي العصاءات
 .عصاءال مدتشجاتالخابع،  القدعفي  ةلسحجدججاوؿ االسعار ا

 مةوالخجمات ذات الر السصبهعاتمصابقة الكتب و  ثبتالتي ت الهثائق .18

، يتػجب عمى وثائق العصاءوالخجمات ذات الرمة مع  السصبػعاتمصابقة الكتب و  ثباتإل. 1.18
مع السػاصفات الفشية  ىحه السصابقة ثبتأدلة مػثقة تكجدء مغ عصاءه  أف يقجـ مقجـ العصاء

 والسعاييخ السحجدة في القدع الخابع، مدتشجات العصاء.
األدلة السػثقة قج تكػف بذكل  ، فإفالبيانات ورقة فيلحلظ باستثشاء ما يخد خبلفًا . 2.18

مفرمة عغ وصف خرائز االداء مقارنة تتزسغ و  نرػص/مصبػعات، مخصصات أو بيانات،
 ( والخجمات السترمة، لتثبت item by item descriptionوالفشية األساسية لكل بشج )
 .سػاصفات الفشية السصمػبةالى ال والخجمات السترمة صبػعاتاإلستجابة الجػىخية لمكتب والس

جع الى اباإلضافة الى السخ  ،والسعجات ،والسػاد ،واإلجخاءات ،ممةالعيج امقاييذ إف . 3.18
في  الكتالػجات السحجدة مغ قبل جية التعاقجأرقاـ و  ( brand names) العبلمات التجارية

جػدة قجـ مقاييذ أف ي سقجـ العصاءوليذ لمحرخ. يسكغ ل ىجفيا الػصف فقط، ججوؿ الستصمبات
السػاصفات أف و مػافقة جية التعاقج، أو ارقاـ كتالػجات أخخى شخط و/أو عبلمات تجارية و/

 .في ججوؿ الستصمباتمغ تمظ السصمػبة  فزلة أو أعادلالسقجمة م

 مقجم العصاءمؤىالت  ثبتالتي ت الهثائق   .19

 القدعفي لمتأىيل الػاردة  لكل معيارالسحجدة ثباتات أف يقجـ اال مقجـ العصاءيجب عمى . 1.19
 .لتشفيح العقجأىميتو لكي يثبت  وذلظ، ليوالتأى تحميل، معاييخ الالسشاقرةوثيقة الثالث مغ 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

ذعهًٛاخ إنٗ يمذيٙ انعطاءاخ     ٔثٛمح انًُالظح انخاطح ترجٓٛضانكرة ٔانًطثٕعاخ

     

111يٍ   طفذح  22
:____________________مرجع المناقصة   

:____________________           جهة التعاقد  
 

  عصاءال يةمجة نفاذ .21

السػعج الشيائي بعج نافحًا  عصاءة التي يجب اف يبقى خبلليا السجال البيانات ورقةحجد . ت1.20
أقرخ مغ الفتخة السحجدة  يةبسجة نفاذ عصاءإف أي  .قجالسحجد مغ قبل جية التعا العصاء عدميتل

 . لمذخوط مغ جية التعاقج باعتباره غيخ مدتجيب ورفز يتعس

تصمب مغ أف  ،عصاءال يةميمة نفاذوقبل إنتياء  في حاالت إستثشائيةيسكغ لجية التعاقج،  .2.20
في . تحخيخياً  غ الصخفيغوالخد عميو م الصمب. يكػف اتيععصاء يةمجة نفاذج يتسج مقجمي العصاءات

أيزًا يتع ، مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  21مصمػبًا وفقًا لمسادة  عصاءحاؿ كاف ضساف ال
 نفاذيةتسجيج شمب أف يخفس  ءاصلعسقجـ ا. يسكغ لبفتخة معادلة عصاءضساف ال يةمجة نفاذتسجيج 
الحي  ػػػػػػسقجـ العصاءلح أو الدسا يتع الصمب مغ غ. لهعصاءضساف مرادرة  يتع ه دوف أفعصاء

 .ةسجدسالالعصاء  يةنفاذه خبلؿ ميمة عصاءل يعجبتقبل التسجيج 

  عصاءضسان ال .21

بالشدخة  ،عصاءالتقجيع ضساف  مقجـ العصاءعمى ، البيانات ورقة. إذا كاف ذلظ مصمػبًا في 1.21
 .بياناتال ورقةسحجد في ال لسبمغ والعسمة األصمية وبا

، عصاءواجب تقجيع ضساف ال مقجمي العصاءاتغ التعميسات الى م 1.21 إذا حجدت السادة. 2.21
 :مقجـ العصاءحدب خيار بالتالية  ؿاشكبأحج األ عصاءيجب أف يكػف ضساف ال

 مرخفي؛ضساف)كفالة(  خصاب 

 أو ؛مرجؽ صظ 

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

  

شمب أوؿ عمى بشاء و قابل لمجفع فػرًا  اغيخ مذخوشً  اً ضسان عصاءيجب أف يكػف ضساف ال
نذخة بسػجب صادرًا عغ أحج السرارؼ السعتسجة في العخاؽ  أف يكػف و  جية التعاقجل

عغ مرخؼ  عصاءإذا صجر ضساف ال. و العخاؽفي البشظ السخكدي رسسية صادرة عش
عتسجة في مو  مخادفةمػجػد خارج العخاؽ، فيجب أف يكػف ليحا السرخؼ مؤسدة مالية 

كتاب ضساف  في حاؿ كاف الزساف بذكل  العخاؽ لجعل ىحا الزساف قاببًل لمتشفيح.
السجرج في القدع  عصاءذج ضساف الػ نس وفقإما  وسيقجيتع تمرخفي، يجب أف  (كفالة)

تػافق عميو جية التعاقج معادؿ جػىخيًا و  آخخأو وفق أي نسػذج  )مدتشجات العصاء( الخابع
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سقجـ األحػاؿ، يجب ذكخ اإلسع الكامل لجسيع . في عصاءاتيع الدمي لتقبل السػعج الشيائ
مػجيًا إلى جية التعاقج مع  عصاءيجب أف يكػف ضساف ال. و عصاءفي ضساف ال العصاء
 (28ثسانية وعذخوف )ًا لسجة ال تقل عغ وأف يكػف نافح ومخجع ىحه السشاقرة اسعذكخ 
مغ  2.20 مسادةل اً وفق اً ة الحقدمسججة نفاذ أية م، أو عصاءال نفاذانتياء مجة بعج يػمًا 

 .مقجمي العصاءاتالتعميسات إلى 

مقجمي من التعميسات إلى  1.21 سادةمصمهبًا وفقًا لم عصاءإذا كان ضسان ال. 3.21 .22
، سيتم لمذخوط جهىخياً  مدتجيب عصاءضسان ال يتزسن  عصاءفإن أي ، العصاءات

 .لمذخوط مدتجيبمن جية التعاقج باعتباره غيخ و رفز

مقجمي من التعميسات إلى  1.21 سادةمصمهبًا وفقًا لم عصاءإذا كان ضسان ال. 4.21 .23
ن في أسخع ئديافغيخ ال مقجمي العصاءاتالى  عصاءاتال اتعاد ضسانت  سهف ، العصاءات

من  45وفقًا لمسادة  اداءالفائد ضسان حدن  مقجم العصاءقجم أن يبعج و وقت مسكن 
، مهافقتيا عمى ذلك عشجو لجية التعاقج، إال أنو يجهز  .صاءاتمقجمي العالتعميسات الى 

يتم حتسل إن ي الالحين  مقجمي العصاءاتالى العائجة  عصاءاتضسانات ال صمقت أن
 صيةكهن الته توبعج أن  يمعصاءاتوذلك قبل انتياء مجة نفاذ  ،السشاقرة عمييم يةتخس
سقجمي العائجة ل عصاءاتانات ال. في ىحه الحالة، يتم االحتفاظ بزسصجرتقج  حالةباإل

 .ى إلجخاءات اإلحالةالحين يحتمهن السخاتب الثالث األولالسخشحين  العصاءات

بعج تهقيع في أسخع وقت مسكن الفائد  مقجم العصاءالى  عصاءيعاد ضسان ال. 5.21 .24
 .السصمهب االداءزسان حدن لوتقجيسو  عقجال

 :ءعصاضسان ال جية التعاقج رادرت  يسكن أن . 6.21 .25

السحجدة من قبمو في  عصاءنفاذ المجة خالل  هعصاء مقجم عصاءسحب  إذا )أ( .26
 ؛ أوعصاءتقجيم ال استسارة

 :إذا (ب)
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وفقًا  هعصاءألخصاء الحدابية في ابترحيح الفائد  مقجم العصاءلم يقبل  (1) .27
 .مقجمي العصاءاتمن التعميسات إلى  31.4 سادةلم

مقجمي من التعميسات إلى  44قج وفقًا لمسادة الع الفائد مقجم العصاءلم يهقع  ( 2) .28
 ، أوالعصاءات

مقجمي من التعميسات إلى  45وفقًا لمسادة االداء م ضسان حدن جقلم ي (3) .29
 .العصاءات
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من  43بذكهى أو اعتخاض وفقًا لمسادة  غيخ الفائد مقجم العصاءتقجم في حال  (4) .31
أنو  مقهانين العخاقية الشافحةل وفقاً جية التعاقج وتبين ل ،مقجمي العصاءاتالتعميسات إلى 

 ؛رة ومقبهلةمبخ  غيخأو غيخ صحيحة تأخيخ تهقيع العقج ألسباب تيجة تدبب بأضخار ن
تي ال األضخارثسن عمى الس رادر من الزسان يقترخ السبمغ سهف  ،في ىحه الحالة

 السخترة. جيةال ىاحجدت

الحي  باسم اإلئتالف تشخكاالسقجم من إئتالف  عصاءضسان ال يرجريجب أن . 7.21 .31
 ونافح بذكل قانهني مهجهدةفي حال لم تكن إتفاقية الذخاكة أو اإلئتالف . عصاءيقجم ال

سم جسيع الذخكاء إب عصاءضسان الي حّخر يجب أن ، فعشجىا عصاءاتيم الدممهعج تعشج 
 .في اإلئتالف قبميينتالسد

وفقًا لمقهانين  عصاءعن تقجيم ضسان ال مقجمي العصاءات. إذا تخمف بعس 8.21 .32
العامة أو غيخىا كسا ىه محجد في قائسة البيانات  سؤسداتال ءإستثشاالعخاقية الشافحة، ب

السحجدة من  عصاءنفاذ المجة خالل  هعصاء مقجم عصاءسحب  إذا وأ، 2.21السادة 
من التعميسات  2.21باستثشاء ما ىه محجد في السادة  عصاءتقجيم ال استسارةقبمو في 

وتخمف  ىحا كسقجم عصاء فائد مقجم العصاءتم إختيار  إذا ؛ أوالعصاءات مقجميالى 
أو تخمف  مقجمي العصاءاتمن التعميسات الى  44عن تهقيع العقج وفقًا لمسادة عشجىا 

 ،مقجمي العصاءاتمن التعميسات الى  45وفقًا لمسادة  االداءعن تأمين ضسان حدن 
 وأف تعمع الدمصات العخاقية السخترة ناكبلً  ىحا عصاءمقجـ اليسكغ لجية التعاقج أف تعمغ  عشجىا

تعميق مذاركتو بالسشاقرات  ا) بسا فيي اكلالش سقجـ العصاءتخاذ الخصػات السشاسبة الخاصة بإل
 أو وضعو عمى البلئحة الدػداء( وذلظ وفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة.

 والتهقيع عميو عصاءشكل ال .33

وفقًا لمسادة  عصاءندخة أصمية مغ السدتشجات التي تذكل ال مقجـ العصاءسػؼ يحزخ . 1.22
بكمسة "أصمي". باإلضافة يجب  والتأشيخ عمييا بػضػح مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  11

 والتأشيخ ،البيانات ورقةكسا ىػ محجد في  عصاءأف يحزخ عجدًا مغ ندخ ال مقجـ العصاءعمى 
بيغ األصمي والشدخة، يعتسج األصمي تشاقزات  ةد أيبكمسة "ندخة". في حاؿ وجػ  بػضػح عمييا

 لمسقارنة.
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عميو ويػقع  ال يدوؿالشدخ بحبخ جسيع األصمي و  عصاءال ة أو كتابةعاشبيتع يجب أف . 2.22
ىحا التخػيل  يتع .مقجـ العصاءعغ بالشيابة  متػقيعلبذكل أصػلي،  خػؿ قانػنياً مغ قبل مسثل م

شباعة . يجب عصاءمخفق باليكػف و  البيانات ورقةجد في محبحدب ما ىػ  تحخيخي تأكيج عبخ 
مقجـ ، تحت تػاقيعيع. يجب عمى عصاءاسع ومشرب كل مغ السسثميغ الحيغ وقعػا ال وكتابة
والسدتشجات  ججاوؿ االسعار صفحات وجسيع استسارة تقجيع العصاء أف يتأكج مغ تػقيع العصاء
مى كامبًل ع. أيزًا، يجب أف يتع التػقيع اءالسػقع عمى العص ذخزمغ قبل البالعصاء  السخفقة

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

 األسعار.

أو تعجيل ألي مغ شصب  أوحظ و كتابة بيغ الدصػر أعمى أي  عصاءيجب أال يحتػي ال. 3.22
وفي ء، مقجـ العصارتكبيا الترحيح األخصاء التي  ما ىػ ضخوري  باستثشاءمػاد وثائق العصاء، 

ىحه  عمىكامبًل  أف يػقعػاعمى العصاء  متػقيعليغ لػ خأو الس خػؿالس، يتػجب عمى ىحه الحالة
 .الترحيحات

 عطاءاثيى وفتح انسهت -رابعاً 

  عصاءاتختم وتأشيخ ال .34

 أو باليج. الدخيع أو السدجل يع بالبخيج عصاءاتتدميع صاءات عسقجمي ال. يسكغ ل1.23

إذا  ،البجيمة عصاءات، بسا فييا الوكل ندخة عشو األصمي عصاءالوضع  مقجـ العصاءعمى   .أ
 مشفرمة ةغمفأ في  ،مقجمي العصاءاتمغ التعميسات إلى  13وفقًا لمسادة  سسح بيا
ة غمفىحه األتػضع ثع "األصل" و"الشدخة". بػ  ييابػضػح عم التأشيخ مع، ومختػمة
 ختػـ.مو  واحج خارجيغبلؼ في  مجسػعة

 الجاخمية والخارجية أف: ةغمفاألعمى  جبي. 2.23

   وعشػانو، مقجـ العصاءتحسل اسع    .أ

 ،مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  1.24 سادةوفقًا لمتكػف مػجية إلى جية التعاقج  . ب

مغ التعميسات الى  1.1 سادةكسا ىػ محجد في الالخاص السشاقرة  ومخجع تحسل اسع . ت
 ، والبيانات ورقةفي  هجيتحجتع  كسا إضافية شيخاتأوأي ت مقجمي العصاءات

 سادةمل وفقاً ("، الػقت والتاريخ) عصاءاتتاريخ فتح الو وقت أف تحسل عبارة "ال يفتح قبل  .ث
 .لعصاءاتمقجمي امغ التعميسات إلى  1.24
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جية عشجىا لغ تكػف ، مصمػبسا ىػ ًا لوفق ةومؤّشخ  مختػمة ةغمفاألجسيع كغ تإذا لع . 3.23
 .عصاءاتأو فتحو قبل مػعج فتح ال عصاءالتعاقج مدؤولة عغ فقجاف ال

 عصاءاتيم الدمالسهعج الشيائي لت .35

ػقت وقبل المغ قبل جية التعاقج عمى العشػاف السحجد  عصاءاتيجب أف يتع استبلـ ال. 1.24
تع استبلـ  مقجـ عصاءلكل  وصبلً  جية التعاقجتحخر  .بياناتال ورقةفي حجديغ الس والتاريخ

 .الحق كسخجعالػصل  عغ ىحابشدخة  جية التعاقج . تحتفعهعصاء

مغ خبلؿ  عصاءاتيع الدمتقجيخىا، تسجيج السػعج الشيائي لتل اً يجػز لجية التعاقج، وفق. 2.24
 تستجوفي ىحه الحالة  ؛مقجمي العصاءاتالى مغ التعميسات  8فقًا لمسادة و  عصاءق الائتعجيل وث

 السسجدة. الججيجة السيمة بحدب مقجمي العصاءاتجية التعاقج و  واجباتكافة حقػؽ و 

 الستأخخة عصاءاتال .36

 24السادة  اً وفق غمق السشاقرةلبعج السػعج الشيائي  يرل عصاءأي جية التعاقج  دتمعلغ ت. 1.25
 . مقجمي العصاءاتيسات إلى مغ التعم

  عصاءاتسحب، إستبجال أو تعجيل ال .37

 إشعارٍ بسػجب بعج تقجيسو،  هعصاءاستبجاؿ أو سحب  أو تعجيل ءاصعسقجـ اليجػز ل. 1.26
 سادةبشدخة عغ التفػيس بالتػقيع وفقًا لم خفقاً متػقيع مقانػنيًا ل خػؿالسالسسثل مػقع مغ  ،يٍ تحخيخ 

بإشعار  العصاء  . يجب أف يخفق تعجيل أو إستبجاؿمي العصاءاتمقجمغ التعميسات الى  2.22
 أف: تحخيخي . يجب عمى اإلشعار التحخيخي 

يجب . إضافًة، مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  23و  22يقجـ وفقًا لمسادتيغ  . أ
 "سحب"، "إستبجاؿ" أو "تعجيل".بػ أف تكػف مؤشخة بػضػح السترمة  ةغمفعمى األ

وفقًا لمسادة  السحجد عصاءاتيع الدمالشيائي لت ػعججية التعاقج قبل الس تدتمسواف   .ب
 .مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  24

مقجمي مغ التعميسات الى  1.26 سادةالتي يتع سحبيا أو إستبجاليا وفقًا لم عصاءاتإف ال. 2.26
 . مقجمي العصاءاتسػؼ تعاد مختػمة الى  العصاءات

يع دمفي السيمة ما بيغ السػعج الشيائي لت عصاءو إستبجاؿ أو تعجيل أي . ال يسكغ سحب أ3.26
 عصاءتقجيع ال استسارةفي  مقجـ العصاءالسحجدة مغ قبل  عصاءية ضساف النفاذوإنتياء  عصاءاتال

 ليا.الحق أو أي تسجيج 
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  عصاءاتفتح ال .38

 مقجمي العصاءات بحزػر الخاغبيغ مغ عصاءاتبفتح جسيع ال لجشة فتح العصاءاتستقػـ . 1.27 
 .بياناتال ورقةفي  يغالسحجدالػقت العشػاف والتاريخ و ، وذلظ في او مسثمييع السخػليغ

  بعجىا فتحي، وال عمشاً  " وتتع قخاءة محتػياتيااندحاب"مييا عخ شّ ؤ الس ةغمفااليتع فتح أواًل، . 2.27
. ال يتع الدساح بدحب ءاصلعسقجـ ا، إنسا يعاد مختػمًا لالسقجـ أصبًل والحي تع سحبو عصاءلا
 باالندحاب، وذلظ مع التفػيس القانػني والشافح السخفق تع قخاءة إشعار اإلندحابتلع إذا  عصاءال

"إستبجاؿ" وتتع قخاءة بػالسؤشخ عمييا  ةغمفبعجىا، تفتح األ. عصاءاتعمشًا خبلؿ جمدة فتح ال
 لسقجـ مختػماً  يعاد إنسا استبجالو، تع والحي أصبلً  السقجـ العصاء بعجىا يفتح وال، عمشاً  محتػياتيا

 التفػيس مع السخفق اإلستبجاؿ إشعار قخاءة تتع لع إذا العصاء باستبجاؿ الدساح يتع ال. العصاء
السؤشخ  ةغمف. بعجىا تفتح األالعصاءات فتح جمدة خبلؿ عمشاً  وذلظ ،ستبجاؿباال والشافح القانػني
تع قخاءة إشعار تلع إذا  عصاء. ال يتع الدساح بتعجيل الاً عمش "تعجيل" وتتع قخاءة محتػياتيابػعمييا 

. إف العصاءات فتح جمدة خبلؿ عمشاً  وذلظ بالتعجيل، والشافح القانػني التفػيس مع السخفق تعجيلال
 .تحميلسػؼ تخزع لمفقط  عصاءاتالتي تفتح وتقخأ عمشًا في جمدة فتح ال عصاءاتال

وما إذا كاف  مقجـ العصاء، ويقخأ عمشًا: اسع تمػ اآلخخ الػاحج األخخى  عصاءاتيتع فتح ال. 3.27
في حاؿ  عصاءوجػد ضساف ال ،بجيمة عصاءاتو  تخفيزاتأي و  عصاءر الاسعأ ،ىشاؾ أي تعجيل

 عصاءاتالتخفيزات وال إف. مشاسبة لجشة فتح العصاءاتوأية تفاصيل أخخى تخاىا  ،كاف مصمػباً 
 عصاء. ال يتع إستبعاد أي تحميلسػؼ تخزع لم عصاءاتلخبلؿ جمدة فتح اعمشًا البجيمة التي تقخأ 

مغ التعميسات الى  1.25 سادةوفقًا لم ،الستاخخة عصاءاتباستثشاء ال عصاءاتخبلؿ جمدة فتح ال
 .مقجمي العصاءات

مغ زسغ كحج أدنى يت عصاءاتمحزخًا لجمدة فتح ال لجشة فتح العصاءات. تحزخ 4.27
 مقجمي العصاءاتغ التعميسات إلى م 2.27و  1.27تيغ دسافي الأعبله السعمػمات السحكػرة 

 ة، بسا في ذلظ أيلكل مجسػعة إذا وججت ،عصاءسعخ ال ؛ياختسو  ةغمفإغبلؽ األ باإلضافة إلى:
 واضحبذكل  التأشيخ أخخى؛ عصاءاتعمى أساس مذخوشة  أو تخفيزاتأسعار  أية ،تخفيزات

 راسعوؿ األاججعمى  مقجـ العصاءبو  قاـترحيح  وأأو محػ  غييختحػؿ كل مغ قبل المجشة 
تقجيع  استسارةعمى  مقجـ العصاءتػقيع  ؛(غيخ مدعخة بشج/كل فقخة فػؽ وضع خط أفقي مع )
جد ع السخفقة وعمى كل صفحة مغ ججاوؿ األسعار؛األخخى  عصاءال مدتشجاتوعمى  عصاءال

قبل مغ  عصاءالي مجونة فتحفطات ذات صمة  وأأي مبلحطات  ؛عصاءاألوراؽ السكػف مشيا كل 
 .عصاءلاي مغ مخفقات ألالمجشة  قـػ بوقج ت أو وصف عاـ أي مبلحطات ؛مقجـ العصاء
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يصمب مغ مسثمي  ؛فتح العصاءات لجشةع بخت وومخفقات عصاءال محتػياتالتأشيخ عمى جسيع يتع 
مع الحق بإضافة أي  عصاءاتفتح الجمدة التػقيع عمى محزخ  الحاضخيغ مقجمي العصاءات

ال  العصاءات فتح جمدة محزخ مقجـ عصاء عمىأي جـ تػقيع إف ععمى أداء المجشة.  ةمبلحط
الحيغ  مقجمي العصاءاتالسحزخ. يتع تػزيع ندخ عغ السحزخ إلى كل  ونفاذمزسػف صل يب

 . شمب خصي مشيععمى  وذلظ بشاءً  عصاءاتع الدميضسغ الػقت السحجد لت يععصاءاتقجمػا 

لػحة عمى والسػاصفات الفشية ومجد التشفيح  عصاءاتال أسعارغ جسيع رسسيًا ععبلف اإليتع . 5.27
حميل لتسديج مغ اأف األسعار والسػاصفات السعمشة خاضعة لب حكخإعبلنات جية التعاقج مع ال

 .جقيقوالت

بسػجب جقيق والتحميل تلسديج مغ ال عصاءاتال تحميلإلى لجشة  عصاءاتتػػع إحالة ال. ت6.27
في  عصاءاتتحتفع جية التعاقج بالشدخ األصمية لمو  ـ جية التعاقج بحلظإعبل. يتع محزخ رسسي

 .تبيااكم

 عطاءاخٔيماسَح ان ذذهٛم -خايسا  

 الدخية .39

وتػصيات  ل البلحقيوالتأى عصاءاتالومقارنة  حميلتيتع إفذاء السعمػمات الستعمقة بال . 1.28
وذلظ ، جخاءاتباإل سسياً غيخ معشييغ ر  آخخيغ أو أي أشخاص مقجمي العصاءاتإلى  تخسيةال

 .مقجمي العصاءاتالى كل  العقج يةخسبقخار ت شعاراإلتاريخ حتى 

 عمى جية التعاقج )لجشة تقييع وتحميل العصاءات(، لمتأثيخ مقجـ العصاءغ م جيجأي إف . 2.28
يسكغ أف العقج  يةستخ  قخار أو عمى عصاءاتل البلحق لميالتأى أو عصاءاتالأو مقارنة  حميلت في
 .هعصاءإستبعاد دي إلى يؤ 

بجءًا مغ تاريخ فتح ، مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  2.28السادة  . مغ دوف إستثشاء3.28
مع  التػاصلالخاغب ب مقجـ العصاء يتػجب عمىالعقج،  يةخسبت اإلشعاروحتى تاريخ  عصاءاتال

 .تحخيخيٍ ٍر ، أف يقـػ بحلظ بسػجب إشعافي أي شأف متعمق بعسمية العصاء جية التعاقج

 يتعال يجب أف ، عصاءعمى سخية اإلجخاءات خبلؿ فتخة اإلعبلف عغ ال سحافطةمغ أجل ال. 4.28
أشخاؼ أي وعسبلئيع إلى  مقجمي العصاءاتالسعمػمات الخاصة باسساء وعشاويغ الكذف عغ 

  .غيخ معشية
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 عصاءاتتهضيح ال .41

لجية التعاقج )لجشة ، يسكغ عصاءاتل البلحق لميوالسقارنة والتأى حميللمسداعجة عمى الت. 1.29
. إف هعصاءتػضيح  مقجـ عصاءأي ، أف تصمب مغ تقجيخىاحدب ب، و  تقييع وتحميل العصاءات(

لجشة تحميل إلى شمب   يأتي إجابةه والعصاء، خاص بمقجـ العصاءمغ  وسيقججخى تح يضتػ أي 
ورد التػضيح يجب أف لجشة تحميل العصاءات ح مغ يضتػ . إف شمب الاعتسادهلغ يتع العصاءات 

وعميو، فإنو لغ يدعى أو يقجـ أو يدسح لغ يتع الدساح بالسفاوضة عمى األسعار.  .تحخيخياً يتسا 
باستثشاء التأكيج عمى ترحيح االخصاء الحدابية التي اكتذفتيا أو مػاده  عصاءبتعجيل أسعار ال

مقجمي ميسات الى مغ التع 31، وفقًا لمسادة عصاءال تحميلخبلؿ لجشة تحميل العصاءات 
 .العصاءات

 عصاءاتإستجابة ال  .41

 أو عجـ إستجابتو يجب أف يكػف مبشيًا عمى عصاءإف قخار جية التعاقج الستجابة أي . 1.30
 . لذخوط الػثيقة نفدو عصاءمحتػيات ال إستجابة

أحكاـ وشخوط ومػاصفات جسيع الحي يصابق  عصاءالسدتجيب جػىخيًا ىػ ال عصاء. إف ال2.30
، تحفطات أو إغفاؿ. إف الحيػد، التحفع أو )انحخافات جػىخية/ىامة( دوف حيػدالسشاقرة وثائق 

 اإلغفاؿ، ىػ الحي:

والخجمات  السصبػعاتجػىخي عمى نصاؽ، جػدة أو إداء الكتب و بأي شكل يؤثخ   .أ 
 السحجدة في العقج، أو السترمة و 

، حقػؽ جية رةالسشاقيحج بأي شكل جػىخي، وبذكل غيخ متشاسق مع وثائق  .ب
 بسػجب العقج، أو مقجـ العصاءالتعاقج أو واجبات 

 سقجميإذا تع ترحيحو، يؤثخ بذكل غيخ عادؿ عمى السخكد التشافدي ل  .ت
 .جػىخيًا لمذخوط مدتجيبة عصاءاتالحيغ قجمػا العصاءات اآلخخيغ 

جية  قبل مغرفزو ، سػؼ يتع سشاقرةجػىخيًا لػثائق الغيخ مدتجيب  عصاء. إف أي 3.30
بعج ترحيح لمذخوط مدتجيبًا  الحقاً أف يعتبخ يسكغ ال و بشاًء عمى تػصية لجشة التحميل التعاقج 

 لمحيػد أو التحفطات أو اإلغفاؿ. مقجـ العصاء
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 اإلنحخافات، األخصاء واإلغفال .42

أف  )لجشة تقييع وتحميل العصاءات( مدتجيبًا جػىخيًا، يسكغ لجية التعاقج عصاء. إذا وجج ال1.31
 ًا.ىامإذا كاف ال يذكل إنحخافًا  عصاءأي إنحخاؼ أو إغفاؿ في البل بتق

مقجـ أف تصمب مغ  لمجشة تحميل العصاءاتمدتجيبًا جػىخيًا، يسكغ  عصاءإذا وجج ال. 2.31
ة مغ الػقت، لترحيح عقػلالسعمػمات أو الػثائق الزخورية، خبلؿ فتخة متقجيع  العصاء

. إف ىحا اإلغفاؿ لغ ةوالستعمقة بستصمبات الػثيق عصاءفي ال تة أو اإلغفاالماياإلنحخافات غيخ ال
يؤدي إلى إستبعاد سىحا الصمب في تمبية  مقجـ العصاءفذل . إف عصاءيتعمق بأي شكٍل بدعخ ال

 ه.عصاء

 األخصاء الحدابية لجشة تحميل العصاءاتسػؼ ترحح مدتجيبًا جػىخيًا،  عصاء. إذا وجج ال3.31
 .الشافحةالعقػد الحكػمية لتعميسات تشفيح وفقًا 

ح أخصائو التي يرحتاألدنى كمفًة  تحميلذو ال عصاءالحي قجـ ال مقجـ العصاءإذا رفس . 4.31
 ضساف ةرادر يتع مو  هعشجىا يتع إستبعاد تجخييا جية التعاقج )لجشة تقييع وتحميل العصاءات(

 ه.عصاء

 عصاءاتالفحز األولي لم .43

جسيع  لتتأكج مغ أف عصاءاتبفحز ال (تحميل العصاءاتع و تقييلجشة ) جية التعاقج ستقػـ. 1.32
قج تع  مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  11السدتشجات والػثائق الفشية السصمػبة في السادة 

 السقجمة. تسدتشجايا كسا أنيا تقػـ بتحجيج إكتساؿ كل مغ السيقجت

وجػد السدتشجات والسعمػمات مغ ج بالتأك)لجشة تقييع وتحميل العصاءات(  جية التعاقج قػـت. 2.32
إستبعاد أي مغ السدتشجات أو السعمػمات التالية، سيتع  في حاؿ عجـ وجػد. عصاءالتالية في ال

 : عصاءال

 ،مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  1.12 سادةوفقًا لم عصاءتقجيع الاستسارة   .أ

 ،مقجمي العصاءاتالى  مغ التعميسات 2.12 سادةنساذج ججاوؿ األسعار وفقًا لم  .ب

مغ التعميسات الى  2.22وفقًا لمسادة  مقجـ العصاءتأكيج خصي لمتفػيس إللداـ   .ت
 و ،مقجمي العصاءات

كاف ، إذا مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  2.22وفقًا لمسادة  عصاءضساف ال .ث
 .مصمػباً 
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 الفشي تحميلفحز األحكام والذخوط، ال .44

جسيع  لتتأكج مغ أف عصاءبفحز ال)لجشة تقييع وتحميل العصاءات(  جية التعاقجستقػـ . 1.33
 قبل مغ التقيج بياحكاـ والذخوط السحجدة في الذخوط العامة والذخوط الخاصة لمعقج قج تع األ

 .أو تحفعحيػد )إنحخاؼ ىاـ(دوف أي  مقجـ العصاء

 عصاءحي الفشية مغ الالشػا تحميلب)لجشة تقييع وتحميل العصاءات(  جية التعاقج. ستقػـ 2.33
أف جسيع الستصمبات مغ ، لتتأكج مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  18السقجـ وفقًا لمسادة 

حيػد دوف أي  مبيتياقج تع تالسشاقرة وثائق مغ  ،ستصمباتال، ججوؿ خامذالسحجدة في القدع ال
 .أو تحفع

غيخ مدتجيٍب  عصاءأف ال )لجشة تقييع وتحميل العصاءات( جية التعاقجفي حاؿ وججت . 3.33
ذخوط الحكاـ و األ، بعج فحز مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  30جػىخيًا وفقًا لمسادة 

 .عصاءالستتع التػصية بخفس الفشي،  تحميلالو 

 التحهيل الى عسمة واحجة  .45

)لجشة تقييع وتحميل العصاءات(  جية التعاقجعمى  ػجب، يتوالسقارنة تحميلالألغخاض . 1.34
بعسبلت مختمفة إلى عسمة واحجة، وذلظ باستخجاـ سعخ السقجمة  عصاءاتيل جسيع أسعار التحػ 

 .بياناتال ورقةفي  يغفي التاريخ السحجدو مغ قبل السرجر السعتسج لبيع ا عسمياتالرخؼ ل

  لسقجمي العصاءات السحمييناألفزمية ىامر  .46

ل مقجمي العصاءات السحمييغ ، ال يتع اعتساد ىامر لؤلفزمية لمعصاءات السقجمة مغ قب. 1.35
ما لع يشز عمى ذلظ في ورقة بيانات العصاء، وعشج ذاؾ يتع األشارة الى القيسة السحجدة لميامر 

  في ورقة بيانات العصاء.

  عصاءاتال تحميل متقيي .47

قج تع إعتباره مدتجيبًا  عصاءكل  تحميلب)لجشة تقييع وتحميل العصاءات(  جية التعاقج تقػـ. 1.36
 .تحميليًا لغاية مخحمة الجػىخ 

 ، حرخًا،)لجشة تقييع وتحميل العصاءات(  جية التعاقج، سػؼ تقػـ عصاءال تحميل. لغخض 2.36
وفي القدع الثالث،  البيانات ورقةفي باستعساؿ كل العػامل والسشيجيات والسعاييخ السحجدة 

 خخى.. لغ يدسح باستعساؿ أي معيار أو مشيجية أليوالتأى تقييع معاييخ ال

 األخح بشطخ اإلعتبار التالي: السجيد، يجب عمى عصاءال تحميللتقييع و .3.36
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 ،مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  14وفقًا لمسادة  كسا جخى تجويشو عصاءسعخ ال.أ 

مغ التعميسات الى  3.31 سادةتعجيل االسعار لترحيح األخصاء الحدابية وفقًا لم .ب 
 ،مقجمي العصاءات

مغ التعميسات الى  4.14 سادةات السقجمة وفقًا لمتخفيزسعار نتيجة التعجيل اال.ت
 ،مقجمي العصاءات

مغ بيغ تمظ  عتسجةالس تحميللالتقييع ا ، عػاملالبيانات ورقةفي  هجيحجت تعكسا .ث
 ل،يالتأىو  قييعتالالسحجدة في القدع الثالث، معاييخ 

مغ التعميسات  35ية وفقًا لمسادة األفزمية السحماعتساد ىامر التعجيبلت الشاتجة عغ .ج
 ، إذا وجج.مقجمي العصاءاتالى 

أخح بعيغ اإلعتبار الزخائب والخسػـ السشرػص عمييا في تأف جية التعاقج .  يجب عمى 4.36
 التذخيعات العخاقية الشافحة. 

ف تأخح ، عصاءالسعخ  تحميلخبلؿ )لجشة تقييع وتحميل العصاءات(  جية التعاقجيسكغ . 5.36
مغ التعميسات  14وفقًا لمسادة  السقجـ عصاءطخ اإلعتبار عػامل أخخى، باإلضافة إلى سعخ البش

دة في ػار العػامل ال ضسغسػؼ تحجد  اتصبيقي مشيجية. إف ىحه العػامل و مقجمي العصاءاتالى 
 ل.يالتأىو  تحميلالالقدع الثالث، معاييخ 

 ءاتاصلعسقجمي اسػؼ تدسح ل ىحه رةسشاقال ةقيذلظ، فإف وث البيانات ورقة. إذا حجدت 6.36
أف يقجمػا أسعار مشفرمة لكل مغ السجسػعات عمى حجة، وسػؼ تدسح لجية التعاقج بتخسية 

ذكيبلت ذي تاللتحجيج  تحميلواحج. إف مشيجية ال عصاء مقجـمجسػعة واحجة أو أكثخ ألكثخ مغ 
حدب ب، عصاءتقجيع ال استسارةت السقجمة في تخفيزاالدعخ األدنى لمسجسػعات، بسا فييا ال

 ل.يالتأىو  تحميلالمحجدة في القدع الثالث، معاييخ الحاجة، 

  عصاءاتمقارنة ال .48

السدتجيبة جػىخيًا لتحجيج  عصاءاتجسيع ال ةقارنبسسػؼ تقػـ لجشة تحميل العصاءات . إف 1.37
 .تمقجمي العصاءامغ التعميسات الى  36وفقًا لمسادة  ،األدنى كمفةً  تحميلذي ال عصاءال
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   سقجم العصاءل الالحق ليالتأى .49

الحي  مقجـ العصاءسا إذا كاف في )لجشة تقييع وتحميل العصاءات(  جية التعاقجسػؼ تحجد . 1.38
مؤىل لتشفيح العقج  جػىخيًا، جيبالسدتو  كمفةً  دنىاأل تحميلال وذ عصاءـ العمى انو قجّ إختياره تع 

 .بذكل مقبػؿٍ 

والسقجمة مغ  مقجـ العصاءفحز األدلة السػثقة لسؤىبلت . سػؼ يبشى ىحا التحجيج عمى 2.38
وفقًا  تػضيحات، إلى المقجمي العصاءاتمغ التعميسات إلى  19لسادة ا جبػ بس مقجـ العصاء

ل السحجدة في القدع الثالث، يومعاييخ التأى مقجمي العصاءاتمغ التعميسات إلى  29لمسادة 
تقييع السحكػرة في القدع الثالث ال يسكغ أف تدتعسل في إف السعاييخ غيخ . ليالتأىو  قييعتالمعاييخ 

 .مقجـ العصاءمؤىبلت  تحميلو 

أما إذا كانت . مقجـ العصاءالعقج عمى  يةخستشخشًا أساسيًا ل الشاجحل البلحق ييعتبخ التأى. 3.38
لجشة ستقػـ  ،وفي ىحه الحالة ؛عصاءالاستبعاد نتيجة التأىل البلحق سمبية، فديؤدي ذلظ إلى 

كمفة،  دنىاأل يمي الحي تحميلال وذ مقجـ العصاءمذابية لقجرات  تحميلبعسمية حميل العصاءات ت
 .بذكل مقبػؿلمتأكج مغ قجرتو عمى تشفيح العقج 

مقجـ   خجميع، والحيغ سيدتعصاءالسقتخحيغ في ال الثانػييغيغ قاول. إف قجرات السرشعيغ والس4.38
 تحميللم أيزاً  خجمات أساسية، سػؼ تخزع وأ سمع األدنى كمفة لتجييد تحميلذو ال العصاء

ب نػايا بيغ كتامذاركتيع بسػجب يجب تأكيج ل. يالتأىو  تحميلالقبػؿ وفقًا لمقدع الثالث، معاييخ لم
جدء مغ عقجه  مـد) والسدسى الحقًا "السجيد"( أف ي سقجـ العصاءحدب الحاجة. يسكغ لبالصخفيغ، 

ية، حيث يبقى السجيد مدؤواًل بالكامل عغ تحخيخ الجية التعاقج ة مػافقبعج السقاوليغ الثانػييغ الى 
في حاؿ تبيغ أف أحج السرشعيغ أو كامل العقج بالباشغ.  تمديعتشفيح العقج وحيث ال يسكغ 

مقجـ إنسا يتعيغ عمى و  عصاءال رفس، لغ يتع مغ قبل جية التعاقج غيخ مقبػؿالسقاوليغ الثانػييغ 
قبل تػقيع . عصاءدوف أي تعجيل في سعخ الالسقاوؿ الثانػي ع أو رشِ أف يدتبجؿ ىحا السُ  العصاء
والسقاوليغ جسيع السرشعيغ  يتع تحجيجحيث  ذات الرمة ممحق إتفاقية العقجإكساؿ يتعيغ العقج، 

 السصمػبة.البشػد لكل مغ الثانػييغ السػافق عمييع 

   عصاءاتورفس أي أو جسيع ال عصاءحق جية التعاقج قبهل أي  .51

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

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

 

 انعمذذشسٛح  -سا  ساد

   يةخستمعاييخ ال .51

 قلاأل تحميلال وذ عصاءصاحب ال مقجـ العصاءعمى العقج بتخسية جية التعاقج  سػؼ تقػـ. 1.40
تشفيح العقج بذكل تع تأىيمو ل قجشخط أف يكػف وذلظ ، لػثائق العصاء جػىخياً  كمفة والسدتجيب

 .مقبػؿٍ 

 مغ الجيات  أكج، يتػجب عمى جية التعاقج التغ بو يإصجار كتاب اإلحالة والتبمقبل . 2.40
 .عصاءال سيسا ضساف ال عصاءالسقجمة في الاألساسية  السدتشجات سبلمة )نفاذ(مغ السخترة 

   العقج يةخستاقج في تعجيل الكسيات عشج حق جية التع .52

كسيات الكتب  تخفيسبحقيا في زيادة أو  لتعاقجاتحتفع جية  ،العقج إبخاـ بعج. 1.41
ستصمبات، عمى ال، ججوؿ خامذوالخجمات ذات الرمة السحجدة أساسًا في القدع ال السصبػعاتو 

 ػحجاتي تعجيل عمى أسعار ال، ودوف أبياناتال ورقةفي حجدة السئػية الس الشدبأف ال تتخصى 
 .عصاءولػثائق ال عصاءلماألخخى ذخوط الحكاـ و عمى األأو 

   تخسيةإشعار بقخار ال .53

الفائد  مقجـ العصاء إشعارعاقج بت، سػؼ تقػـ جية العصاءاتال مجة نفاذقبل انتياء . 1.42
 .ولػ بقُ تع قج  هعصاءأف ب، تحخيخياً 

 .لى حيغ تحزيخ وتػقيع العقج الخسسيإممدمًا  عقجاً  يةستخ البقخار شعار اإل يعتبخ .2.42

 أف عمى ،العخاقية الشافحة واإلجخاءات يتعيغ عمى جية التعاقج نذخ الشتائج وفقًا لمقػانيغ. 3.42
( 1السعمػمات التالية: ) كحلظو  ،التي تتألف مشيا سجسػعاتالعجد مخجع السشاقرة و و حجد اسع ت
 اإلعبلفكسا تع  عصاءات( أسعار ال2)  ،عصاءاتا الحيغ قجمػ  مقجمي العصاءاتجسيع  اءسسأ

 ، وتحميم تع عصاءكل ل وذلظ تحميلبعج ال دعخالسع و اال( 3) ، عصاءاتجمدة فتح ال في عشيا
 مقجـ العصاء( اسع 5)  ،وأسباب رفزيا يععصاءاتفزت الحيغ رُ  مقجمي العصاءات اءسسأ( 4)

يتعيغ  .نصاؽ العقج الحي تع تخسيتوعغ  ػجدممجة العقج و  إلى باإلضافة ،الفائد والدعخ السقجـ
مقجـ عصاء إلى أي  1.43خبلؿ السجة السحجدة في السادة عمى جية التعاقج االستجابة خصيًا 
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قخار ه، بعج استبلمو إلشعار عصاءعغ أسباب عجـ اختيار  اً دتفدخ ميًا تحخيخ يتقجـ  غيخ فائد
 .العصاءاتمقجمي مغ التعميسات إلى  42.2وفقًا لمسادة  يةخستال

   الذكاوى والصعهن  .54

 تعتسج اآللية السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة.. 1.43

 تهقيع العقج   .55

تفاقية العقج ا الفائد، مقجـ العصاءالى  ، سػؼ تخسل جية التعاقجيةستخ شعار الافػرًا وبعج . 1.44
يجب . البيانات رقةوج بالمغة السحجدة في يتع تحخيخ العق .باإلضافة الى الذخوط الخاصة لمعقج

 .بياناتال ورقةفي كسا ىػ محجد أف يتع ترجيق العقج 

عمى إتفاقية العقج وإعادتيا  )مع وضع التاريخ( الفائد التػقيع مقجـ العصاءجب عمى تػ ي. 2.44
شعار إلا( يػمًا مغ إستبلمو 14ال تتجاوز أربعة عذخ ) مجةوفي  أقخب وقت إلى جية التعاقج في

متزسشة مجة اإلنحار وبخبلفو يتحسل السجيد ( يػمًا 29أو تدعة وعذخوف )- بقخار التخسية
 اآلثار القانػنية السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة.

  االداءضسان حدن  .56

 لمعقج مةعاالذخوط ال وفقالتشفيح  لحدغ اً ضسان قّجـأف ي الفائد مقجـ العصاءعمى  غيتعيّ . 1.45
أو وفق أي نسػذج آخخ معادؿ جػىخيًا  العقجمدتشجات ، ثامغالقدع الالشسػذج السخفق في  ووفق

إستبلـ  تاريخيػمًا مغ  (29) وعذخوف  تدعة، وذلظ في ميمة ال تتجاوز وتػافق عميو جية التعاقج
ؤقت بدبب وقػع مع مخاعاة عجـ تعميق التشفيح الس عغ جية التعاقج الرادر تخسيةال بقخار اإلشعار

 اعتخاض خبلؿ الفتخة القانػنية.

خبلؿ  تػقيع العقجفي أو أعبله  االداءتقجيع ضساف حدغ الفائد في  مقجـ العصاءفذل  إف. 2.45
 اً يذكل سببس فإف ذلظ ،( يػماً 15)خسدة عذخ الفتخة السحكػرة أعبله باإلضافة إلى فتخة إنحار 

وتحسيمو فخؽ البجليغ بالشدبة لمعخض التالي شخيصة  صاءعومرادرة ضساف ال إلعتباره ناكبلً  اً فيكا
 . أف تكػف عصاءاتيع نافحة
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  مقجمي العصاءات. تعميسات إلى  نيالثا القدم

 انبياناث ورلت

 

التعميسات في سخجع ال
مقجمي إلى 

 العصاءات

 
 

 عام –أواًل  

1.1 
 

 ةػازنسرد في الو كسا  التبػيب الخاص لمسشاقرة[ السشاقرة/السذخوع مخجع
  ]الفجرالية العخاقية

 الػصف أدخل[  عصاءاتالدعػة  تعوصف مػجد لمسشاقرة التي مغ أجميا 
 .]السػجد

 }جب إستعساؿ الػصف نفدو الحي تع إستعسالو في اإلعبلفي {
 .]/العقػدعجد السجسػعات أدخل[إف عجد السجسػعات في ىحه السشاقرة ىػ

 .]قجاسع جية التعا أدخل[جية التعاقج اسع  1.1

 ) ع ( 2.1
البخيج   ]ال تذسل أوسػؼ تذسل [: إف اإلتراالت بالكابل لتحجيج{

  } ] يتبع بكتاب تأكيج تحخيخي [اإللكتخوني 

1.2 
مرجر التسػيل وحجد الدشة والسيدانية الفجرالية  أدخل[مرجر التسػيل لمعقج 

  ]الدمصات السخترة، باإلضافة الى السخجع عغ صجرتالعخاقية كسا 

4.5 
التفػيس و، صائأف يخفق ع مقجـ العصاءعمى  "يتػجب" أو "ال يتػجب"[ [
مدتشجات ذج في القدع الخابع، ػ الشس باستخجاـحقػؽ السمكية والفكخية ب

 .العصاء
 السشاقرةوثيقة  ياتحته م –ثانيًا  

 
1.7 

 :ىػ عشػاف جية التعاقجإف فقط، السشاقرة ار عغ وثيقة دلغخض اإلستف
 سع السػضف السدؤوؿ أو الذخز الحي يتعيغ إرساؿأدخل إ[إنتباه  

  ]االشعارات اليو
 أدخل العشػاف الكامل لجية التعاقج، متزسشًا الصابق ورقع الغخفة[ العشػاف

  ]السدجل إلرساؿ البخيج
 أدخل رقع الفاكذ إذا كاف اإلشعار بالكابل مدسػحاً[[الفاكذ 

 [كاف سيعتسج أدخل البخيج اإللكتخوني إذا[ البخيج االلكتخوني
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التعميسات في سخجع ال
مقجمي إلى 

 العصاءات

 
 

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

 يػماً "[
 عصاءاتتحزيخ ال –ثالثًا  

 
1.10 

 ]نكميديةاإلالعخبية و/أو الكخدية و/أو [ىي :  عصاءإف لغة ال
أف  سقجمي العصاءاتل: عصاءحاؿ الدساح بأكثخ مغ لغة واحجة في ال في {

بأكثخ مغ يع عصاءاتيتقجمػا ب حجى المغات السحجدة أعبله، ولكغ لغإ يختاروا
 }واحجة. لغة 

1.11 
 أدخل[ه السدتشجات التالية  عصاءأف يقجـ مع  مقجـ العصاءيتعيغ عمى 

 ]مقجـ العصاءالسدتشجات اإلضافية السصمػبة مغ 
 البجيمة بشطخ اإلعتبار. عصاءاتال"تؤخح" أو "ال تؤخح"[ [سػؼ   1.13

2.13 
العصاءات البجيمة   تحميلسػؼ تصبق جية التعاقج السعاييخ التالية فقط ل

 ]أدخل السعاييخ أو "ال يصبق"[
 ]أدخل اإلصجار/الدشة[إف ندخة اإلنكػتخمد السعتسجة ىي   5.14

و   1-أ 6.14 
 2-أ

مغ الخسـػ  ] "معفى" أو "غيخ معفى"[ إف إستيخاد الكتب والسصبػعات 
 ؽالكسخكية في العخا

 -ب  3-أ 6.14
2/3 
 5-ج

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

البخي، التأميغ، الجاخمي/أف يدعخ كمفة الشقل  مقجـ العصاءيتعيغ عمى 
الى مػقعيع األخيخ.  السصبػعاتوالخجمات السحمية السصمػبة لتدميع الكتب و 

ات مصمػبة فعميًا، يجب أف يتع ذكخىا في ججوؿ إذا كانت ىحه الخجم
 ستصمبات. ال

-ج 1-ب 6.14 
3 

 أدخل إسع السػقع الشيائي وفقاً [إسع السػقع )أو السخفأ( الشيائي لمتدميع  
 ]لئلنكػتخمد

 1/2/3-ج 6.14
مقجمي مغ التعميسات الى  2.16 سادةال السحجد في CIPباإلضافة الى سعخ 

تدعخ عمى  العخاؽالسرشعة خارج  السصبػعاتو  ، إف كمفة الكتبالعصاءات
 [CIPأدخل اإلنكػتخمد السشاسب، باستثشاء [أساس: 
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التعميسات في سخجع ال
مقجمي إلى 

 العصاءات

 
 

مغ الخسـػ  ]"معفى" أو "غيخ معفى" [   السصبػعاتإف إستيخاد الكتب و  2ج 6.14
  ية في العخاؽكسخكال

8.14 

أدخل "ثابتة"، اال في [ يجب أف تكػف  مقجـ العصاءإف الكمفة السدعخة مغ 
ية تعجيل عشجىا يتع إستعساؿ السعادلة الرحيحة الػاجب آللة وجػد حا

 التي ستدتعسل كسا أوردتيا وزارة ؤشخاتسلاإستعساليا بسا في ذلظ شبيعة 
 التخصيط[

1.15 

، العخاؽمغ داخل  مقجـ العصاءالتي سيجيدىا  السصبػعاتبالشدبة لمكتب و 
لعسمة الػششية وعميو حجد أدخل العسمة إذا لع تكغ ا[ تكػف األسعار بالعسمة 

والخجمات  السصبػعاتأف يدعخوا كمفة الكتب و  سقجمي العصاءاتإذا أمكغ ل
ذات الرمة إلى أي عسمة قابمة لمرخؼ، بذكل إفخادي أو لسجسػعة مغ 
 ثبلث عسبلت عمى األكثخ شخط أف تكػف ىحه العسبلت مػجػدة عمى ججوؿ

ؽ وليا معجؿ صخؼ في العخاالبشظ السخكدي أسعار صخؼ العسبلت لجى
  مقابل الجيشار العخاقي[

2.15 

، العخاؽمغ خارج  مقجـ العصاءالتي سيجيدىا  السصبػعاتبالشدبة لمكتب و 
أدخل العسمة إذا لع تكغ العسمة الػششية وعميو حجد [ تكػف األسعار بالعسمة 

والخجمات  السصبػعاتأف يدعخوا كمفة الكتب و  لسقجمي العصاءاتإذا أمكغ 
مة إلى أي عسمة قابمة لمرخؼ، بذكل إفخادي أو لسجسػعة مغ ذات الر

 ثبلث عسبلت عمى األكثخ شخط أف تكػف ىحه العسبلت مػجػدة عمى ججوؿ
في العخاؽ وليا معجؿ صخؼ البشظ السخكدي أسعار صخؼ العسبلت لجى

 مقابل الجيشار العخاقي[
   الخاصة[أدخل الشساذج [ تكػف االدلة السػثقة عمى الذكل التالي  2.18

1.20 

بعج السػعج الشيائي  اً ػمي[ األياـ عجد ]أدخل عصاءيجب أف تكػف مجة نفاذ ال
 )عمىعصاءنتياء مجة نفاذ الواليػـ الفعمييغ إل تاريخال]أدخل  عصاءاتال يعتدمل

 مغ تاريخ فتحيػماً  (األياـ)عجد  بعج رادؼيسبيل السثاؿ، التاريخ الحي 
 [.عصاءاتال

 عصاءاتال تحميلنجاز إلكافية  عصاءال نفاذ مجةتكػف مبلحطة: يجب أف }
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التعميسات في سخجع ال
مقجمي إلى 

 العصاءات

 
 

 .{يةسالتخ إصجار إشعار و  السخترة اتجيالمغ قبل  يةستخ ال إحالةمخاجعة و 

1.21 

مرخؼ معتسج في العخاؽ  صادر عغ) عصاءضسانًا لم عصاءيتزسغ ال
 السخكدي العخاقي( بشظبحدب الشذخة الخسسية لم

 الكمفة التخسيشيةمغ  :  ]أدخل عصاءضساف ال مبمغكػف ييجب أف 
مغ بيغ العسبلت السػجػدة  أو ما يعادليا بعسمة قابمة لمتحػيل [سشاقرةلم

في العخاؽ وليا معجؿ البشظ السخكدي عمى ججوؿ أسعار صخؼ العسبلت لجى
 صخؼ مقابل الجيشار العخاقي

 [عجد الشدخ ]أدخلضافة الى الشدخة األصمية، سػؼ يكػف عجد الشدخ باإل 1.22

2.22 

طيخ ي ذخكة،تأسيذ ال محزخمػقع العصاء مخػاًل بسػجب  يجب أف يكػف 
عغ  عسخىاال يديج  بذكل أصػليصادرة  وكالةبسػجب أو  عشيا حق التػقيع

 .( أشيخ3ثبلثة )

 [عصاءصفحات ال جسيعيجب أف يتع تخقيع ]

 عصاءاتيم وفتح الدمت -رابعاً  

خات اإلضافية التالية: يشتأالخارجي اليجب أف تكتب عمى الغبلفيغ الجاخمي و  )ت( 2.23
   [أي متصمبات أخخى  ]أدخل

1.24 

  :جية التعاقجعشػاف حرخًا، يكػف  عصاءاتيع الدملغخض ت

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

 [العشػاف ]أدخل عشػاف الذارع:

 ]أدخل[ السبشى والصابق/ رقع الغخفة:

 ]أدخل[ يشة:السج

 ]أدخل[ البخيج: صشجوؽ 
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التعميسات في سخجع ال
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 العصاءات

 
 

 ]أدخل[ البمج:

 ]أدخل[ رقع الياتف:
 ]أدخل: التاريخ والػقت[. : ىػ عصاءاتيع الدمالسػعج الشيائي لت

يػمًا مغ  60إلى  10مغ  عصاءاتيع الدمالسػعج الشيائي لتعادًة يكػف }
 أىسية السشاقرة وتقجيخ جيةحدب وذلظ ب، لمسشاقرةإعبلف آخخ تاريخ نذخ 

 .{التعاقج

1.27 

 :التػاليسكاف التاريخ و الو  تػقيتال سػؼ يتع في عصاءاتفتح الإف 
 والسكاف[.  التاريخالتػقيت و ]أدخل:

 الشيائي السػعج نفذ في العصاءات فتح تاريخ يكػف  أف يجبمبلحطة: }
 الستعمقة السحتسمة الذكاوى  مغ الحج أجل مغ وذلظ العصاءات، لتدميع

 يسكغ ال وحيغ اإلستثشائية الحاالت في. آمشة غيخ خيقةبص العصاءات بتخديغ
 العصاءات، لتدميع السحجد الشيائي السػعج نفذ في العصاءات بفتح القياـ
 يـػ صباح في العصاءات فتح تاريخ تحجيج يجػز التعاقج، جية مػافقة وبعج

 {.الشافحة العخاقية لمقػانيغ وفقاً  وذلظ التالي، العسل
 عطاءاخماسَح انٔي ذذهٛم -خايسا   

1.34 

: عشج {  عصاءاتومقارنة ال تحميلفي  دتخجـإف العسمة التي سػؼ ت المدـو
 الجيشار العخاقي. ىي مختمفةالسقجمة بعسبلت  عصاءاتتحػيل أسعار اليتع ل

 السختز: ]أدخل: اسع السرجر دعخ الرخؼل السعتسج سرجرسيكػف ال
 العخاؽ(.[ فيلسخكدي البشظ اأسعار الرخؼ )عمى سبيل السثاؿ، صجارإب

، الذيخ والدشة، دعخ الرخؼ:السعتسج لتاريخ يكػف الػؼ س  َ]أدخل: اليـػ
 . في حاؿ عجـ تػفخ سعخ صخؼ مغعصاءاتيع التدممسػعج الشيائي لل

 سعار الرخؼأ عتساد آخخديتع ا فالسرجر السحكػر أعبله في ىحا التاريخ، 
 السرجر قبل ىحا التاريخ.[الرادرة عغ ىحا 
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1.35 
في كعامل  ىامر األفزمية السحمية [يعتسج" أو "لغ يعتسج" سػؼأدخل "]

 .عصاءاتال تحميل

2.36 
 )ث(3.36و

 تحميلفي حالة  ]سػؼ تكػف  تحميلة في العتسجإف عػامل الجػدة والكمفة الس
 السصبػعاتلكتب و ا إلعادة إصجار الخاصة بالصباعة السباشخة عصاءاتال

 تحديشات عصاءالػحيج. أما إذا تزسغ ال يلتحمال معيار يكػف "الدعخ" ىػ
ومغ ثع شباعة كسيات  أو إعادة نز أو تصػيخ لكتب ججيجة اتمػ في الخس

 %40% لل "سعخ" و 60مى ع تحميلتجارية، عشجىا تقدع معاييخ ال
لل"جػدة الفشية". يجب أف تصابق ىحه السعاييخ تمظ السحجدة في القدع 

   [ليالتأىو  تحميلال الثالث، معاييخ
     [أدخل األساليب]القياس الكسي التالية   /مشيجياتأساليب عتسجسػؼ ت

الدعخ  تذكيمةلتحجيج  تحميلمشيجية  [تعتسج" أو "لغ تعتسج" سػؼأدخل "] 6.36
 األدنى لمسجسػعات.

 العقج يةخست -سادساً  

1.41 

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

مع  يتع التاكج أف التخريز السالي يدسح بالديادات أف يجبمبلحطة: }
    {.مخاعاة التذخيعات في تحجيج ىحه الشدبة 

 . ]أدخل المغة )العخبية أو الكخدية أو اإلنكميدية [يتع تحخيخ العقج بالمغة:  1.44
 .الشافحةلتعميسات تشفيح العقػد الحكػمية عقج وفقًا يتع ترجيق ال
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 ليالتأىو  قييمتالمعاييخ الثالث .  القدم

 ججول السحتهيات

 

 انجىدة وانكهفت تحهيم

 عذة يجًىعاث تحهيم

 م انالحكيانتأه

 

 

 
ن العهامل التالية ىي عمى سبيل السثال ال الحرخ ويسكن إضافة أو ححف بعس العهامل "إ

 بحدب الحاجة"
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 انجىدة وانكهفت تحهيم. 1

 تحميللجشة ، إف مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  36دوف السداس بأحكاـ السادة . 1.1
 بشطخ اإلعتبار عػامل الجػدة والكمفة كسا ىي محجدة في )أ( و )ب( أدناه. ستأخح  العصاءات

 
 تالي:أف يكػف مصمعًا عمى ال إعجاد عػامل الجػدة والكمفةيجب عمى مغ يقػـ ب

  مة ضسغ عقٍج واحٍج، يتع تصبيق عػامل والترشيع ممدَ  شذخوالعشجما تكػف السخصػشات
 الجػدة عمى السخصػشات فقط.

  الكتب والسػاد التعميسية بالجسمة ومغ دوف تغييخ تجييدإف (off-the-shelf )  يجب
الكتب  األعمى عمى اسعار تخفيسال قجـالجسمة الحي يالكتب بأف يتع بالتعاقج مع بائع 

 كسا ىي محجدة عمى الكتالػجات عمى لػائح جية التعاقج.
 خجمات السخصػشات والشذخ أو خجمات الشذخ وحجىا عمى لتقجيع  التعاقج عيسكغ أف يت

. يسكغ أف يدتعاف بسعاييخ ات الشسػذجيعصاءباستخجاـ شمب الخجمات إستذارية أساس 
 .عصاءال مغ فقط جدء السخصػشات تحميلأدناه ل تحميلال

  لشذخ والترشيع بسػجب عقج واحج أو إذا تع التعاقج عمى عمى اعشجما يتع التعاقج
األدنى كمفة.  تحميلالالدعخ ذو عمى أساس  تخسيةالترشيع بسػجب عقج مدتقل، يتع ال

 الجػدة. تحميللغ تػجج ضخورة ل
  ذو الدعخخجمات التػزيع عمى أساس مجخبلت اإلنتاج و  تعاقجفي حالة ختيار اإليتع 

 الجػدة.  تحميل. لغ تػجج ضخورة لكمفة األدنى تحميلال
 

 الجػدة تحميلعػامل  ( أ)
جػدة العصاء بحدب شبيعتو. إف العػامل التالية ىي  تحميليجب أف تحجد عػامل 

عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ ويسكغ إضافة أو ححؼ بعس العػامل بحدب حاجة 
 اإلدارة نفديا: 

 السصابقة مع السشاىج .1
 السزسػف  .2
 ى المغةمدتػ  .3
 السشيجية التخبػية .4
 دعع السعمع .5
 العخض والترسيع .6
 الخسػمات .7
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 كمفةال تحميلعػامل  ( ب)
بالسقارنة مع الججوؿ  عصاءالتدميع السقجـ في ال )مشياج(نحخافات في ججوؿاإل .1

 ؛ وعصاءالسصمػب في وثائق ال
بالسقارنة مع الججوؿ السحجد في  عصاءاإلنحخافات في ججوؿ الجفعات السقجـ في ال .2

 وط الخاصة لمعقج.الذخ 
 

 )أ( أعبله، كالتالي: 1.1عػامل الجػدة السحجدة في  تحميلسػؼ يتع . 1.2

 الشقاط معيار/عامل
 Conformity to the Curriculumالسصابقة مع السشيج. 

 مصابقة السػاد مع متصمبات السشيج الحالي
5 – 10 

 . حتهى الس
 سخصػشاتمل السحتػى الفعمي السصمػب مع حتػى وتشاسب الس دقة

10 – 40 

 مدتهى المغة. 
الحي مغ أجمو كتب  الرفوصػؿ مدتػى المغة إلى تبلمحة  امكانية/سيػلة

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

5 – 10 

 Pedagogical Methodالسشيجية التخبهية. 
ؼ الرف وحاجات التبلمحة وفائجة التساريغ، تشاسب السشيجية التخبػية مع ضخو 

 ومػاد الفحز الستداوية الفائجة تحميلالسيسات وال

10 – 40 

 (Teacher Support- Teacher’s Guide) دليل السعمم-دعم السعمم.
تشاسب دليل السعمع لتأميغ دليل جيج لمسشيج. السداعجة في تخصيط الجروس، 

جة في تجدئة العسل عمى السذاريع، وضع الشقاط لكل درس فخديًا، السداع
 تحميلالفخوض السشدلية، الفحز وال

5 – 10 

 والترسيم.  (Presentation) العخض
 شز وتحفيد التبلمحةالتخبػية لمحاجات اللية فيسا يتعمق باجػدة الجػانب الت

 شكل الرفحة      
 مقاس ونسط الشػع السدتعسل      
 "سيػلة القخاءة" بذكل عاـ      

   اليػامر، البلفتات، ووضػح  الصباعةالسدافات بيغ الكمسات/ الدصػر،      

5 – 10 
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 Illustrationsالخسهمات. 
 تصابقيا مع السزسػف واليجؼ التخبػي مغ الشزجػدة الخسػمات و 

 مدتػى الخسػمات      
 دقة الخسػمات       
 نسط الخسػمات       
 العبلقة بيغ الشز والخسػمات      

 

5 – 10 

 100 السجسػع العاـ لمشقاط
 

 )ب( كالتالي: 1.1عػامل الكمفة السحجدة في  تحميل. يتع 1.3
 التدميع. )مشياج( )أ( ججوؿ

( يا)شحش ياسيدمع تتيىا وفقًا ليحه السشاقرة يجب أف تعاقجالسصمػب  السصبػعاتإف الكتب و . 1
الحي  مقجـ العصاءمبات. لغ يدتفيج ستصالخبلؿ فتخة مقبػلة مغ األسابيع كسا ىػ محجد في ججوؿ 

السػعج السحجد، بعج التدميع  قجـالتي ت عصاءاتد الاستبعع اتييؤمغ التدميع السبكخ مغ أي إفادة وس
 . لمذخوط برفتيا غيخ مدتجيبة

 أو  
وفقًا ليحه ىا تعاقجالسصمػب  السصبػعات. تصمب جية التعاقج أف يتع تدميع )شحغ( الكتب و 2

ستصمبات. يتع إحتداب وقت الػصػؿ التقجيخي لمكتب الػعج السحجد في ججوؿ السشاقرة في الس
لدساح بالػقت الكافي لمذحغ بعج اعمى حجة،  عصاءالى مػقع السذخوع، لكل  السصبػعاتو 

الحي يدمع في أقخب وقت لمػقت السحجد لمتدميع  عصاءالخارجي والسحمي البلزميغ. يعتسج ال
األخخى عبخ تصبيق ندبة مئػية، محجدة في  عصاءاتتدميع لمكأساس، ويتع إحتداب "تعجيل" لم

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

ىحه السشاقرة عمى مخاحل، بسػجب ىا تعاقجالسصمػب  السصبػعاتالكتب و  )شحغ( سيتع تدميع. 3
 ستصمبات.الكسا ىػ محجد في ججوؿ 

 
 )ب( ججوؿ الجفعات.

 )شخوط الجفع( يع حدب ججوؿ الجفعاتعصاءات ثسغأف يحكخوا  صاءاتمقجمي العيتعيغ عمى . 1
 . األساسي عمى أساس ىحا الدعخ عصاءاتال تحميلالسحجد في الذخوط الخاصة لمعقج. سيتع 

 أو 
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التعاقج. إف أي  السقجـ مغ جية. إف الذخوط الخاصة تحجد ججوؿ الجفعات )شخوط الجفع( 2
 .لجشة تحميل العصاءاتتع قبػؿ ىحا اإلنحخاؼ مغ قج يشحخؼ عغ ىحا الججوؿ وإذا  عصاء

 
 عصاءال تحميل. عبلمة 1.4

السدتجيبة وفق السعادلة التالية،  عصاءات( سػؼ تحتدب لكل مغ الBi) عصاءال تحميلإف عبلمة 
  :)الشقاط الفشية( وجػدتو عصاءمذتخؾ شامل لدعخ ال تحميلالتي تدسح ب

 XTX
C

C
B i

i

lowest
i  1     

 حيث
Ci     وتحميمالحي يتع  عصاءلم عبلمة الدعخ ىػ 

Clowest    الحي قجـ الدعخ األدنى  عصاءلم ىػ عبلمة الدعخ 
Ti     وتحميمالحي يتع  عصاءالكاممة لم ىػ العبلمة الفشية 
X    أو ...وفق ما ىػ 0.35  أو  0.15أدخل]ىػ التثقيل لعامل الدعخ                     

 [مشاسب
السدتجيبة سػؼ  عصاءات( مغ بيغ الBل عمى أعمى عبلمة تحميل )الحي يحر عصاءإف ال

يكػف أف  شخط  ،العقج عميو يةستخ لقانػنيًا األدنى كمفًة ومؤىبًل  تحميلذو ال عصاءيعتبخ ال
مغ التعميسات الى  38وفقًا لمسادة  بالتأىيل السدبق أو جج مؤىبًل لتشفيح العقجقج وُ  مقجـ العصاء

 ل البلحق(.يى) التأ مقجمي العصاءات
 
 الفشي / الجهدة تحميلال

مقارنة مع الجػدة التخبػية، كل مغ الكتب  تحميلقػـ بتسػؼ لجشة التحميل إف 
 8الى  1مدتخجميغ العػامل  ( illustration) ، الخسػمات( presentation)العخض

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

الكتب أو  جسيع السعاييخ والتثقيل يتشاسبػف مع جسيع ىحه  قج ال يكػف مغ السيع الحكخ أنو 
 حدب الحاجة.بويجب أف يتع تعجيميع  ستخشادالكتب والسػاد التعميسية. يججر إعتبارىع لئل

 
ية سقياس الترشيف. إف العبلمات السحكػرة في الججوؿ أدناه ىي ندب مئػية نسػذجلعيشة 

 لكل مغ السعاييخ/العػامل. 
 مقياس نسػذجي لكل مدتػى جػدة
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:____________________مرجع المناقصة   
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 مقياس مدتػى الجػدة
 % 40 )ف( ناقز

 % 65 )و( /مقبػؿواؼٍ 
 % 85 )ج( جيج

 % 100 )ج ج( جيج ججاً 
     

 حتداب العبلمة الشيائية.إ لتػضيح كيفية نطاـ الشقاط. إف الججوؿ أدناه ىػ نسػذج
 

 معيار / عامل
(i  الى 1مغ )ف 

الحج األقرى 
 لمعبلمات

 (Mi) 

 مقياس )ف،و،ج،ج ج(
 % 100الى  40مغ 

(Ri) 

 العبلمة الفشية 
(Mi x Ri) 

    1ف = 
    2ف = 
    3ف = 
    4ف = 
    5ف = 
    6ف = 
    7ف = 
    8ف = 

  ∑ = Miنقصة 100 




ٌ

i

MixRiT
1

 

  
  ،حيث

 ىي عجد األصشاؼ ف 
Mi     األقرى لمشقاط لكل مغ األصشاؼالحج 
Ri    السقياس لكل مغ األصشاؼ 
 

عمى  كل عشػاف في عصاء فائدًا فشيًا، وبالتالي مدتجيبًا فشيًا، يجب أف يحرل عصاءلكي يعتبخ ال
 نقصة كحج أدنى مغ الشقاط الفشية. 65
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السالي  حميلتالفشي، سػؼ يتع تحميمو عمى أساس ال تحميلنجح في ال )كتاب(كل عشػاف مبلحطة:
سػؼ يتع ، (Single Book Option -SBOوالفشي السذتخؾ. في حاؿ خيار الكتاب الػاحج )

لجشة تخسية العقج مغ قبل متػصية باألعمى مشاسبًا ل تحميلذو العصاء بجرجة الالعشػاف اعتبار 
 Multipleبحدب الذخوط العامة والخاصة بالعقج. في حاؿ خيار الكتب الستعجدة ) التحميل

Book Option -MBO)األعمى وندواًل مشاسبة  تحميل، سػؼ يتع اعتبار العشاويغ ذي درجة ال
 السصمػب. MBO حتى الػصػؿ إلى عجد العشاويغ لػ

 

عذة يجًىعاث تحهيم. 2  

، بإرساء مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  6.36 سادةبسا أف جية التعاقج قج سسحت، وفقًا لم
واحج، يجب إستعساؿ السشيجية التالية إلرساء  مقجـ عصاءى اكثخ مغ مجسػعة واحجة أو اكثخ عم

 عجة عقػد.
 أف: لجشة التحميلاألدنى كمفة، يجب عمى  تحميلة ذو الذكيملتحجيج الت

الشدب السئػية مغ  ،عمى األقل زسغ،التي تت /العقػدالسجسػعات تحميلتقػـ ب  1.2
مغ التعميسات الى  9.14 سادةد في ال، كسا ىػ محجبشجلكل مجسػعة والكسية لكل  بشػدال

 .مقجمي العصاءات
 األخح بشطخ اإلعتبار: 2.2 ( أ)

األدنى كمفة لكل مغ السجسػعات التي تدتػفي متصمبات  تحميلذو ال عصاءال  . أ
 ،تحميلمعاييخ ال

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

ة اإلقترادية ذكيمالعقػد التي تػفخ التتخسية  (sequence/سياؽ )تخاتبية . ت
أو قجرة  تعاقجال متػجباتعغ  ةاتجن قيػد ة، مع األخح بشطخ اإلعتبار أياألمثل

 تحميلمغ معاييخ ال 4ل البلحق، السادة يالتشفيح السحجدة وفقًا لسعاييخ التأى
  ل.يوالتأى

  

 م انالحكييعايير انتأه. 3

مقجمي مغ التعميسات الى  1.37 سادةاألدنى كمفة وفقًا لم حميلتذو ال عصاءبعج تحجيج ال
مغ  38وفقًا لمسادة  سقجـ العصاءل البلحق ليبإجخاءات التأى لجشة التحميل، تقػـ العصاءات

والسعاييخ السحجدة  )السشيجيات( العػامل، واألساليب خجمة، مدتمقجمي العصاءاتالتعميسات الى 
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التالي. إف العػامل غيخ السحكػرة في ىحا القدع لغ تدتعسل لغخض  ، والسبيشة في الججوؿفقط ىشا
 جية التعاقجكسا أف العػامل السحكػرة ىي إستخشادية ويعػد القخار ل مقجـ العصاءمؤىبلت  تحميل

 بالقخار الشيائي لػضع السعاييخ.
لغخض  اءهعص ل البلحق عشج تقجيعيمعاييخ التأىمغ كل يخفق مقجـ العصاء أدلة مػثقة ليجب أف 

 ل البلحق.يوالتأى تحميلال
 

 ل البلحقيالتأى مرفػفة
 الترشيع الشذخ التجسيع 

عمى األقل ثبلث  الخبخة العامة
 سشػات مغ العسل

عمى األقل ثبلث سشػات مغ  عمى األقل ثبلث سشػات مغ العسل
 العسل

قج أتع عمى األقل  الخبخة الخاصة
تشفيح عقجيغ مساثميغ 

 بالحجع والشصاؽ

تع عمى األقل تشفيح عقجيغ قج أ
مساثميغ متزسشيغ تصػيخ مػاد تخبػية 

 أو معمػماتية و لغات معيشة.
 في السجاالت التالية: تعاقجية ميارات 

نز، استبلـ/قبػؿ إدارة السذاريع، 
حدب بالشذخ، وخاصة التالي )

معقػد، يسكغ أف ال ل السحجدة صبيعةال
 (:مصمػباً  ميي يكػف جسيع ما

تصػيخ وإدارة و  ممكية تحجيج -
 الشز

 الشز والفغ /تقصيعتعجيل -

Text and art editing 
 Page ترسيع الرفحات -

design and layout 
 Textتاسيذ الكتابة  -

setting and artwork 
origination 

 تدميع الخسػمات -
 اإلدارة السالية -
 السػاد لترشيع الكتب تعاقج -
 مرانع الكتب تعاقج -
 إدارة الشذخ -

قج أتع عمى األقل تشفيح 
عقجيغ مساثميغ بالحجع 

 والشصاؽ
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 إدارة التػزيع -
 ( Promotion)   يقالتدػ  -

سالية الحدابات ال معمػمات مالية
سجققة لمدشيغ ال

 السالية ]يحجدىا
 رئيذ جية التعاقج[ 

 عمى األقل.
وجػد سيػلة مالية 
لغاية ]  [ مميػف 

 ديشار عخاقي

 ةالساليمالية مجققة لمدشيغ  حدابات
عمى [ جية التعاقجيحجدىا رئيذ ]

 ة الدميسةالسالي الحالةت باألقل  تث
كسا تثبت أف لجييا السػارد السالية 

 لتشفيح العقج السقتخح.
وجػد سيػلة مالية لغاية ]  [ مميػف 

 ديشار عخاقي

مالية مجققة لمدشيغ  حدابات
 ]يحجدىا رئيذ جية ةالسالي

ت بعمى األقل  تث التعاقج[ 
ا كس الدميسة السالية الحالة

تثبت أف لجييا السػارد السالية 
 .لتشفيح العقج السقتخح

وجػد سيػلة مالية لغاية ]  [ 
 مميػف ديشار عخاقي

اإلنتاج الدشػي  يةقجرة اإلنتاجال
خبلؿ الدشػات 
الثبلثة الساضية 
يجب أف يكػف 

مخة  2،5حػالي 
 العقج ثسغ

اإلنتاج الدشػي خبلؿ الدشػات الثبلثة 
 2،5الي الساضية يجب أف يكػف حػ 

 العقج ثسغ مخة 

اإلنتاج الدشػي خبلؿ 
الدشػات الثبلثة الساضية 

 2،5يجب أف يكػف حػالي 
 العقج. ثسغمخة 

يجب اف يكػف مجيدًا، 
باإلضافة الى السيارات 

 البلزمة لمعسل:
 آلة ترػيخ -
 ترشيع سبائظ -
(Platemaking ) 
معجات شباعة  -
(Sheet-fed or 

web-fed offset  )
ى لجييا القجرة عم

الصباعة بمػف واحج أو 
حدب بعجة ألػاف، 

 متصمبات العقج
 إنياء وتغميف -
(Finishing and 

binding ) 
 تػضيب -
 تدميعتػصيل/ -
 تخديغ وتػزيع  -
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 عصاءالمدتشجات القدم الخابع . 

 جذول اننًارج

 53   ............................................................ مقجـ العصاءنسػذج معمػمات 

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

 55  ................................................................... عصاءتقجيع الاستسارة 

 57   .................ة مغ خارج العخاؽ ..........................قجمججاوؿ األسعار لمكتب الس

 58   .....ة مغ داخل العخاؽ والسدتػردة سمفًا.........................مجقججاوؿ األسعار لمكتب الس

 59   ..ة مغ داخل العخاؽ .........................................قجمججاوؿ األسعار لمكتب الس

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

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

 62   ...)كفالة مرخفية( ................................................ عصاءنسػذج ضساف ال

 64   ............................................................ الصبع والشذخحقػؽ بتفػيس 

 
 
 

"إن الشساذج التالية ىي عمى سبيل السثال ال الحرخ ويسكن إضافة أو ححف بعس الشساذج 
 حدب الحاجة"
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:____________________مرجع المناقصة   

:____________________           جهة التعاقد  
 

 مقجـ العصاءنسػذج معمػمات 
 

 : ______________   التاريخ 
 : ______________  مخجع السشاقرة 

 فحة ________ مغ  _____________الر
 
1.  : سقجـ العصاءالقانػني لسع اإل 

2.  : /الذخكاءفي حاؿ اإلئتبلؼ، اإلسع القانػني لكل مغ األعزاء 

3 .  :مقجـ العصاءالبمج السدجل فيو أو الحي يشػي التدجيل فيو  

4 .  : مقجـ العصاءسشة تدجيل  

5 .  التدجيل : في بمجالعصاء  سقجـالعشػاف القانػني ل 

6 .  : القانػني السفػض لسقجـ العصاءمعمػمات عغ السسثل  

 اإلسع :
 العشػاف :

 الياتف / الفاكذ:
 البخيج اإللكتخوني :

7.  مخفق ندخ عغ السدتشجات األصمية عغ: 
  و  1.4 يغسادت( وفقًا لم1السدساة في ) سدةسؤ تدجيل ال تأسيذ أو مدتشجاتالفقخات مغ

 مقجمي العصاءاتلى مغ التعميسات ا 2.4
   ،مغ  1.4 سادةاب الشػايا لتأسيذ اإلئتبلؼ وفقًا لماتفاقية اإلئتبلؼ أو كتفي حالة اإلئتبلؼ

 مقجمي العصاءاتالتعميسات الى 
 ىميا لتقجيع ، السدتشجات التي تؤ لمجولة والقصاع العاـ في العخاؽالعامة  ذخكاتفي حاؿ ال

 مقجمي العصاءاتغ التعميسات الى م 4.4 سادةوفقًا لم العصاء
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 اإلئتبلؼ  /شخكاءنسػذج معمػمات أعزاء
 

 : ______________   التاريخ 
 : ______________  مخجع السشاقرة 

 الرفحة ________ مغ  _____________
 
1.  : سقجـ العصاءالقانػني لسع اإل 

2.  في اإلئتبلؼ : /الذخيظاإلسع القانػني لمعزػ 

3 .  في اإلئتبلؼ: /الذخيظالسدجل فيو العزػ البمج 

4 .  في اإلئتبلؼ : /الذخيظسشة تدجيل العزػ 

5 .  في اإلئتبلؼ: /الذخيظالعشػاف القانػني في بمج التدجيل، لمعزػ 

6 .  في اإلئتبلؼ : /الذخيظالسفػض لمعزػ القانػني معمػمات عغ السسثل 

 اإلسع :
 العشػاف :

 الياتف / الفاكذ:
 كتخوني :البخيج اإلل

7.  مخفق ندخ عغ السدتشجات األصمية عغ: 
 و  1.4( وفقًا لمسادتيغ 1السدساة في ) سؤسدةتدجيل ال تأسيذ أو مدتشجاتفقخات مغ ال

 مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  2.4
  في حاؿ الذخكات العامة لمجولة والقصاع العاـ في العخاؽ، السدتشجات التي تؤىميا لتقجيع

 مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات 4.4فقًا لمسادة العصاء و 
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:____________________مرجع المناقصة   
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  عصاءتقجيع الاستسارة 
 ___________________________ :  التاريخ

 : ___________________ مخجع السشاقرة
   

 ____________________:   إلى 
 

 :نقخ  غ أدناه،ينحغ، السػقع
، ع: _____________________وممحقاتيا رقالسشاقرة شمعشا عمى وثيقة ابأنشا قج  . أ

 .اوليذ لجيشا اي تحفطات بذأني

التدميع السحجد في ججوؿ  سشياجووفقًا لالسشاقرة شا سشجيد بالتصابق مع وثائق بأن . ب
 التالية: ____________________________  السصبػعاتلكتب و االستصمبات، 

لفقخة )ث( ىػ: ة في اقجمات الستخفيز، باستثشاء العصاءبأف الدعخ اإلجسالي لم . ت
___________________________________________________ 

يا ومشيجية تصبيقيا جمالتي نق التخفيزات أف . ث
 ىي:__________________________________________________

مغ التعميسات الى  1.20 سادةنا سيبقى نافحًا لكامل الفتخة السحجدة وفقًا لمعصاءبأف  . ج
مغ  1.24 سادةوفقًا لم عصاءاتيع الدمتالشيائي ل السػعجبجءًا مغ  ،مقجمي العصاءات

، ويبقى ممدمًا لشا ويسكغ أف يتع قبػلو في أي وقت قبل مقجمي العصاءاتالتعميسات الى 
 .إنتياء ىحه الفتخة

مغ  45وفقًا لمسادة  االداءضساف حدغ  تقجيع متـدنا، فإنشا نعصاءو في حاؿ قبػؿ بأن . ح
اداء مغ الذخوط العامة لمعقج ألجل حدغ  17والسادة  مي العصاءاتمقجالتعميسات الى 

 العقج.

نحسل ألي جدء مغ العقج،  الثانػييغ السجيديغ قاوليغ أوالسأي مغ و  ،بأنشا، نحغ . خ
 .مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  2.4 سادةمؤىمة وفقًا لم دوؿجشديات مغ 

مقجمي مغ التعميسات الى  3.4 سادةبأنو ليذ لجيشا أي تزارب مرالح وفقًا لم . د
 .العصاءات
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:____________________مرجع المناقصة   

:____________________           جهة التعاقد  
 

وأي مغ السقاوليغ أو السجيديغ الثانػييغ  وفخوعيا والذخكات التابعة ليا، بأف مؤسدتشا، . ذ
واألنطسة بسػجب القػانيغ القانػنية  ؤلىميةل يغفاقج شانع إعبلتيألي جدء مغ العقج، لع 

شا في القائسة الدػداء مغ قبل ولع يتع  تعميق انذصتشا او ادراج في العخاؽالشافحة الخسسية 
 .مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  6.4 سادة، وفقًا لموزارة التخصيط 

قخار في اإلشعار ب تزسشةالسعميو  تحخيخية، مع مػافقتكع العصاءأف ىحا النحغ نجرؾ  . ر
 ، سػؼ يذكمػف عقجًا ممدمًا بيششا، إلى حيغ تحزيخ وتػقيع عقج رسسي.يةخستال

آخخ  عصاءاألدنى كمفة أو أي  تحميلذو ال عصاءغيخ ممدميغ بإختيار ال أنكع نحغ نجرؾ . ز
 تدتمسػنو.قج 

___________________ ___بأف مػقعشا األلكتخوني ىػ ______نحغ نأكج  . س
وأف ____________ ______________________ىػ  وعشػاف مكتبشا

_____________ ومشربو)ىا( ____________________ ___الديج)ة(
شػاف بخيجه )ىا( األلكتخوني _____________________ سيتابع )تتابع( جسيع وع

 .عصاءالبأي تػضيحات عمى األمػر الستعمقة 
 

 وتفزمػا بقبػؿ فائق االحتخاـ، 
 _________________________ ]كامبل وباألحخؼ األولى[تػقيع 

 مشرب_________________________
 

  ___________________________________   سعاال
 :بالشيابة عغ ولرالح متػقيعل ؿػ خالس مقجـ العصاءاألسع الكامل لسسثل 

_____________________ 
 

 التاريخ  __________________________ اليـػ ____________________



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

     ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء     انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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:____________________مرجع المناقصة   

:____________________           جهة التعاقد  
 

 العخاقمن خارج  السقجمة السصبهعاتلكتب و اججول أسعار 
 السجسػعة الثالثة(  عصاءات)       التاريخ: ____________

 مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  6.14 سادةالعسبلت وفقًا لم     مرجع المنالصة: _____              
 الصفحة ________من ________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 الكمٌة ووحدة بلد المنشا توصٌف السلع بند رلم

 المٌاس

)رلما  الوحدةسعر 

: ...أو CIFوكتابة( 

CTP 

)  4..6 مادةوفماً لل

من  .   ب (

التعلٌمات الى 

 ممدمً العطاءات

 الوحدةالسعر 

)رلما 

: ...أو FOBوكتابة(

FCA  وفماً للمادة

 2 ) ب ( 4..6

من التعلٌمات الى 

 ممدمً العطاءات

 الوحدةالسعر 

: CIF)رلما وكتابة(

... وفماً للمادة 

 3 ) ب ( 4..6

من التعلٌمات الى 

 ممدمً العطاءات

ر اإلجمالً السع

 )رلما وكتابة(

CIF   أوCIP  لكل

 بند 

(4   ×5) 

 )رلما وكتابة(السعر

لكل بند للشحن البري 

والخدمات األخرى 

العراق المطلوبة فً 

لتسلٌم الكتب الى 

المولع األخٌر )إذا 

مطلوباً فً  ذلن  كان

) 4..6البٌانات ورلة 

 ( 4 ب (

الكلفة اإلجمالٌة 

)رلما لكل بند

 وكتابة(

(8  +  9) 

          

          

   )رلًا وكتابت(( 11) يجًىع انعايىد  عطاءانسعر اإلجًاني نه

 ______________________________ التاريخ _________ مقجـ العصاء____________________________ تػقيع  مقجـ العصاءإسع 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

     ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء     انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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:____________________مرجع المناقصة   

:____________________           جهة التعاقد  
 

ًستىردة سهفاً ، وانانعراقين داخم  يتذانًم   انًطبىعاثنكتب واجذول أسعار   

. 2 3 4 5 6 7 8 9 .1 .. .2 

وصٌف ت بند رلم

 الكتب

تارٌخ التسلٌم  بلد المنشا

حسب ب

 اإلنكوترمز

الكمٌة 

 ووحدة

 المٌاس

  الوحدةسعر 

رلما وكتابة 

متضمناً الرسوم 

ٌة كمركال

وضرٌبة 

اإلستٌراد 

المدفوعة والتً 

وفماً  هادفعٌتم س

للمادة 

 . )ت(4..6

من التعلٌمات 

دمً ممالى 

 العطاءات

الرسوم 

 *ٌةكمركال

وضرٌبة 

اإلستٌراد 

المدفوعة عن كل 

بند وفماً للمادة 

من  2)ت( 4..6

التعلٌمات الى 

 ممدمً العطاءات

)ٌجب ضم 

المستندات 

 والوثائك( 

 الوحدةسعر 

رلما وكتابة 

)دون الرسوم 

ٌة كمركال

وضرٌبة 

اإلستٌراد( وفماً 

للمادة 

 3)ت( 4..6

من التعلٌمات 

ً ممدمالى 

 العطاءات

(6 -  7)  

اإلجمالً سعر ال

) رلما بندلل

دون  وكتابة( 

ٌة كمركالرسوم ال

وضرٌبة 

اإلستٌراد، وفماً 

 )ت(4..6للمادة 

من التعلٌمات 3

ممدمً الى 

 العطاءات

(8   ×5) 

لشحن اسعر 

لبري والخدمات 

لكل بند األخرى 

) رلما 

المطلوبة ووكتابة(

لتسلٌم  العراقفً 

الكتب الى المولع 

خٌر )إذا كان األ

مطلوباً فً لائمة 

 4..6البٌانات 

 (  )ت(

الكلفة 

اإلجمالٌة لكل 

)رلما بند

 وكتابة(

(9  +.1) 

ضخيبة 
السبيعات 
وضخائب 

أخخى 
ستجفع 
إذا تع 
 تخسية
 العقج

            

)رلًا وكتابت(( 11) يجًىع انعايىد  عطاءانسعر اإلجًاني نه    

__________________________ انراسٚخ _________ يمذو انعطاء_________ ذٕلٛع ________________ يمذو انعطاءإسى   

 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

     ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء     انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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:____________________مرجع المناقصة   

:____________________           جهة التعاقد  
 

 انعراقين داخم  انًمذيت انًطبىعاثنكتب واجذول أسعار 

       ( ولى والثانيةالسجسػعة األ عصاءات)    التاريخ: _________________
 مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى أ  – 6.14 سادةالعسبلت وفقًا لم   مرجع المنالصة: _____________ 

 الصفحة ________من ________

. 2 3 4 5 6 7 8 9 .1 

توصٌف  بند رلم

 السلع

 الكمٌة ووحدة بلد المنشا

 المٌاس

 الوحدةسعر 

)رلما 

 EXWوكتابة(

جمالً السعر اإل

)رلما 

 EXWوكتابة(

×   4لكل بند   )

5) 

لشحن البري اسعر 

لكل والخدمات األخرى 

 لما وكتابة()ربند 

 العراقالمطلوبة فً 

لتسلٌم الكتب الى المولع 

األخٌر )إذا كان مطلوباً 

 4..6فً لائمة البٌانات 

 (3أ  –

لٌد ا تكالٌف

العاملة المحلٌة، 

المواد األولٌة 

مكونات من الو

 العراقداخل 

 (6)%من 

الكلفة اإلجمالٌة 

)رلما لكل بند

 وكتابة(

(7   +6) 

ضرٌبة المبٌعات وضرائب 

 ٌةرستخرى ستدفع إذا تم أ

 2أ  – 4..6 مادةالعمد )وفماً لل

ممدمً من التعلٌمات الى 

 (العطاءات

          

  )رلما وكتابة(( 9) مجموع العامود  عطاءالسعر اإلجمالي لل

 
 يخ _________________________________________ التار  مقجـ العصاء__________________________ تػقيع  مقجـ العصاءإسع 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

     ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء     انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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:____________________مرجع المناقصة   

:____________________           جهة التعاقد  
 

 إكًال انتسهيى نهخذياث راث انصهتينهاج 

         التاريخ: _________________
 مغ التعميسات الى مقجمي العصاءات)ت(  6.14 سادةالعسبلت وفقًا لم           مرجع المنالصة: _____________

 الصفحة ________من ________  
 

. 2 3 4 5 

نى توصٌف الخدمات )ٌستث بند رلم

الشحن البري والخدمات 

 فً العراقاألخرى المطلوبة 

لتسلٌم الكتب الى المولع 

 االخٌر(

 تاريخ اإلكساؿ تارٌخ التسلٌم بلد المنشا

     

     

     

 
 ________________________________ التاريخ _________ مقجـ العصاء__________________________ تػقيع  مقجـ العصاءإسع 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

     ذذهٛم يسرُذاخ انعطاء     انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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:____________________مرجع المناقصة   

:____________________           جهة التعاقد  
 

 *سعار للططورر والطااة  األول  للتط  الجدرد  وإلةاد  الطااة األول جد

 A   +B  ( +CxS)إف الكمفة اإلجسالية لمتصػيخ والصباعة األولى لمكتب الججيجة ىي 
(.  Multiple Book Option -MBOلكتب الستعجدة )( أو لخيار ا SBO- Single Book Optionيجب شمب تفريل أسعار التصػيخ والصباعة لمكتب الججيجة سػاء لخيار الكتاب الػاحج )

( ( الحتساب سعر الوحدة 2العطاءات،  تحلٌل( ل.، سوف ٌتم استخدام عناصر الكلفة  لـ:  MBOفي حالة ، سوف ٌتم استخدام عناصر الكلفة  الحتساب سعر الوحدة إلعادة الطباعة. SBOفي حالة 

     (  الحتساب سعر الوحدة إلعادة الطباعة. 3( و definitive print quantity (the contract value)لجودة المطبوعات المؤكدة )  

A B C S 
لمصباعة الػحجة سعخ 

 )رلما وكتابة(األولى
إلعادة الػحجة سعخ 
 )رلما وكتابة(*الصباعة

لمشفقات الثابتة  لىاألو  ةفكمال
الشاتجة عغ الػصػؿ الى 

حيث  )رلما وكتابة(الشقصة
ج قج أصبح الكتاب الججي

بريغتو  جاىدًا لمصباعة
 ,in final filmالشيائية )

camera-ready copy 
or electronic media 

form  ) 

)رلما الثانية الثابتة  كمفةال

ترشيع سبائظ لوكتابة(
 platemaking) الصباعة

الصباعة وتجييد معجات  (
/التغميف التجسيعو 
(binding  ) قبل بجء

إنتاج الشدخة األولى 
  جدة كاممةالسش

متغيخة  وىي تكاليف 
إنتاج ندخة تكاليف 

  B اكساؿواحجة بعج 
)وتتزسغ الذحغ الى 

)رلما  السػقع األخيخ(

 وكتابة(

عجد الشدخ السصمػبة 
 في الصبعة األولى

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

(S1  عجد الشدخ في =
 إعادة الصباعة(

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

________________________________ التاريخ _________ مقجـ العصاء__________________________ تػقيع  مقجـ العصاءإسع 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

   انًُارج انًٕدذج      انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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:____________________مرجع المناقصة       
___________:_________           جهة التعاقد  

 

 تفال  مصرفر (ضمان/ تطا ) عطاءنموذج ضمان ال

 

 السرخؼ وعشػاف الفخع او السكتب السرجر[ عاس [
 

 ________________:   السدتفيج
 ________________:    التاريخ

 ________________:  رقم عصاءضسان ال
 

ه عصاء"( قج قّجـ لكع مقجـ العصاءدسى فيسا يمي "الس) ___________________________ تع إببلغشا بأف
 بسػجب ____________________ ( لتشفيح"عصاءدسى فيسا يمي "الالس)_______________  خير بتا

 .____________)"السشاقرة"( رقعالسشاقرة 

 . عصاءلمضساف سػجب ب زسػنةيجب أف تكػف م عصاءات، وفقا لذخوشكع، بأف التفيعإضافة الى ذلظ، فإنشا ن

ممتدمػف بسػجب ىحه الػثيقة بذكل ال رجػع  __________________ ، نحغمقجـ العصاءوبشاًء عمى شمب 
__________________،)                 ( بمغ مغ ال تتجاوز بسجسميا عشو بأف نجفع لكع أي مبمغ أو مبال

قج أخّل بإلتدامو  مقجـ العصاءة تذيخ الى أف تحخيخيمرحػب بإفادة مشكع  خي يتحخ فػر تدمسشا أوؿ شمب 
 : مقجـ العصاء إذ أف ،عصاءشخوط ال بسػجب)بإلتداماتو( 

 ؛  أوعصاءتقجيع الاستسارة في  مقجـ العصاءبل السحجدة مغ ق عصاءخبلؿ فتخة نفاذ اله عصاءقج سحب  ( أ)

لع يقبل ترحيح األخصاء ( 1وأنو ) عصاءه مغ جية التعاقج خبلؿ فتخة نفاذ العصاءقج تبمغ بقبػؿ  ( ب)
متعميسات ل اً وفق االداء( فذل أو رفس تقجيع ضساف حدغ 3( فذل في تػقيع العقج، )2، )الحدابية

 ؛ أومقجمي العصاءاتالى 
، حيث قخرت السحكسة مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  43كػى أو شعغ وفق السادة ( قج قّجـ شت) 

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

دخًة الفائد، فػر تدمسشا مشو ن مقجـ العصاءىػ  مقجـ العصاءتشتيي مجة نفاذ ىحا الزساف: )أ( إذا كاف 
مقجـ  يكغ؛ أو )ب( إذا لع مقجـ العصاءلكع بشاًء عمى شمب  االداءمػّقعة عغ العقج وإصجار ضساف حدغ 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

   انًُارج انًٕدذج      انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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:____________________مرجع المناقصة       
___________:_________           جهة التعاقد  

 

( عشج 1، فعشج تحقق األقخب مسا يمي: )باستثشاء السخشحيغ الثبلثة األوائل فائدًا بتخسية العقج العصاء
( بعج ثسانية 2)، أو إبخاـ العقج معوو  الفائد مقجـ العصاءإسع بإشعاركع لسقجـ العصاء تدمسشا لشدخة مغ 

 . مقجـ العصاء عصاءيػمًا مغ انتياء مجة نفاذ ( 29)وعذخيغ 

وبالتالي، فإف أي شمب دفع بسػجب ىحا الزساف يجب أف يتع استبلمو مغ قبمشا في مكتبشا في ذلظ التاريخ أو 
 قبمو.

  لمقانػف العخاقيالرادرة وفقا الموحدة لطلب الضمانات، يخزع ىحا الزساف لمقػانيغ 

 
_____________________________ 
 ]التهقيع )التهاقيع([



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

   انًُارج انًٕدذج      انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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:____________________مرجع المناقصة       
___________:_________           جهة التعاقد  

 

  والنشر الطاع حقوقا فورضط

 (مقجمي العصاءاتمغ التعميسات الى  4.5 سادة)مخاجعة ال

 
 )إسع جية التعاقج(الى: 

 
___ مكتب التالية: _______لمالكي حقػؽ الصبع والشذخ ، ______________________حيث أنشا نحغ 

مقجـ ىيشا  فػض، ن_______________________في  كاتبشا، وم_________________________

والستعمق ، ومغ ثع التفاوض عمى عقج وتػقيعو معكع، هعصاء______________________ بتقجيع  ءاصلعا

 نذخىا.التي نسمظ حقػؽ شبعيا و  السصبػعاتالكتب و  تعاقجبالسشاقرة رقع ______________________ ل

 
عغ كل شكػى صادرة لجييا ميغماعالعػض عمى جية التعاقج ومػضفييا و خمي السدؤولية ونأنشا سشحسي ونكسا و 

السحكػرة  السصبػعاتإستعساؿ الكتب و  غلتعجي عمى حقػؽ الصبع والشذخ الشاتجة عبذاف اعغ اي شخؼ ثالث 
 .جسيػرية العخاؽأعبله ، أو أي جدء مشيا ، وذلظ ضسغ 

 
 
 مالكي حقػؽ الصبع والشذخ( لرالحعغ و بالشيابة  عالتػقي)
 

مالكي حقػؽ الصبع والشذخ وأف تكػف السعتسجة مغ عمى الخسالة الخسسية  سيفػ التيكػف ىحا مبلحطة: يجب أف 
مالكي حقػؽ إللداـ لمقياـ بحلظ و  ألىميةمع امتػقيع ؿ قانػنيًا )عبخ تفػيس قانػني( لػّ خغ قبل شخز ممػقعة م

 . هعصاءب فػيسىحا الت مقجـ العصاءخفق . يجب أف يخالصبع والشذ



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

 يرطهثاخ انرعالذ  انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضت ٔثٛمح انًُالظح انخاطح
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:____________________مرجع المناقصة       
___________:_________           جهة التعاقد  

 

  الثاني الجدء

 تعاقجال متصمبات



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

 يرطهثاخ انرعالذ  انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضت ٔثٛمح انًُالظح انخاطح
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:____________________مرجع المناقصة       
___________:_________           جهة التعاقد  

 

 )"ججول الستصمبات"( تعاقج. ججول متصمبات ال خامذالقدم ال

 حتهياتالس

 68  .........التدميع ..................................................... مشياج. الئحة الكتب و 1
 69  .........يع ...................................................................التدم مشياج. 2
 70  ........اإلكساؿ ......................................ومشياج . الئحة الخجمات ذات الرمة 3
   71  .............. السػاصفات الفشية ...........................................................4

 
 

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



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

 يرطهثاخ انرعالذ  انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضت ٔثٛمح انًُالظح انخاطح
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:____________________مرجع المناقصة       
___________:_________           جهة التعاقد  

 

 الطسلرمومنهاج الئح  التط  

أف يحجد أسعار وتػاريخ تدميع كل مغ البشػد والسجسػعات السحجدة في ىحا الشسػذج :  مقجـ العصاءيتعيغ عمى 
 التدميع"شياج وم"الئحة الكتب 

 

1 2 3 4 5 6 

تػصيف  البشج
 الدمع

 وحجة الكسية
 القياس

السػقع األخيخ 
)مػقع السذخوع( 

كسا ىػ محجد في 
 البيانات ورقة

 السحجد اإلنكػتخمد وإسع السػقع أو مخفأ الػصػؿ

 العخاؽالكتب مغ داخل  العخاؽالكتب مغ خارج 
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:____________________مرجع المناقصة       
___________:_________           جهة التعاقد  

 

 الطسلرممنهاج 

 
( في 1تدميع الحي ىػ تاريخ التدميع )الفي ما يمي تاريخ يبيغ باألسابيع / األشيخ  قجـالتدميع السمشياج إف 

في مخفأ الذحغ حيث يتزسغ العقج شخوط  عمى الحاممة -إلى شخكة الذحغ( 2، أو )EXW /السعسلالسشذآت
FOB  أوCIF( 3، أو ) حاممة إذا تزسغ العقج شخوط  أو شخكة الذحغ أوؿإلىFCA  أوCIP  لكي يتع .

 ذحغلم سا يمي، يجب عمى جية التعاقج أف تأخح بشطخ اإلعتبار الػقت اإلضافي السصمػب فيتحجيج تاريخ التدميع 
 . 1إلى مػقع السذخوع أو إلى أي مػقع وصػؿ آخخ خارجي )الجولي(أو ال )الجاخمي(السحمي

 

) الذحن( تاريخ التدميع  كسيةال تػصيف مػجد رقع البشج
 باألسابيع/ األشيخ

 2إبتجاًء من __________

    

    

    

 

 

 ، أو لتارٌخ معٌن، أو لحمبة من فترات التسلٌم الممبولة.جزءٌةٌمكن أن ٌحدد التسلٌم لشحنة واحدة أو لعدة شحنات  (1

العمد أو تارٌخ تولٌع  ٌةرستالتسلٌم. ٌجب أن ٌكون هذا التارٌخ هو تارٌخ  منهاجٌتعٌن على جهة التعالد أن تحدد التارٌخ الذي ٌبدأ منه  (2

ٌجب تضمٌن إستمارة تمدٌم العطاء  ، كما تراه مناسباً.المستندي أو تارٌخ التأكٌد على فتح اإلعتمادالمستندي العمد أو تارٌخ فتح اإلعتماد 

  اإلشارة إلى هذا المنهاج.
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 اإلتمالج ومنهاالئح  الخدمات ذات الصل  

البشػد والسجسػعات السحجدة في ىحا الشسػذج :  جسيع إكساؿأف يحجد أسعار وتػاريخ  مقجـ العصاءيتعيغ عمى 
 اإلكساؿ" مشياج"الئحة الخجمات ذات الرمة و 

 
1 2 3 4 5 6 

حيث سيتع أو السكاف السػقع  القياس وحجة الكسية تػصيف الدمع البشج
 تشفيح الخجمات

إلكساؿ التاريخ السصمػب 
 الخجمات 
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 المواصفات الفنر 

 ة :يوالخجمات ذات الرمة أف تتصابق مع السػاصفات الفشية والسقاييذ التال السصبػعاتيتعيغ عمى الكتب و 
 

 السػاصفات الفشية والسقاييذ الرمة اتإسع الدمعة أو الخجمة ذ رقع البشج

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح
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  لثالثا الجدء

 العقج
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 الجسيــــــهريــة العـــــــخاقيــة
  تجييدالشسهذج السهحج لعقهد 

 والخجمات ذات الرمة السصبهعاتالكتب و 

 
 : _____________________  اسع السذخوع 

 : _____________________  مخجع العقج

 

 فيسا بيغ 

 ] عاقججية الت [

 

 و

 

  ] مقجـ العصاء [
  ] أدخل التاريخ [تاريخ : 
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 قائسة السحتهيات
 شخوط العقج العامة 

 75______________________________________________   تعخيفاتال .1
 76 ______________________________________________ مدتشجات العقج .2
 76____________________________ _____مسارسات الفداد واألعساؿ غيخ السذخوعة .3
 78____________________________________________________  تفديخال .4
 79____________________________________________________  مغةال .5
 79_____________________________________ إئتبلؼ، مذخوع مذتخؾ، أو مذاركة .6
 80_____________________________________ _____________ل السدبقيتأىال .7
 80____________________________________ ________________ اإلشعارات .8
 80______________________________________________  قانػف الحاكع لمعقجال .9

 80______________________________________________  تدػية الشداعات .10
 81______________________________________________  نصاؽ التعاقج .11
 81 ______________________________________________ التدميع والسدتشجات .12
 81______________________________________________  مدؤوليات السجيد .13
 81 ____________________________________________________ ثسغ العقج  .14
 81______________________________________________  الجفع شخوط .15
 82________________________________________________ الزخائب والخسـػ .16
 83______________________________________________  االداءضساف حدغ  .17
 83______________________________________________  حقػؽ الصبع والشذخ .18
 83________________________________________________ السعمػمات الدخية .19
 84__________________________________________________ التعاقج بالباشغ .20
 85 ______________________________________________السػاصفات والسقاييذ .21
 85________________ ______________________________التػضيب والسدتشجات .22
 86 ______________________________________________________التأميغ  .23
 86______________________________________________ ______ الشقل .24
 86________________________________________  الفحػصات واإلختبارات .25
  87 __________________________________________غخامات/ تعػيزات التأخيخ .26
 88 ______________________________________________ ضساف العيػب .27
 89________________________________________ التعػيس عغ بخاءات اإلختخاع .28
 90 ______________________________________________ الحج مغ السدؤولية .29
 91_______________________________________ ةالتعجيبلت في القػانيغ واألنطس .30
 91 ________________________________________________ الطخوؼ القاىخة .31
 91________________________________ شمب التغييخ وتعجيل العقج وإعادة الصباعة .32



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح
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 92 ______________________________________________ تسجيج السجة .33
 93 ______________________________________________ لسحب العس .34
 98 ____________________________________________________ التشازؿ .35
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 خيفات تعال .1

 السجرجة أدناه: السعاني التالية لمسرصمحات لمكمسات و يكػف 

في  السعتسجةواألنطسة والتعميسات والعخاقية  قػانيغالو التذخيعات ، وتعشي  القهانين الشافحة" " (أ 
 جسيػرية العخاؽ.

)مقجـ سجيدوال السذتخي)جية التعاقج(السػقعة بيغ و تفاقية العقج السمدمة ا، و يعشي  " العقج"  (ب 
السجرجة و  اتالسخفقو الػثائق مدتشجات العقج، وتذسل جسيع ، والتي تتزسغ العصاء الفائد(

 مغ أتفاقية العقج.  لثانيا في البشجوالسحجدة 

أي  متزسشة اتفاقية العقج،الػثائق الػاردة في السدتشجات/، وتعشي كل العقج"مدتشجات "  (ج 
 رمة.التعجيبلت ذات 

 ما تع تحجيجه في اتفاقية العقج، بحدب سجيد، ويعشي السبمغ الستػجب دفعو لمالعقج " ثسن"  (د 
 شخوط وأحكاـ العقج.بسػجب 

 .سيبلديالالتقػيع ب عسل بحدتعشي يػـ  "يهم" (ِ 

وفق  مغ قبل السجيد خجمات ذات الرمةدمع وإنجاز اللا تجييدإكتساؿ تعشي  "إكسال" (ٔ 
 .العقجالسحجدة في  والذخوط حكاـاأل

كالػرؽ  األخخى  ومػاد االساتحة ومجخبلت اإلنتاج السصبػعاتالكتب و جسيع تعشي  "الكتب" (ص 
كالتػزيع  األخخى السترمة اتوالسخصػشات والشذخ والترشيع كسا تذسل أيزًا الخجم

بسػجب بشػد وذلظ  تقجيسيا إلى السذتخي  سجيدتػجب عمى الالتي يوالتػضيب  فميغوالت
 .العقج

والخجمات ذات  السصبػعاتجية التعاقج التي تذتخي الكتب و  وُيقرج بيحا التعبيخ "السذتخي " (ح 
 .ة لمعقجصاخلذخوط الاتحجيجه في  بحدب ما تع ،الرمة

الكتب، مثل  بتقجيعلستعمقة ضافية ااالالخجمات  وُيقرج بيحا التعبيخ "لرمةالخجمات ذات ا" (ط 
 بسػجب ىحا العقج. سجيدعمى عاتق التقع التأميغ، التجريب أو أي واجبات أخخى 
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أو مديج  ،حكػمية جيةأو خاص  ،أي شخز شبيعي أو معشػي تعشي  "الثانهي  قاولالس" (٘ 
لسسثمة، التـد عبخ السجيد تقجيع أي جدء مغ فخوعو القانػنية أو شخكاتو ا وتتزسغ  مشيا،

 .الكتب السصمػبة أو تشفيح أي مغ الخجمات السترمة

فخوعو  ويتزسغحكػمية، أو مديج مشيا،  جيةشخز شبيعي، خاص أو تعشي  " سجيدال" (ن 
قبػؿ عصائو مغ جية التعاقج لتشفيح العقج وباالسع الحي  والحي تعالقانػنية أو شخكاتو السسثمة، 

 يجه في اتفاقية العقج. تع تحج

 معقج.ل الخاصةذخوط المكاف التشفيح حدب ما يخد في تعشي  "السهقع " (ل 

القػاعج العالسية لتفديخ األحكاـ التجارية والرادرة عغ غخفة التجارة تعشي  "اإلنكهتخمد" (و 
 .باريذ، فخندا Cours Albert 1er, 75008 38)احجث إصجار(  العالسية

بجأ مشو فتخة توالحي  شخوشو،تاريخ الحي يربح فيو العقج نافحًا بجسيع يعشي ال "تاريخ الشفاذ"  (ٌ 
 ./اإلكساؿالتشفيح

بالكامل وفقًا  تعاقجيعشي السجة التي سيتع خبلليا تشفيح متصمبات ال" /اإلكسال"مجة التشفيح  (ط 
 .السترمة ألحكاـ  العقج

 العقج مدتشجات .2

بحدب ما ىػ محجد في إتفاقية  ( order of precedence )األسبقية وفقًا لتختيب أىسيتيا. 1.2
الػثائق السكػنة لمعقج )وجسيع أجدائيا( متخابصة ومتكاممة ويفدخ و  السدتشجات جسيعتعتبخ العقج، 

 بعزيا البعس. 

 االعسال غيخ السذخوعةمسارسات الفداد و  .3

اإلستذارييغ مقجمي العصاءات، السقاوليغ، تقتزي الصمب مغ  السذتخي إف سياسة  .1.3
 عاييخالس بأعمى االلتداـ في العقػد السسػلة مغ السذتخي  والعامميغ لجييع /السػرديغ،سجيديغوال

 الدياسة:لغخض ىحه العقػد. ىحه وتشفيح  تعاقجخبلؿ عسميات  األخبلقية

 ىحا. الشافحة العخاقية القػانيغ بحدبوالفداد"  االعساؿ غيخ السذخوعة" تعخيف السذتخي عتسج ي -أ 
  :أدناه التالية السرصمحات بتعخيف يزاً أ السذتخي  جشخ دتيوس
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أو استبلـ أو استجراج أي شيء ذي قيسة،  تقجيعتعشي عخض أو " "مسارسة فاسجة ( أ)
 أفعاؿ عمى سميع غيخ بذكلوذلظ بيجؼ التأثيخ  ،سػاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ

  أخخى؛جية 

 (تسثيلالء سػ )ومغ ضسشيا التذػيو أو إغفاؿ  فعل أو أي  تعشي "مسارسة احتيالية"  ( ب)
سػاء لمحرػؿ عمى يؤدي عغ درايٍة أو بتيػر، الى خجاع أو محاولة خجاع جية ما، 

 ؛متسمز مغ التداـ ماأو لخخى  أ ةو مشفعأ ةاليم ةمشفع

إلحاؽ الزخر أو إيحاء أو التيجيج بإلحاؽ الزخر أو تعشي  ""مسارسات قيخية ( ت)
 بيجؼ وذلظ الجية، مستمكاتأي جية أو يحاء، بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ، اإل

 .جية ما أفعاؿ عمى سميع غيخ بذكل التأثيخ

وذلظ لغايٍة غيخ أو تختيب بيغ شخفيغ أو أكثخ،  خصةتعشي أية  مسارسة تػاشؤية"" ( ث)
  ؛ وأخخى التأثيخ بذكل غيخ سميع عمى أفعاؿ جية شاممة سميسة، 

 ةيامال دلةج أو التدويخ أو التغييخ في األتبلؼ الستعسّ اإل" تعشي عاقةمسارسة اإل" ( ج)
، السحققيغ إلىغيخ صحيحة بذيادة  دالءو اإلأ يا عغ التحقيقحجب وأ لمتحقيق

إدعاءات في لمتحقيق  السذتخي جخييا ي جخاءاتأية إ إلعاقةوالعسل عغ قرج، وذلظ 
بحدب القػانيغ  أو التػاشؤ أو القيخ االعساؿ غيخ السذخوعةمسارسات الفداد أو 

كذف مغ جية، وذلظ لسشعيا أو مزايقة أو تخىيب أي تيجيج  أو/؛ والشافحةالعخاقية 
 . قجخاءات التحقيأو مػاصمة إمغ متابعة ا سشعيلتتعمق بالتحقيق أو بأمػر  معخفتيا

 مقجـ العصاءقج تست التػصية بتخسية العقج عميو إذا تبيغ أف  عصاءأي  السذتخي خفس يس -ب 
ي مسارسات فداد أو إحتياؿ قج تػرط، بذكل مباشخ أو مغ خبلؿ وكيل، ف الفائد بالتػصية

وذلظ بحدب لمقػانيغ  أثشاء تشافدو لمحرػؿ عمى العقج السعشيأو قيخ أو تػاشؤ أو إعاقة 
  ؛ والعخاقية الشافحة

عبلف اإلوفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة، بسا في ذلظ  اىءأو شخكا الجية السذتخي  عاقبيسػؼ  -ج 
، لمسذاركة في أي جد أو لفتخة محجدة مغ الػقتسػاء ألجل غيخ مح، القانػنية ىميةاأل اففقجب

، إذا تبيغ في أي وقت لمجيات العخاقية السذتخي لمعقػد السسػلة مغ  تعاقجمغ نذاشات ال
، سػاء بذكل مباشخ أو مغ خبلؿ وكيلقج تػرط،  مقجـ العصاءالسخترة في ىحا الذأف، أف 
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عقج أو أثشاء الاء التشافذ عمى أثشفي مسارسات فداد أو إحتياؿ أو تػاشؤ أو قيخ أو إعاقة 
   السذتخي؛ والسسػؿ مغ  تشفيح ذلظ العقج

شخشًا يمـد  السذتخي الحق بتزسيغ وثائق السشاقرة والعقػد السسػلة مغ  مسذتخي سػؼ يكػف ل -د 
والسقاوليغ بالدساح لمجيات العخاقية  /السػرديغاإلستذارييغ والسجيديغمقجمي العصاءات، 

وتشفيح  عصاءاتالستعمقة بتقجيع الوالسدتشجات األخخى تيع جبلع وسالسخترة بسعايشة حداباتي
العقج، كسا وبإحالة ىحه السدتشجات إلى التجقيق لجى مجققيغ مكمفيغ مغ الجيات السخترة 

 وفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة.

 تفديخال .4

 . اإلنكػتخمد 1.4

ة وحقػؽ وواجبات مع أحكاـ العقج، تفدخ أي عبارة تجاري إال إذا كانت متشاقزة . أ
في لحلظ ، باستثشاء ما يخد خبلفًا اإلنكهتخمدالصخفيغ السختبصة بيا استشادًا الى 

 .لمعقج الذخوط الخاصة

، وتعابيخ أخخى مساثمة، عشجما EXW ،FOB ،FCA ،CIF ،CIPإف العبارات  . ب
الرادرة عغ  ئلنكػتخمدلإصجار في آخخ  ةفيي تحتكع لمذخوط السحجد ،تدتعسل

حدب ما بأو  صاءاتبتاريخ الجعػة الى تقجيع العرة الجولية في باريذ، غخفة التجا
  لمعقج.  الذخوط الخاصةىػ محجد في 

 . كامل االتفاؽ2.4

لمعقج عمى أية وتبقى االسبقية ، والسجيد السذتخي يعتبخ العقج بسثابة كامل االتفاؽ بيغ 
 ج. أنجدت قبل تاريخ ىحا العقالتي و  بيغ الصخفيغ مخاسبلت مكتػبة

 . التعجيل3.4

 ويحسل تاريخًا ويذيخ اً خييتحخ إال إذا كاف  نافحاً عمى العقج  تغييخأو تعجيل لغ يعتبخ أي  
مغ غ كل ع قانػنياً  فػضم مغ مسثل يجب أف يكػف مػقعاً و إلى العقج، كسا  بػضػح

 .وفقًا لمقػانيغ الشافحة العقج شخفي

 عغ الحقػؽ  التشازؿ. 4.4

مغ أو سساح أي تأخيخ أو تخيث أو إمياؿ  ب( أدناه،. )4.4 سادةوفقًا لم  أ.
 أو في تسجيج لمػقتأو شخوط العقج  أحكاـتصبيق أي مغ فخض قبل أي مغ الصخفيغ في 
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الصخؼ ىحا أو يجحف أي مغ حقػؽ  خ أو يحجّ لغ يؤثّ ، مغ قبل أي مغ الصخفيغ لآلخخ
أي عغ  تشازالً  عقجلم شخؼ عغ أي خخؽٍ ي أليسثل أي تشازؿ  غالعقج، كحلظ ل بسػجب

 الحق لمعقج. عغ أي خخؽ أو  استسخار في ىحا الخخؽ 

بسػجب تدػياتو أو  وأو سمصات وشخؼ عغ حقػقأي ي تشازؿ مغ قبل ال ُيعتّج بأ .ب
 القانػنياً  فػضسالسسثل الومػقعًا مغ قبل  مؤرخاً و  تحخيخياً إال إذا كاف ىحا التشازؿ  ،العقج
ىحا  الستشازؿ عشو ونصاؽ حقال ا التشازؿ صخاحةً يجب أف يحجد ىحو . ؿالصخؼ الستشازِ  عغ

 .ذات العبلقة بيحا الذأف مع مخاعاة التذخيعات العخاقية الشافحة التشازؿ

  شفاذيةال. 5.4
أو غيخ قابمة لمتصبيق،  غيخ نافحةأصبحت غ أف أحج أحكاـ أو شخوط العقج مسشػعة أو إذا تبيّ 

أو تصبيق أي مغ  نفاذعمى التصبيق لغ يؤثخ عمى أو عجـ القجرة  عجـ الشفاذفإف ىحا السشع أو 
 األحكاـ والذخوط األخخى في العقج.

  المغة .5

 السذتخي بيغ  الستبادلةو  السدتشجات الستعمقة بالعقجو السخاسبلت كافة كحلظ العقج و  إف. 1.5
مدتشجات يسكغ أف تكػف  .بالعقج الذخوط الخاصةسحجدة في بالمغة ال سػؼ تتع تحخيخياً  ،والسجيد

شرػصيا خط أف تخفق بتخجسة دقيقة لش معقجلبمغة غيخ تمظ السحجدة  الجاعسة والسصبػعات العقج
 .العقج لغايات تفديخ التخجسةعشجىا تعتسج و بالمغة السحجدة  السترمة

ومدؤولية السخاشخ السختبصة  السعتسجة إلى لغة العقج تكاليف التخجسة كافة سجيديتحّسل ال. 2.5
  .والػثائق السقجمة مغ السجيد لمسدتشجات ذلظ، و جقة ىحه التخجسةب

  مذاركة وأخك، تذمإئتالف، مذخوع  .6

( بيغ شخز شبيعي مذاركة ) مذخوع مذتخؾأو  ،مؤسداتإئتبلؼ  سجيدالإذا كاف . 1.6
أماـ  وليغؤ ، مدبالتكافل والتزامغ، )الذخكاء/األعزاء( ، يعتبخ جسيع األشخاؼومؤسدة
مـد يُ ل فػضم لمعسل كخئيذ أحجىعشػا وعمييع أف يعيّ  ،كاممة عغ تشفيح أحكاـ العقج السذتخي 

قبل الحرػؿ السذاركة أو اإلئتبلؼ . ال يجػز تغييخ تخكيبة أو تذكيمة السذاركةاإلئتبلؼ أو 
 .السدبقة السذتخي مػافقة عمى 

 ل السدبقيتأىال .7
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كاف، بمج ية أي جشد يمماحكػنػا أف ي مقاوليو )مجيديو( الثانػييغو  سجيدجب عمى الي. 1.7
 .باستثشاء مغ تحطخ جسيػرية العخاؽ العبلقات التجارية معيع بسػجب القانػف والتعميسات الخسسية

يعتبخ السجيد أو السقاولػف )السجيدوف( الثانػيػف حائدًا لجشدية بمج ما إذا كاف مػاششًا أو مؤَسدًا 
  الشافحة.أو مذاركًا أو مدجبًل ويعسل في ىحا البمج وفق أحكاـ قػانيغ البمج 

يجب أف بسػجب العقج يا قجيسوالخجمات ذات الرمة الػاجب ت السصبػعاتالكتب و إف جسيع . 2.7
تصػيخ أو إنتاج ُيقرج بػػ "السشذأ" البمج حيث تع لغخض ىحه السادة،  .بمج مؤىلمغ كػف مشذأىا ي

 وجة، أالسعال ،أو أنو مغ خبلؿ الترشيع السصبػعاتالكتب و  (شباعةمعالجة )أو ترشيع أو 
األساسية  /مسيداتومغايخ جػىخيًا في مكػناتوبحيث يكػف تجاريًا  مسيد (نزبشج )التجسيع قج نتج 

 السدتػردة. تمظعغ 

 اإلشعارات .8

ومػجيًا الى يًا تحخيخ ، يجب أف يكػف بسػجب العقج لى آخخإمغ شخٍؼ  إف القياـ بأي إشعار .1.8
بذكل  وتع تػجيي اً إشعار " تعشي أف  تحخيخياً  ة "عبار . و لمعقج  الذخوط الخاصةعشاويغ السحجدة في 

تحخيخي ويدتكسل بكتاب صادر عغ الصخؼ اآلخخ يؤكج فيو إستبلـ السخاسمة، ويتع تدميسو باليج 
كسا ىػ محجد أو بػاسصة البخيج أو بالكابل )متزسشًا التمكذ أو الفاكذ أو البخيج األلكتخوني(، 

  .لمعقج الذخوط الخاصةفي 

 .أو عشج التبمغ بو اإلشعار نافحًا عشج التدميعيعتبخ . 2.8

 معقجالقانهن الحاكم ل .9

محجد في كسا ىػ الشافحة و العخاقية إلحكاـ القػانيغ وفقًا  هخ يفديتع تو  إف ىحا العقج يخزع. 1.9
 .لمعقج الذخوط الخاصة

 تدهية الشداعات .11

بيشيسا فيسا يتعّمق يشذأ  أو نداع الى حّل أي خبلؼوالسجيد جاىجيغ  السذتخي سيدعى . 1.10
 فيسا بيشيسا. السباشخغيخ الخسسي و فاوض عبخ التودي بذكل وذلظ  ،العقج بسػجب بالعقج أو

ثسانية  خبلؿذاور الستبادؿ إذا فذل الصخفاف في حل ىحا الخبلؼ أو اإلختبلؼ بالت. 2.10
خفيغ أف يسكغ ألٍي مغ الصعشجىا ، مغ تاريخ نذػء الخبلؼ أو اإلختبلؼ يػماً  (28) وعذخوف 
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جخاءات وفقًا لقػاعج اإلفس الشداع  يخسل إشعارًا الى الصخؼ اآلخخ لتبميغو بشية الصخؼ السخسل
 لمعقج. ةخاصالذخوط الالسحجدة في 

 السشرػص عشيا في ىحه السادة، فس الشداع برخؼ الشطخ عغ إجخاءات . 3.10

اتفقا عمى غيخ بسػجب العقج اال اذا  االتداماتيسكل مغ يدتسخ الصخفاف في تشفيح  ( أ)
 و ،ذلظ

 .وفقًا لمقػانيغ الشافحة لو ات ماليةحقدتية مأجيد لمسجفع ياف  السذتخي عمى  ( ب)

 تعاقجنصاق ال .11

في  تع تحجيجهيا وفقًا لسا قجيسوالخجمات السترمة بيا السصمػب ت السصبػعاتتكػف الكتب و . 11.1
 لمعقج. الذخوط الخاصة، وفي خامذال القدع –ستصمبات  الججوؿ 

 يم والسدتشجات التدم .12

لكتب ايجب أف يكػف مػعج تدميع مغ الذخوط العامة لمعقج،  1.32 سادةعصفًا عمى ال. 1.12
 السحجد في ججوؿ واإلكساؿ التدميع سشياجالخجمات السترمة بيا وفقًا لإكساؿ و  السصبػعاتو 
جوؿ محجدة في ج سجيد. إف تفاصيل الذحغ والسدتشجات الػاجب تقجيسيا مغ قبل الستصمباتال
 ستصمبات.ال

 سجيدمدؤوليات ال .13

والستزسشة  والخجمات السترمة بيا السصبػعاتالكتب و كافة  قجـأف ي سجيديتػجب عمى ال. 1.13
وفقًا   واإلكساؿ التدميع مغ الذخوط العامة العقج والستزسشة بسشياج 11ة وفقًا لمساد تعاقجبشصاؽ ال

 مغ الذخوط العامة العقج. 12

 العقج مبمغ .14

 تع تدميسيايالتي  السصبػعاتالكتب و  مقابلأف تتصابق األسعار التي يصمبيا السجيد  . يجب1.14
في مغ السجيد ، مع األسعار السقجمة التي يتع تشفيحىا بسػجب العقج بيا ترمةسوالخجمات ال

 لمعقج.  الذخوط الخاصةفي  أي تعجيبلت أسعار مدسػح بيا، باستثشاء والسثبتة في العقج هعصاء

 عشخوط الجف .15
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وفقًا لمذخوط السحجدة في  ، بسا فييا الجفعات السدبقة )إذا وججت(،العقج مبمغيتع تدجيج . 1.15
 بالعقج.  الذخوط الخاصة

فاتػرة ترف ب قةخفم ياً تحخيخ  السذتخي أف يتقجـ بصمبات الجفع الى  سجيدعمى اليجب . 2.15
ة ومخفق ا،ىشفيحتع التي ت رمةا والخجمات الستيسيدمتالتي تع  السصبػعاتبصخيقة مشاسبة الكتب و 

عشج إتساـ  مغ الذخوط العامة لمعقج، 12تمظ الػثائق والسدتشجات السصمػبة بحدب السادة أيزًا ب
 .في العقج ػاردةالذات الرمة جسيع االلتدامات 

وز بأي حاؿ مغ اجتيال عمى أف ، ي أقخب وقتالجفعات ف السذتخي دجد ييجب أف . 3.15
خ أو مغ تاريخ تدميع الفػاتي تحتدببالعقج والتي  الذخوط الخاصةة في سحجدال سيمةالاألحػاؿ 

 ليا.  السذتخي وقبػؿ  شمب الجفع مغ السجيد

 السجيد عصاءأو العسبلت السحكػرة في  بالعسمة لعقجابسػجب  لمسجيد جفعاتلكافة ا دجدتُ . 4.15
 .والسثبتة في العقج

وفقًا مبمغ مدتحق بحدب السيمة السحجدة أي  سجيدلمعغ الجفع  السذتخي في حاؿ تخمف . 5.15
 مقبػلةبصخيقة ىحا األمخ تدػية الدعي سػية إلى أعبله، يتػجب عمى الصخفيغ  3.15 سادةلم

 بالعقج. الذخوط الخاصةوبحدب ما ىػ محجد في 

 الزخائب والخسهم .16

 ،الخ... التخاخيز رسػـجسيع الزخائب والخسػـ و كامل السدؤولية عغ  سجيدالتحسل ي. 1.16
 السصبػعاتمكتب و لتدجيجىا السصمػب و  الستػجبة خارج العخاؽ وغيخىا مغ الخسػـ والجبايات

 .وحدب التذخيعات الشافحة يا مغ خارج العخاؽيسجقالػاجب ت

 الخ... التخاخيز رسػـجسيع الزخائب والخسػـ و كامل السدؤولية عغ  سجيدالتحسل ي. 2.16
يا مغ داخل العخاؽ يسجقالػاجب ت السصبػعاتمكتب و ل تدجيجىاالسصمػب و  الستػجبة داخل العخاؽ

  .وحدب التذخيعات الشافحة السذتخي  الى الستعاقج عمييا السصبػعاتكتب و ال تدميع وذلظ لغاية

مغ أي إعفاءات ضخيبية أو تخفيزات أو  في حاؿ كاف مسكشًا لمسجيد اإلستفادة. 3.16
 سجيدال داعجليد ػ جيال أفزليبحؿ  أف ي السذتخ تػجب عمى ي مدتحقات أو امتيازات في العخاؽ،

 رى نصاؽ مسكغ. إفقوذلظ إلى أ مساثمة ات ضخيبيةخفيزت وأإعفاءات  مغ أي االستفادةفي 
  بالعقج. الذخوط الخاصةمحجدة في سػؼ تكػف  السعمػمات حػؿ الخسػـ والزخائب السترمة

 االداءحدن  ضسان .17
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الذخوط والعسمة السحجدة في  ثسغبال العقج اداء حدغب اً ضسان قّجـعمى السجيد أف ي غيتعيّ . 1.17
متزسشة يػمًا  (29) تدعة وعذخوف  أو -يػمًا  (14) اربعة عذخ خبلؿلمعقج، وذلظ  الخاصة

مجة اإلنحار وبخبلفو يتحسل السجيد اآلثار القانػنية السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح العقػد 
 الحكػمية الشافحة.

عغ أي خدارة ناتجة جدء مغ التعػيس وذلظ كمسذتخي ل الداءاضساف حدغ  مبمغدجد ي. 2.17
 عغ فذل السجيد في إكساؿ تشفيح واجباتو بسػجب العقج.

قابمة لمتحػيل  بالعسمة السعتسجة في العقج أو بأي عسمة أخخى  االداء. يحخر ضساف حدغ 3.17
، الجيشار العخاقي في العخاؽ أسعار صخفيا الىالبشظ السخكدي التي ُيرجر ومقبػلة مغ السذتخي و 

أو أي  العقج (نساذجمدتشجات )بالذكل السصمػب في  االداءكسا يجب أف يكػف ضساف حدغ 
 نسػذج آخخ يػافق عميو السذتخي.

خبلؿ فتخة ال تتعجى ويعاد الى السجيد  السذتخي مغ قبل  االداءضساف حدغ إشبلؽ  تعي. 4.17
بسػجب العقج، بسا  في التشفيح لسجيد لػاجباتو( يػمًا بجءًا مغ تاريخ إكساؿ ا28ثسانية وعذخوف )

لمعقج. بالخغع مغ  الذخوط الخاصةفي لحلظ ، باستثشاء ما يخد خبلفًا ضساف العيػبفييا فتخة 
الشيائي مغ  /اإلكساؿحتى إصجار شيادة التدميع االداءضساف حدغ  إشبلؽذلظ، فإنو ال يسكغ 

 الجفعات الشيائية. تدػية وبعج أف تتع  السذتخي 

 الشذخالصبع و  حقهق  .18

الخاصة بالخسػمات والسدتشجات والسػاد االخخى التي تتزسغ  صبع والشذخحقػؽ ال تبقى. 1.18
إذا كانت مقجمة  ،السجيد، أو باسع دجمةممقجمة مغ السجيد إلى السذتخي، بيانات ومعمػمات 

حقػؽ ، فإف مغ خبلؿ أي شخؼ ثالث، شامبًل مػردي مػاد أو عبخ السجيد إلى السذتخي مباشخة 
 الذخوط الخاصة تحجدإال إذا ثالث، الصخؼ ال تبقى مدجمة باسع، صبع والشذخ ليحه السػادال

  .خبلؼ ذلظ بالعقج

 السعمهمات الدخية .19

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

ما إذا كانت ىحه السعمػمات سػاء ، خخ، دوف الحرػؿ عمى السػافقة الخصية لمصخؼ اآلبالعقج
مغ دوف إغفاؿ ما ورد ىشا أعبله، ما قبل تشفيح العقج أو خبللو أو بعج إنتيائو أو إنيائو. مت جِّ قُ 
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 والسعمػمات األخخى  بياناتالػثائق و غ أي مغ ىحه اللسقاوليو الثانػييأف يقجـ  سجيديسكغ لم
 وذلظ بالشصاؽ الحي يدسح لمسقاوؿ الثانػي بتشفيح التداماتو بسػجب العقج، السذتخي ة مغ السقجم

لحلظ  مذابو بالحفاظ عمى الدخية هعمى تعيج السقاوؿ الثانػي  مغالسجيد عمى أف يحرل 
 وط العامة لمعقج.مغ الذخ  19بسػجب السادة الستػجب عمى السجيد 

 التي السذابية خخى األسعمػمات الأف يدتخجـ السدتشجات والبيانات و  لمسذتخي ال يحق . 2.19
أف يدتخجـ  سجيدال يحق لم. وكحلظ، العقجتتعمق بال أىجاؼ  ةأليحرل عمييا مغ السجيد 

أىجاؼ ال  ألية السذتخي حرل عمييا مغ  التي السذابية خخى األسعمػمات الالسدتشجات والبيانات و 
 .العقج بتشفيح تتعمق

مغ الذخوط العامة لمعقج ال  2.19و  1.19 سػادشخؼ بال أيالتداـ إف بالخغع مغ ذلظ، . 3.19
  :تييدخي عمى السعمػمات ال

  ،ىحا الصخؼفي السجاؿ العاـ لدبب خارج عغ إرادة حاليًا أو الحقًا دخمت  ( أ)

يتع  لعالتي و  ،الكذف عشيا وقتالصخؼ في  ىحاا مغ ت امتبلكييتع إثباأف يسكغ   ( ب)
 أو  ،خخاآلالصخؼ  مغ -مباشخ أو غيخ مباشخبذكل  -سابقاً  يياؿ عمػ حرال

 بالدخية. بذكل قانػني مغ شخؼ ثالث غيخ ممـد بتعيجٍ  الصخؼىحا حرل عمييا  ( ت)

أي ؿ بأي شكل مغ األشكاؿ مغ الذخوط العامة لمعقج أعبله ال تعجّ  19 لسادةإف أحكاـ ا. 4.19
الكتب تقجيع بالصخفيغ قبل تاريخ تػقيع العقج فيسا يتعمق مغ أي  التـد بوخية بالدتعيٍج 

 .ياأي جدء مشأو  السصبػعاتو 

بعج إنتياء العقج أو  حتى لمصخفيغمة مدِ مغ الذخوط العامة لمعقج مُ  19 سادةالأحكاـ تبقى . 5.19
        ألي سبب كاف. أو سحب العسل إنياءه 

 التعاقج بالباشن .21

ة تحخيخيوأف يحرل عمى السػافقة ال ،ي تحخيخ بذكل  السذتخي  بمغأف ي سجيدال عمى. 1.20
لتشفيح جدء مغ الحيغ تعاقجوا مغ الباشغ جسيع السقاوليغ الثانػييغ عغ  ،لمسذتخي السدبقة 

ىحا عِف يال  .السجيد عصاءفي تع تحجيجىع سابقًا غيخ أولئظ الحيغ  ،بسػجب العقجإلتداماتيع 
مغ اٍي مغ التداماتو وواجباتو  سجيدال ذا تع في العصاء األصمي أو الحقًا، اإلشعار، سػاء ما إ

 .ومدؤولياتو بسػجب ىحا العقج
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ة السدبقة تحخيخيالعقػد بالباشغ دوف السػافقة الجدء مغ  مـدأف ت ةات العامذخكال يسكغ لم. 2.20
 غ.ثانػيييغ قاولإلى م الحي تست تخسيتو عميياعقج الكامل  ـدأف تم يا. كسا أنو ال يسكشسذتخي لم

 مغ الذخوط العامة لمعقج.  7و  3لمسػاد وفقًا  يتعالباشغ بقج اعإف الت. 3.20

 السهاصفات والسقاييذ    .21

 تسخصصاالسػاصفات الفشية وال .1.21

السقجمة  والخجمات ذات الرمة السصبػعاتأف يتأكج مغ أف الكتب و  سجيدعمى ال ػجبيت .أ
ججوؿ  -خامذال القدعلسػاصفات الفشية والسقاييذ السحجدة في اتصابق مع سػؼ ت بسػجب العقج

ة أو أعمى عادلمقاييذ م عشجئح تعتسج قابمة لمتصبيق، مقاييذ ةمتصمبات، وفي حاؿ عجـ تحجيج أي
 .السصبػعاتالكتب و  تتشاسب مع بمج مشذأً في حاؿ تصبيقيا  والتي  الخسسية مغ السقاييذ

مػاصفات أو  أو مخصصاتأو  بيانات أو غ أي ترسيعأف يخمي مدؤوليتو ع سجيديحق لم .ب
إذا كاف ذلظ مقّجما أو مرسسًا مغ قبل  عمى ما ورد، تعجيلعغ أي أو  أية مدتشجات أخخى 

. يكػف إخبلء السذتخي الى  إخبلء السدؤوليةب سجيدأو مغ يشػب عشو، عمى أف يبّمغ ال السذتخي 
لمقػانيغ بقبػؿ ىحا اإلخبلء وفقًا  تحخيخياً شعارًا إ السذتخي في حاؿ أرسل فقط السدؤولية ىحا نافحًا 

 الشافحة.

عسمية تشفيح العقج، فيقرج بيا  تخاعيمقاييذ  أوالى مػاصفات قياسية في العقج ج االشارة عش .ت
 خبلؿ يصخأأي تعجيل يصبق  ستصمبات.التع تحجيجىا في ججوؿ التي  ياتمظ االصجارات أو تعجيبلت

، السذتخي الحرػؿ عمى مػافقة  فقط بعج ،السقاييذ أو القياسية اصفاتالسػ  ىحه عمىتشفيح العقج 
 .مغ الذخوط العامة لمعقج 32ما تحجده السادة  وفقالتعامل مع ىحا التعجيل  يتععمى أف 

 التهضيب والسدتشجات  .22

لحفطيع مغ بحدب السصمػب  السصبػعاتتػضيب الكتب و قجـ أف ي سجيدعمى الػجب يت. 1.22
في  ةالسحجدنقصة الػصػؿ الشيائي لى إقج يمحق بيع خبلؿ عسمية نقميع  أي ضخر أو تجىػر

مغ  السصبػعاتالكتب و  ليحفع ، ومغ دوف قيج،كافياً  التػضيبيكػف يجب اف  خبلؿ الشقل،العقج. 
ىصػؿ األمصار  أو السمح أو غيخ شبيعية العشيف أو التعخض إلى حخارة شقذ )الشفاض( التحسيل

 ،اإلعتبار مقاسات وأوزاف صشاديق التػضيب طخ. يجب أف تؤخح بشالصمقفي اليػاء أو التخديغ 
 )الشفاض(والتحسيل التفخيغ غياب مشذآتو  نقصة الػصػؿ الشيائيعج بُ ما ىػ مشاسب، بحدب 

 . السشاسبة في جسيع نقاط الشقل السختقبة
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 السصبػعاتو والخارجي لمرشاديق والكتب الجاخمي  والتأشيخ)الػسع(يجب أف يتع التػضيب . 2.22
 ، إف وججت،متصمبات إضافية متزسشةلعقج و افي بذكل واضح لمستصمبات السحجدة تسامًا مصابقًا 

 تشفيحىا. السذتخي  يصمبلمعقج أو ألي متصمبات قج  الذخوط الخاصةمحجدة في 

 التأمين .23

وعمى  سجيدعمى الػجب يتلمعقج،  الذخوط الخاصةفي لحلظ خبلفًا باستثشاء ما قج يخد . 1.23
والخجمات ذات الرمة  السصبػعاتالكامل لمكتب و الغصاء التأميشي  عمىنفقتو الخاصة الحرػؿ 

. لمجوؿ السؤىمةقابمة لمتحػيل مغ ضسغ قائسة العسبلت وبعسمة  ب العقجبسػجيا يسجقالستػجب ت
 وأومخاشخ الترشيع  السصبػعاتيجب أف يغصي التأميغ كافة مخاشخ الخدارة الكاممة لمكتب و 

و شخوط أخخى تحجدىا أ السعتسجة والذحغ والتخديغ والتدميع وفقًا لذخوط اإلنكػتخمد دتجييال
 بالعقج. الذخوط الخاصة

. في حالة عجـ قياـ السجيد بالتأميغ عمى العقج حدب ما ىػ محجد في الذخوط الخاصة 2.23
 يد.لمعقج يحق لمسذتخي أف يؤمغ عمى العقج وأف يقتصع قيسة التأميغ مغ مدتحقات السج

 الشقل .24

تجابيخ مدؤولية اعتساد فإف لمعقج،  الذخوط الخاصةفي لحلظ خبلفًا باستثشاء ما قج يخد . 1.24
وفقًا لذخوط اإلنكػتخمد  كػف سػؼ توالخجمات السترمة  السصبػعاتلمكتب و وإجخاءات الشقل 

 .ستصمباتالالسحجدة في ججوؿ 

 الفحهصات واإلختبارات .25

ى عمىا جخاءإختبارات متػجب إ/أو فحػصات وأي يف تكال كافة حرخًا  سجيديتحسل ال. 1.25
 ستصمبات. الحدب ما ىػ محجد في ججوؿ ب السصبػعاتالكتب و 

أو في  مقاوليو الثانػييغأو أحج  سجيدال شذآتالفحػصات واإلختبارات في م تعيسكغ أف ت. 2.25
في  ي أي مػقع آخخأو ف السصبػعاتمكتب و ل نقصة الػصػؿ الشيائيأو في و/إحجى نقاط التدميع 

لمعقج. في حاؿ تست الفحػصات واإلختبارات في  الذخوط الخاصةفي  السذتخي قج يحجده  العخاؽ
، السداعجةو  جسيع التدييبلت قجيعت سجيدفإنو يتػجب عمى الالسقاوؿ الثانػي أو  سجيدال شذآتم

ػجبة عمى الى السفتذيغ دوف أي كمفة مت ،االنتاج وبيانات سخصصاتال ػصػؿ إلىال وكحلظ
 أدناه. 3.25 سادةلم بحدبوذلظ  السذتخي 
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 سادةلفي ا السحجد إختبار أو/و فحز أي حزػر رسسيًا،و يسثم مغ أو مسذتخي ل يحق. 3.25
 اىحالستختبة عغ  قاتفالشو تكاليف جسيع  عمى نفقتو السذتخي شخط أف يتحّسل  أعبله، 2.25

ما دامت ىحه  ،ف ذات الرمةتكاليالدفخ وال جسيع نفقات ، وليذ حرخًا،ومغ ضسشيا الحزػر
 .سجيدة صخاحًة في العقج الى الدمغيخ مم خسػـالتكاليف أو ال

يتػجب  ،أو اإلختباراتو/الفحػصات أي مغ ىحه  جخاءجاىدًا إل سجيدعشجما يربح ال. 4.25
لحرػؿ عمى يتػجب عمى السجيد ادماف. السكاف و بحلظ مع ذكخ الًا تحخيخي السذتخي  إشعارعميو 

وذلظ لتسكيغ السذتخي أو مغ  ،أو ُمرِشع معشي أي شخؼ ثالثمغ  ضخورية أو سساح افقةمػ أي 
 أو اإلختبارات. و/الفحػصات  متابعةمغ أجل رسسيًا  يسثمو

 الفحػصات اإلضافية

اختبارات إضافية غيخ  أو/و فحػصات إجخاء سجيدال مغ صمبأف ي لمسذتخي يسكغ . 5.25
مصابق  السصبػعاتالكتب و وأداء خرائز  لمتأكيج أف ضخوريةوججت ولكغ  في العقج صمػبةم

السعقػلة  ج التكاليفيتحجيتع العقج، عمى أف  بسػجبلمسػاصفات الفشية والسقاييذ السحجدة 
في و . كحلظ عقجوفقًا لم ختباراتإلا أو/و مغ جخاء ىحه الفحػصات سجيدالتي تكبجىا ال والشفقات

 سجيدداء الأعمى و/أو أثخت  الترشيع سيخ تقجـىحه الفحػصات واإلختبارات أعاقت حاؿ 
بالشدبة إلى مػاعيج التدميع اإلعتبار  طخأخح السػضػع بش يتػجبفإنو لستػجباتو بسػجب العقج، 

 األخخى الستأثخة أيزًا.ػاجبات واإلكساؿ وال

أي مغ ىحه  جخاءبعج إ السذتخي إلى بالشتائج أف يقجـ تقخيخًا  سجيديتػجب عمى ال .6.25
وفي حاؿ فذل الفحػصات واإلختبارات اإلضافية في مصابقة  أو اإلختبارات.و/ الفحػصات

السػاصفات الفشية والسقاييذ السحجدة في مػجب العقج فيتحسل السجيد كمفة الفحػصات أو 
 اإلختبارات.

أو االختبار يفذل في اجتياز  السصبػعاتالكتب و  جداءمغ أجدء أي رفس  لمسذتخي يحق . 7.25
باستبجاؿ بإصبلح الجدء أو  إما أف يقػـ سجيد. وعمى السػاصفاتلمو ـ مصابقتعجأو ل الفحز

عمى ، وذلظ سػاصفاتلم اً إجخاء التعجيبلت البلزمة عميو لجعمو مصابقب مػضػع الخفس أو جدءال
 الفحزو أاالختبار بعجىا يجخي إعادة  ،السذتخي ودوف أي كمفة إضافية عمى  نفقتو الخاصة

 سادةلا جبػ بس أي كمفة إضافية عمى السذتخي بعج تػجيو إشعار بحلظ ودوف  سجيدة العمى نفق
 أعبله. 4.25

أو أي  السصبػعاتلمكتب و اإلختبارات /أو الفحػصات وإجخاء صخاحة أف  جيديقخ الس .8.25
أو مغ يسثمو ىحه الفحػصات أو اإلختبارات، أو تقجيسو التقاريخ  السذتخي حزػر  وجدء مشيا،  أ
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أي مغ  خمي السجيدلغ ت أعبله، 6.25 سادةبسػجب ال ػصات واإلختباراتالخاصة بيحه الفح
 لعقج.ا جبػ بسالستػجبة عميو أو مغ واجباتو األخخى  ضسانات

 غخامات / تعهيزات التأخيخ .26

أو  جدءدميع بت سجيدال فذل إذامغ الذخوط العامة لمعقج،  31باستثشاء ما يخد في السادة . 1.26
يسكغ لعقج، االسحجدة في خبلؿ الفتخة الخجمات ذات الرمة بتشفيح أو  السصبػعاتالكتب و  جسيع

 سجيدأف يفخض عمى ال ،حقػقو األخخى بسػجب العقج، ومغ دوف أي تحفع لجسيع لمسذتخي 
في  جيجهحمجسػع ما يعادؿ ندبتو كسا تع تالعقج،  ثسغتحدع مغ تأخيخية  /تعػيزاتغخامات
في تدميع الكتب تأخيخ كل يػـ ذلظ عغ في حاؿ تدميسو و  الجدء ثسغل الخاصة الذخوط

، الفعمي الكامل أو اإلكساؿ التدميعولحيغ تاريخ الخجمات ذات الرمة  في تشفيح أو السصبػعاتو 
الذخوط السحجد في  دقف األعمى لسبمغ الغخامةالعمى أف ال تتخصى ندبة الغخامة/التعػيس 

 سذتخي مات/التعػيزات، يسكغ لممغ الغخاالدقف األعمى لمعقج. في حاؿ الػصػؿ الى  الخاصة
 .مغ الذخوط العامة لمعقج 34بسػجب السادة  سحب العسل

االساسي  /اإلكساؿالغخامات /التعػيزات التأخيخية بعج إنتياء تاريخ التدميع دفعيدتحق . 2.26
 .لو تست السػافقة عميو سجيجوأي ت

  ضسان العيهب .27

ججيجة وغيخ مدتعسمة ومغ أحجث ىي  السصبػعاتأف جسيع الكتب و  سجيدال زسغي. 1.27
لحلظ خبلفًا التراميع وأنيا تتزسغ أحجث التحديشات مغ ناحية الترسيع والسػاد، باستثشاء ما يخد 

 العقج.في 

 يةلاخ جسيعيا السصبػعاتأف الكتب و  أيزاً  سجيدال زسغيأعبله، )ب(  1.21وفقًا لمسادة  .2.27
، الترسيع أو السػاد أو السرشعيةأو عغ  دفعل أو إغفاؿ مغ السجي ناتجة عغمغ أية عيػب 

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

 مشيا جدءأو أي  السصبػعاتكتب و لم ولياأل االستبلـمغ تاريخ بجءًا  ( شيخاً 12إلثشي عذخ )
 الذخوط الخاصةفي مػقع اإلستبلـ األخيخ السحجد في  السذتخي وقبػليا مغ قبل  بحدب الحالة

السخدف أو  الذحغ أو التحسيل في( شيخًا بجءًا مغ تاريخ 18لمعقج، أو تستج لفتخة ثسانية عذخ)
 .تختيغبمج السشذأ، وتعتسج الفتخة األقرخ بيغ الفالسخفأ في 
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 اشبيعة ىحواصفًا ً  )ضخر( عيب أي اكتذاؼ فػر سجيدإشعار ال السذتخي  عمىػجب يت .4.27
ليقـػ  سجيدإتاحة الفخصة السشاسبة لم السذتخي . عمى تػفخةالس اإلثباتات كافة اً مخفقو العيب 

  .العيبىحا بالكذف عمى 
بالعقج  الذخوط الخاصةفي خبلؿ السجة السحجدة  سجيدالتػجب عمى يعشج إستبلـ اإلشعار  .5.27

، وذلظ عمى مشيا ةء الستزخر اجد األالستزخرة أو  السصبػعاتالكتب و أو تبجيل اإلسخاع بإصبلح 
 .السذتخي نفقتو الخاصة ودوف أي كمفة إضافية عمى 

السشرػص عشيا  السيمةصبلح أي عيب أو ضخر خبلؿ بإالسباشخة في  سجيدخفق الإذا أ .6.27
 بعج، لمسذتخي  عشجئٍح يحق، بعج إستبلمو اإلشعار باإلصبلح لعقجاط شخو مغ  5.27 سادةالفي 

عمى  إلصبلح العيب ، وخبلؿ فتخة معقػلة،يتخح التجابيخ البلزمةأف  ،سجيدشعار الى الإؿ ارسا
السجيد بسػجب مغ نفقة ومدؤولية السجيد، دوف التحفع عمى أية  حقػؽ أخخى تدتحق لمسذتخي 

  العقج.

 اإلختخاعالتعهيس عن بخاءات  .28

 سادةلبا بحدب التداـ السذتخي ، ودؤوليومػضفيو وم السذتخي عفي ي أف سجيدعمى ال يتػجب .1.28
أفعاؿ أو إجخاءات إدارية أو  ى أودعاو  يةأ وضج ييع مغحسيأف و  مدؤوليةمغ أية  أدناه، 2.28

سا فييا كانت ب /نػعمغ أي شبيعة ،أو نفقات كاليفخدائخ أو أضخار أو تمصالبات أو  شكاوى أو
بخاءات اإلختخاع لأو إنتياؾ أي مخالفة  ةجينتالتي قج يتكبجىا السذتخي  ،والشفقات أتعاب السحاميغ

أو غيخىا مغ  الشذخ والصبع السدجمة أو  عبلمات التجاريةلالتراميع السدجمة أو أو ا الشساذج أو
  بدبب:بتاريخ تػقيع العقج  حقػؽ السمكية الفكخية السدجمة أو نافحة

 ،العخاؽي ف السصبػعاتالكتب و خجاـ ستإ -أ 

 .أيِّ بمٍج كاففي  سجيدالسرشعة مغ قبل ال السصبػعاتالكتب و  بيع -ب 

جدء أو أي  السصبػعاتإف اإلعفاء مغ السدؤولية السشػه عشو أعبله ال يغصي إستعساؿ الكتب و 
ال كسا أنو  ،أو يسكغ استشتاجو بذكل معقػؿ مغ العقج لغيخ الغخض السحجد في العقج يامش

يغصي التعجي الشاتج عغ إستعساؿ الكتب أو أي جدء مغ أجدائيا أو أي مشتج قج تع ترشيعو 
 مغ قبل السجيد، بسػجب العقج. قجيسيابالتخابط مع أي معجات أو مرانع أو مػاد لع يتع ت

ناتجة عغ ما ورد في  السذتخي ضج مقجمة شكػى أي  ة إجخاءات أوفي حاؿ حرػؿ اي .2.28
وبإسع  الحي بجوره وعمى نفقتو الخاصة سجيدإشعار ال السذتخي بله، يتػجب عمى أع 1.28 سادةال
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تفاوض مغ أي أو الذكػى يباشخ باتخاذ التجابيخ البلزمة إلجخاءات الجفاع أو سػؼ  السذتخي 
 .السذتخي ضج  أو السصالبة الذكػى  تدػيةأجل 

( يػمًا بعج إستبلمو 28خبلؿ ثسانية وعذخوف ) السذتخي إببلغ في  سجيدخفق الإذا أ .3.28
 والذكػى، ، أنو يشػي إتخاذ التجابيخ البلزمة إلجخاءات الجفاعأعبله 2.28 سادةاإلشعار وفقًا لم

 .وعمى نفقة السجيد وشفدبأف يقـػ بيحه اإلجخاءات  سذتخي عشجئٍح يسكغ لم

أي مداعجة مسكشة لمسجيد  ، أف يتحسلسجيد، وبشاء عمى شمب الالسذتخي يتػجب عمى . 4.28
جسيع الشفقات  إعادة تدجيجبعجىا الى السجيد  قػـويفي متابعة إجخاءات الجفاع أو السصالبات، 

 .التي دفعيا السذتخي في ىحا الذأفالسعقػلة 

مغ  سقاوليغ الثانػييغالو دؤوليغ لجيو سالومػضفيو و  سجيدف يعفي الأ السذتخي يتػجب عمى  .5.28
ذكاوى ال لجعاوى، األفعاؿ أو اإلجخاءات اإلدارية،وجسيع ا يأ وضج يحسييع مغأف أية مدؤولية و 

كانت بسا فييا أتعاب  /نػعمغ أي شبيعةوالشفقات تكاليف، االضخار، الخدائخ، ال سصالبات أوالأو 
تياؾ لبخاءات اإلختخاع انإتياـ ب أو إنتياؾتيجة أي شالسجيد ب التي قج يتكبجىا، والشفقات السحاميغ

الشذخ والصبع أو غيخىا مغ لعبلمات التجارية السدجمة أو اجمة أو لتراميع السدا الشساذج أو أو
ختبط بأية تتختب عغ أو والتي ت حقػؽ السمكية الفكخية السدجمة أو الشافحة بتاريخ تػقيع العقج

أو يرسسيا  يقجمياتراميع أو بيانات أو مخصصات أو مػاصفات أو أية مدتشجات أو مػاد أخخى 
  .يسثموأو أي شخؼ  السذتخي 

 الحج من السدؤولية .29

  و حاالت سػء الدمػؾ الُستَعسج:أ الجخمياإلىساؿ باستثشاء حاالت  .1.29

 عغأو خبلفو،  قانػف سػاء بسػجب العقج أو حدب ال، السذتخي  تجاهمدؤواًل  سجيدال يكػف لغ  -أ 
في اإلستخجاـ أو خدارة في  خدارة أو عشيا جشتتمباشخة أو  غيخأضخار  أو خدارةأي 

 عتسجال يىحا اإلستثشاء يكػف أف  عمى ،التكاليف فػائج فيأو  األرباح في خدارة أواإلنتاج 
 و ،السذتخي تدجيج غخامات تأخيخية الى ب سجيدلعمى اي واجب أل

 قانػف حدب ال أو العقج بسػجب، تجاه السذتخي  سجيدالسقف مدؤولية أو  إجساليال يتخصى  -ب 
إصبلح العيػب او تبجيل  كمفةللدقف ىحا ا يعتسجال  العقج اإلجسالي، عمى أف ثسغأو خبلفو، 

 السذتخي تعػيس ألي مغ متػجبات السجيد ل عتسجالسعيبة كسا أنو لغ ي السصبػعاتالكتب و 
 . أو إنتياؾ بخاءات اإلختخاعمخالفة  مػضػعفي 
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 التعجيالت في القهانين واألنظسة  .31

 واألنطسة والقخارات،قػانيغ في العقج، فإف أي تغييخ في اللحلظ باستثشاء ما يخد خبلفًا . 1.30
( أياـ قبل السػعج الشيائي لغمق العصاءات، بحيث 7بعج سبعة ) ، مخ، والتعميسات الشافحةواواأل

والتي تربح نافحة أو ترجر أو تمغى أو تعجؿ في جسيػرية العخاؽ حيث مػقع التدميع الشيائي، 
أو نقراف  ةزيادعشجئٍح سيعتسج  ج،العق ثسغأو عمى و/ عمى تاريخ التدميع الحقاً  يسكغ أف تؤِثخ

في تشفيح أي  بذكل مشاسب بالحج الحي تأثخ بو السجيد العقج ثسغعمى تاريخ التدميع و/أو عمى 
سابقًا، فإف ىحه الديادة أو الشقراف في  مغ دوف استثشاء ما ورد لعقج.بسػجب ا واجباتو مغ

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

  الظخوف القاىخة .31

لغ يكػف السجيد مدؤواًل عغ مرادرة ضساف حدغ التشفيح، أو عغ أي غخامات تأخيخية  .1.31
الػتأخيخ في إداء واجباتو أو أي ىحا ج نتوفي ىحا الشصاؽ،  إذا بدبب فذموأو عغ إنياء عقجه 

 فذل آخخ في تشفيح مػجباتو بسػجب العقج عغ حجث " ضخوؼ قاىخة".

 عغ خارجة حالة أو حجث أي" القاىخة الطخوؼ" مرصمح ألغخاض ىحه السادة، يعشي .2.31
 وال يسكغ تجشبيا، وال يكػف مرجرىا بدبب يسكغ تػقعيا، ال والتي لمسجيد، السسكشة الديصخة

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، 

  الحطخ عمى الذحغ. الحجخ الرحي، 

بيحا الطخؼ  تحخيخياً  السذتخي مغ "ضخوؼ قاىخة"، يتعيغ عمى السجيد أف يب ت حالةحجثإذا . 3.31
. باستثشاء ما يصمبو ( يػمًا مغ تاريخ حجوثو14خبلؿ أربعة عذخ ) في أسخع وقت مسكغوبأسبابو 
لستابعة إداء إلتداماتو بسػجب ف يبحؿ جيػده السعقػلة أ السجيدعمى  يتػجبًا، تحخيخي السذتخي 

لمتشفيح بذكل ال يتأثخ بحجث "الطخوؼ  جسيع الػسائل البجيمة السعقػلة ، وأف يبحث ويعتسجالعقج
  .القاىخة"

 وإعادة الصباعة شمب التغييخ وتعجيل العقج .32
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، بسػجب إشعار وفقًا سجيدفي أي وقت خبلؿ تشفيح العقج، أف يصمب مغ ال سذتخي ميحق ل .1.32
 الية مغت عمى الشقاط التتعجيبلب القياـوبحدب القػانيغ الشافحة، لمعقج  مغ الذخوط العامة 8لمسادة 
 نصاؽ العسل العاـ لمعقج: ضسغ 

  ،زيادة أف إنقاص الكسيات -أ 

 السصبػعاتترشيع الكتب و يتع  حيث أنو ،أو السػاصفات التراميعأو  اتخصصالس -ب 
 ،السقجمة بسػجب العقج بذكل خاص مغ أجل لمسذتخي 

 التػضيب، وأوسيمة الذحغ  -ج 

 ؛ ومكاف التدميع -د 

 .سجيدالخجمات ذات الرمة الستػجبة عمى ال -ِ 

السصمػب تاريخ الأو بتسجيج  العقج مبمغفي شقراف ببديادة أو  دبب أي تعجيلتي حاؿ ف. 2.32
العقج، يتػجب إجخاء تعجيل معادؿ في مشياج التدميع/اإلكساؿ  ػجببس لتشفيح السجيد أي مغ البشػد

مصالبات ي أ إف .تعجيل العقج وفقًا لمقػانيغ الشافحة، أو كمييسا، ويتع اإلضافية أو لتدػية الكمفة
مغ ( يػمًا 15) خسدة عذخخبلؿ فتخة بسػجب ىحه السادة يجب أف تقجـ تعجيل مل سجيدمغ قبل ال

  .السذتخي الرادر عغ  غييخالت شمب وإستبلم تاريخ

غيخ مػجػدة أصبًل في العقج، يتع  يامصمػبة ولكش في حاؿ إضافة خجمات ذات الرمة .3.32
 )السعجالت(ىحه الخجمات التي لغ تتجاوز االسعار اإلتفاؽ مدبقًا بيغ الصخفيغ عمى أسعار

. إذا تزسغ نصاؽ لتقجيع خجمات مساثمة مع اشخاؼ آخخيغ سجيدالعمييا قج اعتالتي  السعتسجة
 لمعقج. الذخوط الخاصة، يجب تحجيج ذلظ في السصبػعاتلمكتب و إعادة الصبع إمكانية  قجالع

أحكاـ العقج اال بسػجب ممحق عقج في ل أو تغييخ تعجيإجخاء وفقًا لسا ورد أعبله، ال يسكغ . 4.32
 الصخفيغ. مغمػقع  تحخيخي 

 السجةتسجيج  .33

العامميغ  قاوليغ الثانػييغأو أي مغ الس سجيدالواجو إذا في أي وقت خبلؿ تشفيح العقج،  .1.33
الخجمات ذات  في الػقت السحجد أو في إكساؿ السصبػعاتلجيو ضخوؼ تعيق تدميع الكتب و 

وفي أسخع وقت  سجيدعشجئٍح يتػجب عمى المغ الذخوط العامة لمعقج،  12لسادة ا جبالرمة بسػ 
 مسكغ . في أقخب وقتالستػقعة ومجة التأخيخ وشارحًا سبببيحا التأخيخ ًا تحخيخي السذتخي إشعار 
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قـػ ييسكغ، بحدب تقجيخه، أف الطخؼ و  تقييع السذتخي ، يتػجب عمى السجيد إستبلـ إشعار بعج
  .لمعقج ممحق تعجيلتػقيع ب تأكيج التسجيج ، يتػجب عمى الصخفيغحيشيا. لمتشفيح سجيدلا مجة بتسجيج

، لمعقج مغ الذخوط العامة 31السادة في  بحدب ما ورد ةىخ اباستثشاء حاالت الطخوؼ الق .2.33
 السجيد أعبله، فإف تأخيخ 1.33 سادةلبسػجب اوباستثشاء إتفاؽ الصخفيغ عمى تسجيج ميل العقج 

غخامات لتحسل مدؤولية فخض ال سجيدسيعخض ال واإلكساؿ التدميعداء متػجباتو في أفي 
 .لمعقج مغ الذخوط العامة 26 سادةلبسػجب اتأخيخية ال

  

   سجيدال بدبب تقريخ سحب العسل  .2.34

تعػيزات أخخى تتختب لو بسػجب  أووبجوف االجحاؼ بأية حقػؽ  ،السذتخي يدتصيع  .1.2.34
 سادةيحكخ فيو ىحه التحخيخي  إشعارالحاالت التالية، وذلظ مغ خبلؿ  في العسل دحبي أف ،العقج

 :سحب العسلأسباب غ الذخوط العامة لمعقج و م 2.34

جخى تدػية مع أو أو تعخض لترفية مػجػداتو أمفمدًا او معدخًا  سجيدالصبح أإذا  . أ
 أو قخاراتخاذ  تع  -مؤسدةعبارة عغ  سجيدالإذا كاف  -وأ قانػنيألمخ  وفقاً  دائشيو

 إعادة أو الجمج ألغخاض الصػعية الترفية عجاما ، بترفيتوداري إمخ أصجر 
 إذاو أ ،أصػلو أو تعيجاتومغ  جدءأي  عمىتعييغ حارس قزائي  تعأو ، الييكمة

 ،لمجيػف  نتيجةً  أعبله ورد لساو نفذ التأثيخ ل حجثفعل أو تمقى  سجيدالأخح 

أو أحاؿ أو تشازؿ عغ أية حقػؽ أو فػائج في  عشو تشازؿ أو عقجال سجيدالإذا أحاؿ  . ب
    ،مغ الذخوط العامة لمعقج 35السادة  أحكاـالعقج بسا يتعارض مع 

االعساؿ غيخ في مسارسات  ،ووفقًا لمقػانيغ الشافحة السذتخي بخأي  ،سجيدػرط الت إذا . ت
غ م 3لسادة في ا أو التػاشؤ أو القيخ بحدب ما تع تعخيفو أو الفداد السذخوعة

 العقج.   تشفيحه خبلؿفي تشافدو عمى العقج أو  الذخوط العامة لمعقج،

 :سجيدالإذا  .2.2.34

  ،قاـ بالتخمي عغ العقج أو التشرل مشو . أ

في الػقت السشاسب ومغ دوف أي  السصبػعاتعمى الكتب و فذل في السباشخة بالعسل  . ب
خ مغ ثسانية في إداء واجباتو ألكث )سيخ العسل( مَبخر أو قج عَمق التقجـسبب 

 السذتخي التأخيخ مغ قبل ب تحخيخي  ( يػمًا بعج تاريخ إستبلمو إشعار28وعذخوف )
  ،مغ الذخوط العامة لمعقج 2.33 سادة، باستثشاء ما يخد في الومصالبتو بالستابعة
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اكثخ مغ  أىسلإذا أو  متصمبات العقجوفقًا لذخوط و  في تشفيح العقج اكثخ مغ مخة فذل . ت
  ،وجيومغ دوف سبب  بسػجب العقجأداء واجباتو  مخة

 عسل سيخ ندبفي  متصمبات العقجلتشفيح ية كافالد ر السػا تقجيعرفس أو فذل في  . ث
تدميع الكتب سيتسكغ مغ إنجاز  سجيدالضساناٍت معقػلة بأف  سذتخي متقجـ ل

   ،معقجممحق لفي الػقت السحجد لحلظ أساسًا أو الُسَسّجد بسػجب  السصبػعاتو 

 ، مغ دوف اإلجحاؼ بأي حقػؽ أخخى قج يستمكيا بسػجب العقج،السذتخي جىا عشقػـ سكغ أف يي
إصبلح األمخ. إذا فذل  سجيدالشالبًا مغ و تحجيج شبيعة اإلخبلؿ أو التقريخ بإشعار السجيد مع 

خسدة عذخ في إصبلح اإلخبلؿ أو التقريخ أو فذل في إتخاذ خصػات لحلظ خبلؿ ميمة  سجيدال
بإرسالو إشعارًا  سحب العسل سذتخي ، فعشجىا يجػز لمالسذتخي تبلمو إشعار يػمًا مغ تاريخ اس (15)

 تباعو اإلجخاءاتإبعج  مغ الذخوط العامة لمعقج 2.34 سادةيحكخ فيو ىحه ال سجيدالبحلظ الى 
 . لمعقج الذخوط الخاصةفي  هجيحجوبحدب ما تع توفقًا لمقػانيغ الشافحة  لدحب العسلالسعتسجة 

مغ الذخوط  2.2.34و  1.2.34 يغسادتال بسػجب سحب العسلمو إشعار استبل لجى. 34.2.3
أو  فػراً إما  سجيداليتػجب عمى ، الذخوط الخاصة لمعقجما ىػ محجد في بحدب و العامة لمعقج، 

 :سحب العسلفي السيمة السشرػص عشيا في إشعار 

سحب في إشعار  السذتخي يحجدىا تمظ األعساؿ التي  باستثشاءإيقاؼ كل األعساؿ   . أ
 ،تشفيحه جخى  الحي السصبػعاتالكتب و  مغ جدءال ذلظ حساية بيجؼ فقط وذلظ العسل

 ياالتشازؿ عش سجيدال عمى ػجبيت التي تمظ باستثشاء ،بالباشغ العقػد كافة إنياء . ب
  ، أدناه( ث)بسػجب  السذتخي لسرمحة 

سل سحب الع تاريخ حتى سجيدال نّفحىا التي السصبػعاتالكتب و  أجداء كافة عميدت . ت
 ،السذتخي  إلى

وفػائج  ، ألقاب تجارية،حقػؽ  أيِّ عغ ضسغ الحجود القانػنية  سذتخي لم يتشازؿ أف . ث
 عقػد أية فيو ،بحدب ما يصمبو السذتخي، ، سحب العسل تاريخحتى  سجيدمل

 ،ومقاوليو الثانػييغ سجيدال بيغ بالباشغ

لتي تتزسغ وا السذتخي األخخى الى والسػاد دميع كافة السخصصات والسدتشجات ت  . ج
 سحب العسلمعمػمات وبيانات أعّجىا السجيد أو أي مغ مقاوليو الثانػييغ بتاريخ 

 ،والستعمقة بالعقج
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الكتب ومتابعة إنجاز  عغ السػقع سجيدال إقراء في أي وقت سذتخي مل يجػز. 4.2.34
 بشفدو أو عبخ تكميف شخؼ ثالث.والخجمات ذات الرمة  السصبػعاتو 

إشعار ب سذتخي لا يقػـمشاسبًا،  السذتخي يخاه  سابقوقت أي  أو في بػعاتالسصالكتب و إنجاز  عشج
. وعشجىا يتػجب عمى سجيدالى إل سجيدالمكاتب آليات و و معجات  ةإعاد سيتع بأنويعمسو  سجيدلا
 مغ ومكاتبو أو آلياتو معجاتو نقلأو   إزالةعمى نفقتو الخاصة ومغ دوف أي تأخيخ، و  سجيدال

  .السحجد السػقع

 تعػدالعقج، والتي  ثسغتقاضي تمظ السبالغ مغ  سجيديحّق لم، 6.2.34 سادةلبحدب ا. 5.2.34
سحب حتى تاريخ  سجيدالالتي نّفحىا والخجمات ذات الرمة  السصبػعاتالكتب و الى أجداء 

أية مبالغ متخاكسة حتى تاريخ  إف .السعجات السدتعسمة جدئيًا أو غيخ السدتعسمة ثسغ، كسا و العسل
 سجيدلم ي رصيج متبقٍ قيستيا مغ أ اقتصاع يتع سجيدمغ ال سذتخي والسدتحقة لم لسحب العس

 بسػجب العقج. 

مغ  االنجاز كمفة، فديتع احتداب السصبػعاتالكتب و  تعاقج إنجاز السذتخي استكسل  إذا .6.2.34
 .لمعقج الذخوط الخاصةكسا ىػ محجد في  قبل السذتخي 

الذخوط العامة لمعقج مغ  5.2.34 سادةال جبػ بس ،يدسجالُسدتحّق لم السبمغ مجسػع تخصىإذا 
العقج،  مبمغ  ،السصبػعاتالكتب و  إنجازفي  السذتخي ف السعقػلة التي تكبجىا يلاكتاليو ال اً مزاف

 .الديادة همدؤواًل عغ ىح سجيدالفديكػف 

 لمعقج، العامة الذخوطمغ  5.2.34 سادةال جبػ بس سجيدلم الُسدتحقّ السبمغ  الديادة ىحه فاقتإذا 
الُسدتحّق  السبمغأقّل مغ  ديادةال حهى كانت إذا أما. إلى السذتخي  الفخؽ  تدجيج سجيدال عمى يتػجب

الى  الفائسمغ الذخوط العامة لمعقج، فعشجىا يعػد ىحا  5.2.34 سادةال جبػ بس سجيدلم
  . السذتخي 

كيفية دفع أي مغ ىحه  يتفق السذتخي والسجيد، كتابًة، عمى احتداب السبالغ الػاردة أعبله وعمى
 السبالغ.

 سجيدالمغ قبل  إنياء العقج .3.34

 إذا: .1.3.34

 لحلظ، السحجدة السيمة خبلؿ العقج بسػجب سجيدلم مدتحقّ مبمغ  أي في تدجيج لسذتخي فذل ا . أ
 سببمغ دوف  إثباتية مدتشجات أي شمب دفع أو أيعمى  ةرادقفي الس السذتخي فذل أو إذا 

 بالعقج، جػىخياً  إخبلالً  السذتخي  ارتكب إذا أو، ع السحجدة في العقجبسػجب أحكاـ الجف وجيو
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يصمب فيو تدجيج السبالغ، أو يصمب فيو  السذتخي إشعاٍر الى  ارساؿ سجيدلمفعشجىا يجػز 
 سجيدال مغ ويصمب اإلخبلؿ فيو يحجد أو ،إثباتية مدتشجات أيٍ  أوالسػافقة عمى شمب الجفع 

في تدجيج السبالغ السحكػرة ، أو  السذتخي  إذا فذل .السحجدة الحالة وفق وذلظ األمخ، إصبلح
حلظ، أو فذل لسببًا  حجدلع ي وأ إثباتية أٍي  مدتشجات أوإذا فذل في السػافقة عمى شمب الجفع  

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

جخى تدػية مع أو أو تعخض لترفية مػجػداتو أفمدًا او معدخًا م السذتخي صبح أإذا . 2.3.34
مخ أصجر  أو قخاراتخاذ  تع  -إذا كاف السجيد عبارة عغ مؤسدة -وأ قانػنيألمخ  وفقاً  دائشيو

تعييغ حارس  تعأو الييكمة،  إعادة أو الجمج ألغخاض الصػعية الترفية عجاما ، بترفيتوداري إ
و نفذ ل حجثأخح السجيد فعل أو تمقى  إذاو أ ،أصػلوأو  أو تعيجاتومغ  جدءأي  عمىقزائي 
العقج عبخ إرساؿ إشعار بحلظ الى إنياء فعشجىا يجػز لمسجيد  ،لمجيػف  نتيجةً  أعبله ورد لساالتأثيخ 

 مغ الذخوط العامة لمعقج. 2.3.34 سادةيحكخ فيو ال السذتخي 

مغ الذخوط العامة لمعقج،  2.3.34أو  1.3.34 يغسادتالالعقج بسػجب  إنياءإذا تع  .34.3.3
  فػرًا بػػ: سجيدالفعشجىا سيقـػ 

 مغ جدءال ذلظ حسايةالزخورية لتمظ األعساؿ باستثشاء إيقاؼ كل األعساؿ الجارية  . أ
 ،تشفيحه تع الحي السصبػعاتالكتب و 

 ايالتشازؿ عش سجيدال عمى ػجبيت التي تمظباستثشاء  بالباشغ العقػد كافة إنياء . ب
  ،أدناه( ثالفقخة )مغ  (2)بشج البسػجب  السذتخي لسرمحة 

  ،تخحيل السجيد والعامميغ لجيو مغ مػقع العسل . ت

، لمعقج العامة الذخوطمغ  4.3.34 التالية سادةبحدب الجفعة السشرػص عشيا في ال . ث
 :سجيدالعمى  يتػجب

 تاريخ حتى سجيدال نّفحىا التي السصبػعاتالكتب و  أجداء كافة يعتدم ..
  ،السذتخي  الى نياءاإل

، ألقاب حقػؽ  أيِّ عغ ضسغ الحجود القانػنية  مسذتخي ل يتشازؿ أف .2
 و، بحدب شمب السذتخي، العقج، إنياء تاريخحتى  سجيدموفػائج ل تجارية،

  مغ أية عقػد بالباشغ بيغ السجيد ومقاوليو الثانػييغ، و
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الحجود القانػنية كافة السخصصات وضسغ  السذتخي الى  عأف يدم .3
 سجيدالأعّجىا ى التي تتزسغ معمػمات وبيانات األخخ  والسػاد السدتشجاتو 

 وفقًا ألحكاـ العقج السصبػعاتالكتب و ألغخاض  مغ مقاوليو الثانػييغأو أي 
 .العقج إنياءوحتى تاريخ 

مغ الذخوط العامة لمعقج، سيقـػ  2.3.34و  1.3.34 سادتيغال جبػ بسالعقج  إنياءعشج  .4.3.34
مغ الذخوط العامة لمعقج ،  3.1.34 سادةالكافة السبالغ السحجدة في الى السجيد جفع الب السذتخي 
األضخار التي قج  أو( الخبح خدائخ باستثشاء) الخدائخ لجسيع معقػلة تكاليفالييا أي  مزاؼ  

 .   أو عمى صمة بو وبدبب أو نياءاإلشتيجة ب سجيداليكػف قج تكبجىا 

دوف ذلظ مغ و الذخوط العامة لمعقج مغ  3.34 سادةالقج بسػجب الع إنياء سجيدلميجػز  .5.3.34
السصالبة بيا إضافًة الى تمظ السحجدة في  سجيدلميسكغ  االجحاؼ بأية حقػؽ أو تدػيات أخخى 

  مغ الذخوط العامة لمعقج. 3.34 سادةال

الكتب فح مغ السش جدء"ال بالتعبيخ ُيقرج مغ الذخوط العامة لمعقج، 34أيشسا ورد في السادة  .4.34
تّع قج أو ، السقجمة ذات الرمة األعساؿ السشفحة والخجمات كافة ،(يعادلو ما أو) "السصبػعاتو 

إستخجاميا  يتع سػؼ وتع استخجاميا فعبًل أو سجيدالمغ قبل  ي،قانػن بسػجب التداـ شخاؤىا
  . ضسشاً  اإلنياء تاريخ حتى وذلظ ،مػضػع ىحا العقج السصبػعاتالكتب و  ألغخاض

مغ  سجيدلممغ الذخوط العامة لمعقج، وعشج احتداب أية مبالغ مدتحقة  34في ىحه السادة  .5.34
بسػجب العقج ومغ  سجيدالبقًا الى اس السذتخي أية مبالغ سجدىا  عتبار، يتػجب األخح باالالسذتخي 
 لعقج. الجفع بحدب ادفعة مقجمة بسػجب شخوط أية ضسشيا 

  التشازل  .34

حق  أيعغ وذلظ شخؼ ثالث عغ العقج أو أي جدء مشو  ألييتشازؿ  أف سجيدماليحق ل. 1.35
إما بذكٍل مصمق أو عبخ  التشازؿ سجيدإال أنو يجػز لم ،أو مرمحة في العقج واجب أوفائجة   أو

وذلظ فقط  ؛بسػجب العقجولمجفع دتحق لو تأو س ولمجفع لوت ستحقامبالغ اية تحػيل التفػيس ب
 الذخوط في محجد ىػ وكساة عمى ذلظ خييتحخ السدبقة وال خي السذتمػافقة عمى  الحرػؿبعج 

 .لمعقج الخاصة
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السادة/ مخجع 
في  سادةال

الذخوط العامة 
 لمعقج

 
 

 عام –أواًل 
 [أدخل اسع جية التعاقج] :  )السذتخي( اسع جية التعاقج )د( 1.1

 )س( 1.1
ف السػقع، الذارع ، السجيشة، أو راجع العشاويغ السحجدة أدخل عشػا] إف السػقع ىػ :

 [تعاقجفي ججوؿ متصمبات ال

 )أ( 2.4
 

أي مغ خ يتفديتع  غإذا ل. اإلنكهتخمدعبارة تجارية استشادًا الى  ةخ أييفدع تتي
، فديتع اإلنكهتخمدالعبارات التجارية والحقػؽ والػاجبات لجى الصخفيغ استشادًا الى 

 [أدخل مخاجع التفديخ األخخى ] ًا الى:تفديخىع إستشاد

 )ب( 2.4
الرادرة عغ غخفة التجارة الجولية في ] صجاراإلدخل سشة ا[ إصجار اإلنكػتخمد ىػ

 ICC for Official Rules for the Interpretation of Trade، باريذ
Terms”. 

1.5 

جسيع ًا لعتسج أيزتلغة العقج و ىي  ]دخل لغة العقجا[ تكػف االمغة السعتسجة 
  .التعاقجيةلسخاسبلت واإلشعارات ا

 السدتشجات
 والسجيد السذتخي إف لغة العقج سػؼ تحكع العبلقة التعاقجية بيغ 

1.8 
 

 العشاويغ لتدميع اإلشعارات ىي التالية:
 :سذتخي لم

  ]اسع السػضف السدؤوؿاكتب [عشاية الديج )ة( : 
  ]_________________________________________[الذارع : 

  ]____________[الغخفة:] __________________________[البشاء:
 ]_______________[البمج:  ]________________________[السجيشة: 

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

 }_]______________________________[البخيج االلكتخوني: 
 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

 ذياخ راخ انظهحانًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخ  انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت

111يٍ   طفذح  99
 

:____________________مرجع المناقصة       
:____________________           جهة التعاقد  

 

السادة/ مخجع 
في  سادةال

الذخوط العامة 
 لمعقج

 
 

 سجيدمل
  ]اسع السػضف السدؤوؿاكتب [عشاية الديج )ة( : 

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

 ]_______________[البمج:  ]________________________[السجيشة: 
  ]__________________[ الفاكذ:  ]__________________[الياتف:  

 
   إذا كانت اإلتراالت عبخ البخيج اإللكتخوني مقبػلة وفق ما تع تحجيجه أدناه:{

 ]__________________________________[البخيج االلكتخوني: 
{ 
 
 البخيج اإللكتخوني  ]ال تذسل أوسػؼ تذسل [ابل : إف اإلتراالت بالكلتحجيج{

السخاسبلت  ]  ال تتبع وأيتبع [كسا يجب التحجيج ما إذا كاف يجب التأكيج عمى: 
 }بكتاب تأكيج تحخيخي 

 
1.9 

وقخارات  اإلعتبار أحكاـ القػانيغ الشافحة الستعمقة بالعقػد العامة طخيتػجب االخح بش
 العقػد الحكػمية العامة(دائخة وزارة التخصيط ) وتعاميع وتعميسات مجمذ الػزراء

 .المجػء الى التحكيع  ] "يعتسج" أو "اليعتسج [ الشداعات تدػيةإف  2.10

1.11 
محجد في القدع  [الرمة: والخجمات ذات  السصبػعاتلمكتب و  تعاقجإف نصاؽ ال

 بة عمىاإلضافات السصمػ أدخل  باإلضافة الى التالي:السشاقرة مغ وثيقة  خامذال
  ]تعاقجججوؿ متصمبات ال

1.14 

والخجمات  السصمػب تشفيحىا السصبػعاتأسعار الكتب و  تعجيل ]"يسكغ" أو "ال يسكغ"[
وزارة  التعميسات والذخوط الرادرة عغحدب السصمػب إكساليا وذلظ بذات الرمة 

 .التخصيط
تداب التعجيل كسا ، تعتسج عشجىا الصخيقة التالية إلحإذا كانت األسعار قابمة لمتعجيل 

 ]...     [تحجده وزارة التخصيط: 
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1.15 

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

 عمى الذكل التالي: بسػجب ىحا العقج سجيدالجفع لمالقياـ بشخوط شخيقة و تكػف 
 ة من خارج العخاق:مجقسال السصبهعاتالجفعات لمكتب و 

 ]أدخل العسمة األجشبية [: : ػالجفع بالعسمة األجشبية سيكػف ب
 

 "حجد[ خبلؿ العقج تجفع ثسغة مغ ئ%( بالس10عذخة ) :سدبقةالجفعة ال . أ
ضسانة مرخفية تقجيع شمب دفع و مغ تاريخ تػقيع العقج ومقابل  ]عجد األياـ"

 والخجمات ذات الرمة السصبػعاتب و ة حتى التدميع الشيائي لمكتنافحنفدو  ثسغبال
 .السذتخي أو بأي شكل آخخ مقبػؿ مغ  عصاءوبالذكل السحجد في وثائق ال

إعتساد بسػجب العقج تجفع  ثسغة مغ ئ%( بالس80ثسانػف )عشج الذحن:   . ب
، لسرمحة السجيد في مرخؼ في بمج غيخ قابل لمشقس وغيخ مثبت مدتشجي

 ةمعتسجة مالية رديفة في العخاؽ السجيد)عمى أف يكػف ليحا السرخؼ مؤسد
وذلظ السخكدي في العخاؽ(، لمبشظ وفقًا لمشذخة الخسسية  في العخاؽالبشظ السخكدي لجى

  مغ الذخوط العامة لمعقج. 12بعج تقجيع السدتشجات السحجدة في السادة 
 السصبػعاتلمكتب و  العقج ثسغة مغ ئ%( بالس10عذخة ) عشج القبهل: . ت

( يػمًا مغ تاريخ إستبلـ الكتب 30ع خبلؿ ثبلثيغ )تجف والخجمات السترمة
 بسػجب شيادة إستبلـ وقبػؿ السذتخي مغ قبل  بذكل نيائي وقبػليا السصبػعاتو 

 .وتقجيسيا مخفقة بصمب دفع صادرة عشو نيائي
 ثبلثيغ خبلؿ العقج ثسغ لمجدء السحمي مغ ويتع دفع السدتحقات بالجيشار العخاقي

تقخ  السذتخي  عغ صادرة وقبػؿ إستبلـ دفع مخفق بذيادةتقجيع شمب  مغ يػماً ( 30)
 .بانو قج تع تدميع الدمع وتشفيح جسيع الخجمات السترمة

 
 ة من داخل العخاق:قجمالسو  والخجمات السترمة السصبهعاتالجفعات لمكتب و 

أدخل العسمة [والخجمات ذات الرمة، يكػف الجفع بالعسمة التالية:  السصبػعاتلمكتب و 
[ 
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 "حجد[خبلؿ العقج تجفع  ثسغة مغ ئ%( بالس10عذخة ) :سدبقةة الالجفع . أ

وبالذكل ضسانة مرخفية بالقيسة نفديا  مغ تاريخ تػقيع العقج ومقابل ]عجد األياـ"
 .السذتخي أو بأي شكل آخخ مقبػؿ مغ السشاقرة السحجد في وثائق 

ثيغ العقج تجفع عشج خبلؿ ثبل ثسغة مغ ئ%( بالس80ثسانػف )  :التدميمعشج  . ب
السدتشجات السحجدة في وبسػجب تقجيع  السصبػعات( يػمًا بعج إستبلـ الكتب و 30)

 مغ الذخوط العامة لمعقج.  12السادة 
( 30العقج تجفع خبلؿ ثبلثيغ ) ثسغة مغ ئ%( بالس10عذخة ) عشج القبهل: . ت

بسػجب  السذتخي مغ قبل  الشيائي وقبػليا السصبػعاتيػمًا مغ تاريخ إستبلـ الكتب و 
 .نيائي دة إستبلـ وقبػؿشيا

 
العامة في العخاؽ.  تعميسات تشفيح السػازنة اإلتحادية الذخوط الخاصة لسػؼ تعتسج 

 لغ تتع السػافقة عمى الجفعات السدبقة قبل تقجيع الزسانات ذات الرمة.
 

 .]( يػماً وفي أقخب وقت مسكغ60خبلؿ ستيغ ) [ميمة تدجيج الجفعات ىي:  3.15

5.15 
ىي:  تدػية الشداعات الشاتجة عغ الجفعات الستأخخةالسسكغ اعتسادىا في  ليةإف اآل

التسيل في وتيخة العسل، تسجيج الػقت، تسجيج اإلعتساد السدتشجي عمى عاتق [
 .]أو .... السذتخي 

 ت - 16

اإلعفاءات التالي ذكخىا تختكد عمى التذخيعات العخاقية الشافحة ذات  إفبلحطة: م}
 {.مخاجعتيا قبل إصجار الػثيقةالرمة والتي يتػجب 

 ية في العخاؽ.كسخكمغ الخسـػ ال، غيخ معفى( ىمعف)إستيخاد الكتب إف 
 بسػجػب الحكػمية الجيػف  إستحراؿ ويتعتحتدب الزخائب وفقًا لمقػانيغ الشافحة 

 .1977 لدشة( 56) رقػع الحكػمية الجيػف  تحريػل قانػف 
يبة الجخل، ضخيبة إعادة إعسار وف االجانب مغ ضخ سجيد ال ، ال يعفى (يعفى")

إذا كاف العقج خاصًا بسذاريع التشسية ويقع ضسغ  عتسجةالعخاؽ والزخائب األخخى الس
 ."الئحة بخنامج التشسية فقط
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 ] ادخل وصف الزخيبة والسرجر الخسسي الحي أصجر اإلعفاءات [  

1.17 

ة بالسئة خسد تعادؿالعقج  ثسغشدبة مئػية مغ ك االداءضساف حدغ  ثسغػف كي
 العقج. مبمغ%( مغ 5)

  ] ادخل العسمة [ ىي:االداء تكػف العسمة السعتسجة لزساف حدغ 

 ] أدخل الحاالت أو الذخوط[: في حاؿ االداءضساف حدغ يتع إشبلؽ  4.17

1.18 

 manuscript andالعسل التقشي )و  سخصػشاتبال ةالخاص الشذخ والصبعإف حقػؽ 
artwork )  : صخؼحجد ال[تبقى مع [ 

السدؤولة في وزارة التخبية العخاقية ىي السجيخية  ةسياج الجر سشاىإف السجيخية العامة لم
يحه لالشذخ والصبع حقػؽ للظ اسال ىي نسػذجياً  التيالتخخيز لمكتب السجرسية و عغ 

 . الكتب

2.22 
الجاخمي والخارجي لرشاديق  )التأشيخ( الستصمبات اإلضافية لمتػضيب والػسع

  ]حجد الستصمبات اإلضافية السصمػب تشفيحىا[ي: التػضيب ى

1.23 

 تحجدىا اإلنكػتخمد.تكػف تغصية التأميغ كسا 
 إذا لع تكغ التغصية حدب اإلنكػتخمد عشجئٍح تكػف كسا يمي:

    ]والعسمة لثسغأدخل ا [ بقيسة   ] أدخل فئة التأميغ [تأميغ السدؤولية  . أ
    ]والعسمة لثسغأدخل ا [بقيسة    ]أدخل فئة التأميغ [ تأميغ السدؤولية  . ب
    ]والعسمة لثسغأدخل ا [بقيسة    ]أدخل فئة التأميغ [ تأميغ السدؤولية  . ت

1.24 
 كسا تحجدىا اإلنكػتخمد. السصبػعاتلمكتب و  الشقل مدؤوليةتكػف 

    ]حجد التجابيخ [حدب اإلنكػتخمد عشجئٍح تكػف كسا يمي:  سدؤوليةإذا لع تكغ ال
    ]حجد السػقع [حػصات واإلختبارات في : تتع الف 2.25

1.26 
 أدخل الشدبة [كسا يمي : لكل يػـ تأخيخ  لغخامات التأخيخة عتسجة السشدبال تكػف 

    %]السئػية
 %( لكل أسبػع تأخيخ. باإلضافة الى ذلظ،0,5ال تتعجى الشرف بالسئة )عمى أف {
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معسل السشجد لتقجـ الأف يخفس الغخامات التأخيخية بحدب ندبة  سذتخي لم جػزي
 }ج العسل السعتسج(سشيافقًا لذلظ السقبػؿ و و 

1.26 
 أدخل ندبة مئػية، عمى أف ال تتعجى عذخة [ لغخامات التأخيخ ىي : الدقف األعمى

    ]العقج مبمغ %( مغ بالسئة )

3.27 
  ]أدخل فتخة ضساف العيػب [تكػف فتخة ضساف العيػب: 

     ]مػقع اإلستبلـ األخيخأدخل [ :ستبلـ األخيخلغخض ىحا الزساف، يكػف مػقع اإل
    ]أدخل السجة [ىي :  السصبػعاتالسجة السحجدة إلصبلح العيػب أو تبجيل الكتب و   5.27

3.32 
   السصبػعاتلكتب و إعادة شبع االعقج إمكانية  ]"يتزسغ" أو "ال يتزسغ"[

إعادة  أدخل آلية [ة التالية : إذا تزسغ العقج إمكانية إعادة الصبع، تعتسج عشجىا اآللي
        ]الصبع

2.2.34 

العقج، يسكغ  مبمغ% مغ  حجه األقرى أي  مجسػع الغخامات التأخيخية بمغإذا 
خبلؿ خسدة عذخ  ( إلى السجيدسحب العسل) بػ قخارا أف يرجر  سذتخي عشجئٍح لم

يد الحق في . لمسج( يػمًا مغ تاريخ إببلغو باالشعار اذا لع يعالج التقريخ  15)
بقخار ( يػمًا مغ تاريخ إببلغو 15خسدة عذخ ) قخار سحب العسل خبلؿشمب إلغاء 

 اج عسليشسعمى أف يتقجـ بتعيج ججيج بإكساؿ األعساؿ الستبقية وفقًا ل سحب العسل
أف تقبل بإلغاء  لمسخاجعة والسرادقة مخفق بالتعيج، .  يسكغ لمجشة السخكدية  مقتخح

اداء لمسجيد أف يتابع عسمو بعج أف يتقجـ بزساف حدغ  ويسكغ قخار سحب العسل
عمى الخغع مغ ذلظ، فإف الغخامات التأخيخية تبقى نافحة وتصبق عمى السجيد مسجد. 

  لمفتخة الستبقية.
 انياء العقج مغ السجيد  3.34

3.2.34 

عذخ  خسدةنافحة  سحب العسلإذا ُنِفح اإليقاؼ وفقًا لمقػانيغ الشافحة، تعتبخ إجخاءات 
أف يرادر ضسانات حدغ  مسذتخي ويسكغ ل دحب( يػمًا بعج تاريخ اإلشعار بال15)

لمعقػد يكػف السجيد السخل مسثبًل فييا. إذا رفس إسخاع لجشة او يتع تذكيل  .االداء
    سحب العسل والتشفيح عمى حدابو السجيد السخل السذاركة في ىحه المجشة، يتع 

 دمع،الو السػاد،  مغ جسيعإصجار الئحة بالسخدوف  بعج مرادرة السخخجات والكتب و
والسعجات التي يسمكيا السجيد السخل وذلظ ألجل تدػية الحدابات. يتع إتخاذ تجابيخ 
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الحقة بحق السجيد السخل بسا فييا تعميق مذاركتو بالسشاقرات ووضعو عمى 
 نيغ الشافحة. لقػاا بحدبالبلئحة الدػداء مغ قبل وزارة التخصيط وفقًا لشػع اإلخبلؿ و 

6.2.34 
أو مغ خبلؿ شخؼ ثالث، يجب أف  ) لجشة اسخاع( األعساؿ بشفدو السذتخي إذا أكسل 

اإلدارية السصمػبة ليحا اإلكساؿ العذخيغ  ) التحسيبلت (ال تتعجى  ندبة األتعاب
 اؿ. عسالفعمي ليحه األ ثسغ%( مغ ال20بالسئة )

 مشو، وفقًا لمقػانيغ الشافحةال يدسح بالتشازؿ عغ العقج أو أي جدء  1.35
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 109 _____________________________________________________ "العقجاتفاقية "

 111 _________________________________________________ االداءضساف حدغ 

112 _______________________________________________ضساف الجفعة السدبقة

"إن الشساذج التالية ىي عمى سبيل السثال ال الحرخ ويسكن إضافة أو ححف بعس الشساذج حدب 
 الحاجة"
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، الذيخ، الدشة[بتاريخ تع "العقج"( قج  ػإف ىحا العقج )السدسى فيسا بعج ب  ]أدخل إسعبيغ  ]اليـػ

والسدسى الحقًا في  [جيدس]أدخل إسع ال " مغ جية، والسذتخي والسدسى الحقًا في العقج "[ خي السذت
 " مغ جية أخخى،سجيدالعقج "ال

 
 هعصاءكتب ومشذػرات وخجمات ذو صمة، وقج قبل  تجييدل صاءاتقج شمب ع السذتخي أف  حيث،

والسدسى الحقًا  [عصاءلا ثسغ]أدخل   ثسغوالخجمات ذات الرمة ب السصبػعاتىحه الكتب و  قجيعلت
 ،العقج"  ثسغ"

 
 بشاء عميو، إتفق الصخفيغ عمى ما يمي:

 في العقج. كل مشياة لحجدلكمسات والتعابيخ نفذ السعاني السا حسلي ىحا اإلتفاؽ، تف .1

 تذكل السدتشجات التالية جدءًا مغ العقج ويجب أف تقخأ وتعتبخ كجدء مغ العقج: .2
 العقج. يةخسقخار تسجيد إلببلغو بالى ال السذتخي اإلشعار السخسل مغ  -أ 
 وججاوؿ االسعار السقجمة مغ السجيد. عصاءتقجيع الاستسارة  -ب 
 الذخوط الخاصة لمعقج  -ج 
 الذخوط العامة لمعقج -د 
 تعاقجال "ججوؿ متصمبات" -ِ 

تبايغ أو إختبلؼ بيغ   ي حاؿ وجػد ايفإف ىحا العقج سػؼ يصغى عمى أي مدتشج آخخ لمعقج. 
 .أعبلهية السدتشجات كسا ىي محجدة سبقب أف تكػف أمدتشجات العقج، عشجىا يج

حدب ما تع الى السجيد ب السذتخي بشطخ اإلعتبار الجفعات التي يجب أف يدجدىا مع األخح  .3
 السصبػعاتالكتب و  قجيععمى ت سذتخي لبالتػافق مع االسجيد ىيشا تعيج ي، تحجيجه في ىحا العقج

 أف تشتج، وذلظ بالتصابق مع أحكاـ العقج والخجمات ذات الرمة وعمى إصبلح العيػب السسكغ
 .في جسيع الشػاحي

الكتب  فيسا يتعمق بتقجيع ،بالجفع لمسجيديتعيج السذتخي ىيشا بالتػافق مع السجيد  .4
مسكغ أف خخ آ مبمغالعقج أو أي  ثسغوالخجمات ذات الرمة وإصبلح العيػب،  السصبػعاتو 
 يحجدىا العقج.الصخيقة التي الػقت و لعقج وبا جبػ بس دفعو دتحقي



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح
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وفقًا لمقػانيغ العخاقية  ليربح قاببًل لمتصبيق العقج الحاضخىحا عميو، فقج وقع الصخفيغ بشاًء و 
 الشافحة بالتاريخ السحجد أعبله،

 
 التػقيع     اإلسع     السذتخي الصخؼ األوؿ ، عغ 

 
 

 التػقيع     اإلسع     مقجـ العصاءالصخؼ الثاني ، عغ 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

 ذياخ راخ انظهحانًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخ  انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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  االداءضساف حدغ 

 ]أدخل التاريخ[ :التاريخ     [وعشهانوالسذتخي  إسم]أدخل  :السدتفيج: 

 ضساف حدغ التشفيح رقع.__________

 الديجة،/حزخة الديج الى

أنو قج وقع عقج  " (جيد"الس يمي فيسا يدسى[ )جيداسع الس :أدخل]لقج تع إببلغشا مغ ________ 
سم [اسم و رقم العقج]أدخل  معكع رقع._____ ه ا مج مكتب أدخل وصفًا مػجدًا ل]  قجيعلت، زال

 ، )يسًى فيًا يهي "انعمذ" ( [،والخجمات السصبػعاتو 

 ضساف حدغ تشفيح، تقجيع يجب العقج، شخوط بحدب نجرؾ أنو، باإلضافة، إنشا
[ نمتـد بذكل غيخ قابل لمشقس بجفع أي مبمغ أو اسم السرخف :أدخل، نحغ ]جيدبصمب مغ الس

(، فػر السبمغ بالكمسات :أدخل]_____( ) [السبمغ باألرقام :أدخلا مبمغ ]مبالغ ال تتجاوز بسجسمي
)بالتداماتو(  قج أخل بالتدامو السجيدا بإفادة تحخيخية تفيج بأف خفقتدمسشا مشكع أوؿ شمب تحخيخي م

او  شمبكعأو أسباب دوف الحاجة ألف تثبتػا أو تػضحػا أساس وذلظ  ،العقجالتعاقجية بحدب ىحا 
 سحجد لحلظ.السبمغ ال

 مغ الذخوط العامة لمعقج. 13.3ىحا الزساف أو ستشتيي نفاذيتو وفق السادة  ثسغسيجخي تخفيس 

؛ 2في ميمة اقراىا اليػـ ________، مغ شيخ _______، ____ ىحا الزساف نفاذيةتشتيي  
 تاريخال ذلظ في السرخؼ ىحا في ندتمسو أف يجب الزساف ىحا بسػجب لمجفع شمب أي فإف وبالتالي،

 .قبمو أو

  السػحجة لصمب الزسانات العخاقية ىحا الزساف لمقػانيغ  يخزع

 التػقيع:  عغ السرخؼ
 [ادخل: مشرب او أي تعخيف اخخبسشرب:            ]

 خاتع السرخؼ



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

 ذياخ راخ انظهحانًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخ  انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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 ضساف الجفعة السدبقة

 : ]أدخل التاريخ[التاريخ     وعشػانو[السذتخي  ]أدخل إسع: السدتفيج: 

 جمة رقع.__________ضساف الجفعة السق

 الديجة،/حزخة الديج الى

أنو قج وقع عقج  " (جيد"الس يمي فيسا يدسى[ )جيداسع الس :أدخل]لقج تع إببلغشا مغ ________ 
 السصبػعاتمكتب و أدخل وصفًا مػجدًا ل] قجيع لت، ]أدخل اسع و رقع العقج[ معكع رقع._____

 ، )ٚسًٗ فًٛا ٚهٙ "انعمذ" ( [،والخجمات

[ السبمغ باألرقاـ :أدخل]بقيسة  مقجمة دفعة حخيخت يجب أنو العقج، شخوط وفق ،جرؾن إنشافة، باإلضا
 (، مقابل ضساف الجفعة السقجمة. السبمغ بالكمسات :أدخل]_____( )

[ نمتـد بذكل غيخ قابل لمشقس بجفع أي مبمغ أو اسع السرخؼ :أدخل، نحغ ]جيدبصمب مغ الس
(، فػر السبمغ بالكمسات :أدخل]_____( [ )السبمغ باألرقاـ :أدخل] مبالغ ال تتجاوز بسجسميا مبمغ

)بالتداماتو(  قج أخل بالتدامو السجيدا بإفادة تحخيخية تفيج بأف خفقتدمسشا مشكع أوؿ شمب تحخيخي م
بتقجيع  متعمقةقاـ باستخجاـ الجفعة السقجمة ألغخاض غيخ  جيدسال ألف العقجالتعاقجية بسػجب ىحا 

 .الدمع

قج  جيدالس يكػف  أف ضخورة ،الزساف ىحا بسػجب دفعة أو مصالبة أية لجفع الزساف ىحا طيذتخ 
: اسع وعشػاف أدخل] في___________ عمى رقع حدابو  أعبلهاستمع الجفعة السقجمة السحكػرة 

 السرخؼ[. 

ي ، او ف1في ميمة اقراىا، بعج استبلمشا الشدخة )الشدخ( مغ ______ ية ىحا الزسافنفاذتشتيي 
وبالتالي، فإف أي شمب ، أييسا أسبق. 22اليػـ ________، مغ شيخ _________، ______

 ىحا الزساف يجب أف ندتمسو في ىحا السرخؼ في ذلظ التاريخ أو قبمو. بسػجبلمجفع 

                                                           
1
 انخاطح ٔانًذذدج  (INCOTERMSادخم انٕثائك انخاطح تــ"ذٕطٛم/ذسهٛى" انسهع ٔفما  نهًظطهذاخ انرجاسٚح انذٔنٛح )  
2
 انًشرش٘انعمذ، سٛذراج  ذُفٛزأٌ ٚعهى تأَّ فٙ دال ذًذٚذ يذج  انًشرش٘ عهٗاألساسٙ.  ُفٛزانريُٓاج  فٙانًذذد  /انرسهٛىانرٕطٛم ذاسٚخ أدخم 

 عُذفٙ انضًاٌ.  اانًُظٕص عهٛٓ انُفارٚح اَرٓاء ذاسٚخ ٔلثم ٚا  ذذشٚشٚجة أٌ ٚكٌٕ ْزا انطهة  ًظشف.إنٗ طهة ذًذٚذ ْزا انضًاٌ يٍ ان

 ذًذٚذ عهٗ ًظشفان: "ٕٚافك األخٛشج لثم يا ًادجإنٗ انًُٕرج، فٙ َٓاٚح ان رانٙإضافح انُض ان ضشٔسج انًشرش٘إعذاد ْزا انضًاٌ، لذ ٚشٖ 



 انجًٕٓسٚح انعشالٛح

 ذياخ راخ انظهحانًُٕرج انًٕدذ نعمٕد ذجٓٛض انكرة ٔانًطثٕعاخ ٔانخ  انكرة ٔانًطثٕعاخ رجٓٛضٔثٛمح انًُالظح انخاطح ت
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 .  السػحجة لصمب الزسانات العخاقية ىحا الزساف لمقػانيغ يخزع

 

 التػقيع:  عغ السرخؼ
 [ل: مشرب او أي تعخيف اخخادخبسشرب:            ]

 خاتع السرخؼ

 

                                                                                                                                                                              
نًثم ْزا انرًذٚذ، عهٗ أٌ ٚمذو يثم  رذشٚش٘ان انًشرش٘ٔادذج[، سدا عهٗ طهة  سُح | أشٓش]سرح  ذرعذٖ ال ٔنفرشج ٔادذج نًشج انضًاٌ ْزا

 ْزا انضًاٌ." إَمضاء فرشج َفارلثم  ًظشفْزا انطهة إنٗ ان


