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  فھرس
  لألشغال المناقصة العامةوثائق 

  
  الصفحةرقم   البیان  القسم  م
  ٣  اإلعالن  األولالقسم   ١
  ٤  مقدمي العطاءات إلىالتعلیمات   القسم الثاني  ٢
  ١٧  قائمة بیانات العطاء  القسم الثالث  ٣
  ٢١  الشروط العامة للعقد  القسم الرابع  ٤
  ٤٦  الشروط الخاصة للعقد  القسم الخامس  ٥
  ٥٤  المواصفات الفنیة  القسم السادس  ٦
  ٥٥  الرسومات والمخططات  القسم السابع  ٧
  ٥٦  جداول الكمیات  القسم الثامن  ٨

  القسم التاسع  ٩

  ٥٧  :النماذج

  ٥٨  نموذج تقدیم العطاء - 

  ٥٩  نموذج ضمان العطاء - 

  ٦٠  قبول العطاء إخطارنموذج  - 

  ٦١  األداءنموذج ضمان  - 

  ٦٢  نموذج ضمان الدفعة المقدمة - 

  ٦٣  نموذج ضمان الجودة - 

  ٦٤  نموذج العقد - 
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  األولم القس

  الدعوى/  اإلعالننموذج 
  
  .م  ٢٠١٣ لسنة) ٥(المناقصة العامة رقم  إنزالعن رغبتھ في  البنك األھلي الیمنيعلن ی

  . عدن/ اإلسالمي مالفرع مبنى البنك األھلي الیمني تجھیز  أعماللتنفیذ 
  .اً ذاتی :والتي سیتم تمویلھا 

الدوام الرسمي إلى العنوان  أوقاتطلباتھم الخطیة خالل على الراغبین المشاركة في ھذه المناقصة التقدم ب
البنك األھلي الیمني اإلدارة العامة محافظة عدن شارع الملكة أروى ، الدور الثاني مدیر دائرة ( التالي

  . )الشئون اإلداریة
  

  .ال یرد لایر یمني ٤٠,٠٠٠لشراء واستالم وثائق المناقصة نظیر مبلغ وقدره 
  . م٢٥/١٢/٢٠١٣وثائق ھو تاریخموعد لبیع ال وأخر

  

عنوان صاحب العمل المحدد ومكتوب علیھ  إلى األحمرفي مظروف مغلق ومختوم بالشمع العطاء  یقدم -
  :وفي طیھ الوثائق التالیة ،  وإسم مقدم العطاء اسم صاحب العمل والمشروع ورقم المناقصة

دره ــــــطوع ققة بمبلغ مضمان بنكي بنفس نموذج الصیغة المحددة في وثائق المناقص  - ١
  .یوما من تاریخ فتح المظاریف او شیك مقبول الدفع) ١٢٠(لایر صالح لمدة ) ٧٠٠,٠٠٠(

  .صورة من شھادة التسجیل والتصنیف ساریة المفعول - ٢
 .البطاقة الضریبیة ساریة المفعول+صورة من شھادة ضریبة المبیعات  - ٣
 .ریة المفعولالبطاقة الزكویة سا+ التأمینیةصورة من البطاقة  - ٤
  .صورة من شھادة مزاولة المھنة - ٥
الموافق  ) الثالثاء(من یوم ) الحادیة عشر(موعد الستالم العطاءات وفتح المظاریف ھو الساعة  أخر -

 إلىمة لبحالتھا المس إعادتھاولن تقبل العطاءات التي ترد بعد ھذا الموعد وسیتم  م٣١/١٢/٢٠١٣
  .أصحابھا

  

مركز التدریب والتأھیل والدراسات  –اإلدارة العامة  –بنى البنك األھلي الیمني بم( سیتم فتح المظاریف -
العطاءات و من یمثلھم  أصحاببحضور  )الدور الثالث  –محافظة عدن شارع الملكة أروى  –المصرفیة 

  . بتفویض رسمي موقع ومختوم
  

ناقصة قبل شرائھا خالل أوقات یمكن للراغبین في المشاركة في ھذه المناقصة االطالع على وثائق الم -
  .www.nbyemen.comالدوام للفترة المسموح بھا لبیع وثائق المناقصة ،أوعبر الموقع االلكتروني للبنك 
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   الثانيالقسم 
  مقدمي العطاءات إلىالتعلیمات  
  مقدمة –أ 
  

  مصدر التمویل -١
  .بیانات العطاء  من مصدر التمویل الموضح في قائمة األعمالسیتم تمویل تنفیذ   ١-
  

    المؤھلین العطاءات نمقدمو -٢
بعطاءاتھم للمشاركة في ھذه المناقصة للتقدم   المؤھلون ة لجمیع المقاولین المحلیینحالدعوى مفتو/  اإلعالنھذا   ١-٢

  الموضح وصفھا في قائمة بیانات العطاء األعماللتنفیذ 
  ) كمیات/ مقطوعیة ( ستحدد قائمة بیانات العطاء نظام تنفیذ األعمال   ٢-٢
  .المحددة في قائمة بیانات العطاءیھ تنفیذ المشروع خالل الفترة عل اإلرساءعلى مقدم العطاء المتوقع   ٣-٢
مع االستشاریین المكلفین من قبل صاحب  مباشربشكل مباشر او غیر ،من مقدمي العطاءات التعامل  أليال یحق   ٤-٢

یتعین التي  األخرىلرسومات والتصامیم والمواصفات الفنیة والوثائق ا إلعداد  خدمات استشاریة العمل بتقدیم 
  العطاءات  الدعوى لتقدیم /  اإلعالنھذا  بموجب األعمالاستخدامھا لتنفیذ 

 األخالقیة او ممن تكون أسماؤھم في القائمةادخل بالبادئ وقواعد السلوك  ال ینبغي أن یكون مقدم العطاء ممن  ٥-٢
  .ھذه التعلیماتمن ) ٣٥( السوداء طبقاً للبند

  

  والخدماتالمواد المعدات  -٣
  .العقد سیكون منشأھا البلدان المؤھلةیتعین توریدھا بموجب  جمیع المواد والخدمات المكملة ذات الصلة التي  ١-٣
 أنتجت او صنعت فیھ المواد وجلبت منھاو ، تخرجت منھ المكان الذي اس)) منشأ((ألغراض ھذا البند تعني كلمة   ٢-٣

  .الخدمات
  .بموجب ھذا العقد من مصادر جیدة   ات المستخدمة والخدمات المؤداةالمعدویجب أن تكون جمیع المواد   ٣-٣
  

  العطاء إعدادتكالیف  -٤
 صاحب العمل مسئوال بأي حال عن" یتحمل مقدم العطاء جمیع التكالیف الخاصة بإعداد وتقدیم العطاء ولن یكون  ١-٤

  نتیجة المناقصةالتكالیف بغض النظر عن  ھذه
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  وثائق المناقصة –ب 
  

  المناقصةمحتویات وثائق  -٥
وتتضمن الوثائق باإلضافة ، وشروط العقد  تحدد وثائق المناقصة األعمال المطلوب تنفیذھا وإجراءات المناقصة  ١-٥

  : العطاءات مایلية لتقدیم لدعواإلى اإلعالن او 
  مقدمي العطاءات إلىالتعلیمات   . أ      
  قائمة بیانات العطاءات   . ب      
  الشروط العامة للعقد   . ج      
  الشروط الخاصة للعقد  . د      
  الرسومات والمخططات  . ه      
  جدول الكمیات  . و      
  المواصفات الفنیة  . ز      
  التأھیلبیانات   . ح      
  نموذج رسالة تقدیم العطاء  . ط      
  نموذج ضمان العطاء  . ي      
  األداءنموذج ضمان   . ك      
  قبول العطاء إخطارنموذج   . ل      
  نموذج ضمان الدفعة المقدمة  . م      
  نموذج العقد  . ن      
    نموذج ضمان الجودة  . س      

على مقدم العطاء أن یدرس جمیع التعلیمات والشروط والرسومات و المواصفات الفنیة و جدول الكمیات   ٢-٥
مطلوبة او التقدم جمیع الوثائق والمعلومات الر في تقدیم رة دقیقة وأي تقصیالواردة في وثائق المناقصة بصولنماذج او

مسؤولیة ذلك مقدم العطاء وقد یؤدي إلى اقصة من جمیع النواحي سیتحمل وثائق المنلمستجیب في جوھره بعطاء غیر 
  .عطائھ  استبعاد

یعتبر  األخرىمناقصة ثائق الوأن عدم إبداء مقدم العطاء ألیة مالحظات على الرسومات والمواصفات الفنیة او   ٣-٥
  .أسعاربفوارق تعدیالت او المطالبة  بأيبصحتھا وسالمتھا وال یحق لھ المطالبة منھ  إقراراً 

      زیارة الموقع  -٦
وان یحصل بنفسھ وعلى مسئولیتھ الخاصة على كل المحیطة بھ  واألماكنزیارة موقع المشروع  على مقدم العطاء١-٦

  على نفقتھ الخاصةعطائھ و إلعدادالضروریة ت االمعلوم

  
   المناقصة توضیح وثائق  -٧
بشان وثائق المناقصة على أن استفسارات یحق لكل من تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب أي إیضاحات او  ١-٧

مھ تسلت بـــلـــــــط  وعلى الجھة الرد خطیاً على أي .العمل المبین في قائمة بیانات العطاء عنوان صاحب  إلىتقدم خطیاً 
قبل التاریخ المحدد لتقدیم العطاءات وترسل صور من رد الجھة ل الفترة المسموح بھا قانوناً وثائق المناقصة خال إلیضاح

بدون تحدید مصدر طلب  وثائق المناقصةجمیع المتقدمین لشراء  إلىشرحاً للتوضیحات واالستفسارات المطلوبة تضمناً م
  .اإلیضاحات واالستفسارات
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  .قائمة بیانات العطاءثائق المناقصة كما ھو موضح في المسموح بھا لالستفسار عن والفترة  ٢-٧

 تعدیل وثائق المناقصة -٨
لصاحب العمل أن یعدل وثائق المناقصة في أي وقت قبل التاریخ المحدد لتقدیم العطاءات آلي سبب كان سواء  ١-٨

  اكإیضاح من احد راغبي االشتردرة من جانبھ او استجابة لطلب بمبا
باعتباره جزءاً ال  ،ویكون التعدیل ملزماً لھم ثائق المناقصة بالتعدیل خطیاً و اواشترو اسیتم إبالغ جمیع من تقدمو ٢-٨

  یتجزأ من وثائق المناقصة
یكون لصاحب العمل الحق في تمدید فترة تقدیم العطاءات حسب ما یراه مناسباً لتوفیر مھلة معقولة للمتقدمین لكي  ٣-٨

  .معطاء اتھعند إعداد لتعدیل بعین االعتبار یأخذوا ا
  

     إعداد العطاءات –ج 

  
   لغة العطاء -٩
مقدم العطاء وصاحب العمل خطیاً باللغة  والمتبادلة بینیتم إعداد العطاء وجمیع المراسالت والوثائق المتعلقة بھ  ١-٩

  العربیة
  

    أن یتضمنھا العطاءالوثائق التي یجب   -١٠
 

  :اآلتیةعطاء المعد من قبل مقدمھ المكونات یجب أن یتضمن ال ١-١٠
  مناقصةلرسالة تقدیم العطاء وفق النموذج المرفق بوثیقة ا. أ

  جداول الكمیات مسعرة ومختومة بختم مقدم العطاء. ب
ع الوثائق المؤیدة لھا بحسب النماذج المبینة في قائمة بیانات العطاء والمرفقة بوثیقة م ةبیانات التأھیل معبأ   . ج
  .صةقالمنا
  الصیغة المحددة في وثیقة المناقصة   من ھذه التعلیمات وبنفس ) ١٥(د ضمان العطاء والذي یقدم طبقاً للبن. د
  العطاء بعد الختم علیھا من قبل مقدم  الرسومات والمخططات والمواصفات الفنیة  .ـھ
  :الشھادات والبطائق المطلوب تقدیمھا ضمن وثائق العطاء  .و
  والتصنیف ساریة المفعول لالتسجی صورة شھادة  ١/و
  والبطاقة الزكویة ساریتي المفعول التأمینیةصورة البطاقة    ٢/و
  المفعولعات والبطاقة الضریبیة ساریتي لغرض ضریبة المبی لصورة شھادة التسجی  ٣/و
  صورة شھادة مزاولة المھنة   ٤/و
  .ت العطاءأي وثائق أخرى مطلوبة یحددھا صاحب العمل في قائمة بیانا   ٥/و
  

  وجداول الكمیاتالعطاء نموذج   -١١
وفقاً لھذه  األخرىاألعمال والمتطلبات  یستكمل مقدم العطاء تعبئة نموذج رسالة تقدیم العطاء وتسعیر بنود ١-١١

  .التعلیمات
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شركاء منفرداً او ضمن شركة او ضمن اء واحد في نفس المناقصة سواء ال یحق ألي مشارك التقدم بأكثر من عط ٢-١١
ومصادرة ضمان ادرة ضماناتھا او إلغاء العقد استبعاد كافة العطاءات المقدمة منھ ومصوأي مخالفة لذلك سیتم ) ائتالف( 

  .ذلك أن یكون صاحب العطاء مقدم من الباطن مع عطاء أخرة بعد التعاقد معھ ویستثني من تبین ذلك للجھ إذااألداء 

  
    العطاء   أسعار -١٢
الوحدات وصوال إلى جملة العطاء لبنود سعر  وإجماليقدم العطاء في جدول الكمیات سعر الوحدة یجب أن یبین م  ١-١٢

العمال الالزمة وثمن وأجور  المصنعةمل شامالً ثمن توضع األسعار على أساس إنھاء العاألعمال المطلوب تنفیذھا بحیث 
ین الضرائب والجمارك ة وعلى مقدم العطاء تضموالمواصفات الفنییع ما یلزم العمل بحسب الشروط المواد والنقل وجم

  .رسوم او عوائد أخرى لألعمال التي یتقدم لتنفیذھا في أسعار الوحداتوأي 
  

  :یجب عند كتابة العطاء المقدم من المتناقص مراعاة اآلتي ٢-١٢
على أن  بر ال یمحيمطلوبة من مقدم العطاء بحعار الوحدات وأي بیانات أخرى كتابة أسعار الوحدات وإجمالي أس .أ

الثمن اإلجمالي وعلى أن و الوحدات بالعدد او الوزن او المقاس او أي بیانات تفصیلیة أخرى یوضح سعر الوحدة وعدد 
  .تكتب األسعار باألرقام والحروف

ي ف المحو في قائمة األسعار وكل تصحیحبعد ملئھا وال یجوز الكشط او  یوقع مقدم العطاء على قائمة األسعار أن. ب
  .كتابتھ بحبر ال یمحي رقماً وحروفاً والتوقیع بجانب ھذا التصحیحاألسعار او غیرھا یجب إعادة 

لیل وعلى لجنة التح، خاضعة للتعدیل خالل قیامھ بتنفیذ العقد وغیر تظل األسعار التي حددھا مقدم العطاء ثابتة   ٣-١٢
  .العطاء غیر المستجیب أسعاراً قابلة للتعدیل معاملةالتعامل مع أي عطاء یتضمن 

  
 والدفععمالت العطاء  -١٣
  .تقدم أسعار العطاء بالریال الیمني مالم تنص في قائمة بیانات العطاء على خالف ذلك ١-١٣
  سیتم الدفع بالریال الیمني ٢-١٣
  ذلك في قائمة بیانات العطاءة صرف دفعة مقدمة فسیتم تحدید في حالة أن لدى صاحب العمل إمكانی ٣-١٣

  

  العطاء ومؤھالتھألھلیة مقدم  ائق المثبتةالوث
  .لالشتراك في المناقصة أھلیتھیجب على مقدم العطاء أن یقدم كجزء من عطائھ الوثائق التي تثبت   ١-١٤
  .ةؤھلبان مقدم العطاء ینتمي إلى دولة مم العطاء بما یقنع صاحب العمل یجب تقدیم وثائق اإلثبات على أھلیة مقد  ٢-١٤
اءه أصبح مقنعا لصاحب العمل بقبول عطقدم العطاء لتنفیذ العقد وانھ م وثائق اإلثبات الدالة على كفائة میجب تقدی  ٣-١٤

  .التعلیمات هالمطلوبة بموجب ھذوان یفي بمعاییر التأھیل 
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   ضمان العطاء -١٤
في قائمة بلغ المحدد من ھذه التعلیمات یقدم صاحب العطاء كجزء من عطائھ ضمان عطاء بالم) ١٠(تطبیقاً للبند   ١-١٥

  بیانات العطاء
  :بإحدى الطرق التالیةقابلة للتحویل  أخرىیقدم ضمان العطاء بنفس عملة العطاء او أي عملة ٢-١٥

المناقصة كضمان للعطاء شریطة أن یكون ھذا البنك   شیك مقبول الدفع من البنك المسحوب علیھ باسم الجھة صاحبة . أ
لمحلیة اعتمادھا من احد البنوك ا ا تقبل الشیكات المسحوبة على بنوك بالخارج بشرطمعتمداً لدى البنك المركزي كم

  .تاریخ انتھاء فترة صالحیة العطاءة ال تقل عن ثالثین یوماً من المركزي وان یكون صالحاً لمدالمعتمدة من قبل البنك 
ت وتكون الضمانة إصدار مثل ھذه الضماناالیمني برح لھا من قبل البنك المركزي ضمانة بنكیة من احد البنوك المص. ب

المناقصة وساریة المفعول لمدة ال تقل عن في وثیقة  ةقید او شرط وبحسب نموذج صیغة الضمان المحددخالیة من أي 
  .ثالثین یوماً من تاریخ انتھاء فترة صالحیة العطاء باسم صاحب العمل

وریة الیمنیة مصرح لھ لجمھامعززاً من قبل بنك داخل كون یوإذا كان الضمان البنكي مقدما من بنك خارجي فیجب أن 
  البنك المركزي الیمني من قبل 

  علیھ في ھذه التعلیماتالضمان المنصوص  أصلسیتم رفض أي عطاء غیر مرفق بھ   ٣-١٥
طاء األداء والتوقیع على العقد من قبل صاحب العدمة ألصحابھا بعد تقدیم ضمان تعاد ضمانات العطاءات المق  ٤-١٥

  .الفائز
  :اآلتیةضمان العطاء في أي من الحاالت یحق لصاحب العمل مصادرة   ٥-١٥

  .المظاریف من خالل مدة صالحیة العطاءاتبعد فتح  إذا طلب أي من مقدمي العطاءات سحب عطائھ. أ   
  .صاحب العطاء الفائز بالتصحیحات الحسابیةلم یقبل  إذا. ب  
  .بإخطار قبول عطائھ والتوقیع على العقداألداء في المدة المحددة ز ضمان إذا لم یقدم صاحب العطاء الفائ. ج  
انون والئحتھ والمبادئ األخالقیة المحددة في الققد اخل بقواعد السلوك إذا ثبت للجھة أن صاحب العطاء  .د   

  .فترة دراسة وتقدیم العطاء وإجراءات التحلیل والتقییم والبتالتنفیذیة خالل 
  

    لعطاءافترة سریان  -١٥
لفتح  التاریخ الذي یحدده صاحب العملبعد  یستمر سریان العطاء خالل الفترة المبینة في قائمة بیانات العطاء ١-١٦

  .مستجیبمل معھ على أساس انھ عطاء غیر المفعول لمدة اقل من ذلك سیتم التعاالمظاریف وأي عطاء ساري 
ى تمدید مدة سریان العطاء لمدة إضافیة بموجب لاء عیجوز لصاحب العمل الحصول على موافقة مقدم العط ٢-١٦

احب العطاء خطیاً بالموافقة دون أي تعدیل في عطائھ صصاحب العطاء ویجب أن یكون رد  إلىخطاب كتابي یوجھ 
دة سریان تمدید م ویتم، ذلك إلى مصادرة ضمان العطاء دون أن یؤدي المقدم ویجوز لمقدم العطاء أن یرفض الطلب 

  .من ھذه التعلیمات) ١٥(المنصوص علیھا في البند طاء ضمان الع

 والتوقیع علیھ  صیغة العطاء -١٦
  

للعطاء المحددة في قائمة بیانات العطاء یة والنسخ األخرى یجب على مقدم العطاء القیام بإعداد النسخة األصل ١-١٧
األصل عبارة یث یكتب على النسخة بوضوح بح "النسخة األصلیة عن النسخ األخرى"وقیع علیھا على أن یتم تمییز والت

  .األصلیةوفي حالة أي اختالف بینھا فانھ یعتد بالنسخة ) العطاءصورة من ( عبارة  األخرىلنسخ اوعلى ) أصل العطاء(
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مقدم العطاء او الشخص علیھ   حبر ال یمحي ویوقع بصل العطاء والنسخ األخرى طباعة او كتابة أیحرر  ٢-١٧
التي ) الكتالوجات(العطاء فیما عدا المطبوعات  التوقیع والختم على جمیع صفحاتعلى أن یتم ذلك ول او المفوض المخ

  .لم تدخل علیھا تعدیالت 
وقع  إذا إالفوق السطور  إضافةكشط او كتابة فیما بین السطور او  بأیةوقع خطأ من مقدم العطاء فلن یعتد  إذا ٣-١٧

  العطاء قبل فتح المظاریفالموقعون على  األشخاصعلیھا الشخص او 
التي نموذج العطاء بشان المبالغ المدفوعة او م المعلومات المنصوص علیھا في على صاحب العطاء الفائز أن یقد  ٤-١٧

  .الصلة بھذا العطاء وتنفیذ العقدیتعین دفعھا للوكالء ذوي 
 الكمیاتجدول  ،المواصفات الفنیة،ت الرسوما[میع وثائق العطاء یجب على مقدم العطاء التوقیع والختم على ج  ٥-١٧

لم سیعتبر العطاء غیر  ما،كإقرار منھ بااللتزام الكامل بما ورد فیھا ] نموذج العقدو، الخاصةالشروط ، الشروط العامة،
  .مكتمل

موعد لتقدیم  آخرقدم بعد انتھاء   لعطاء بحصول خطأ في عطائھ اذا أي ادعاء من قبل مقدم ا إلىلن یلتفت   ٦-١٧
  .طاءالع

   تقدیم العطاءات -د
 

  علیھا) التأشیر(والكتابة  مظاریف مغلقة وضع العطاءات في  -١٧
و مغلقة ومختومة بالشمع األحمر في مظاریف منفصلة  یضع مقدم العطاء أصل العطاء وكل نسخة منھ  ١-١٨  

الموضح في العمل  حبن صاانوعیكتب علیھا اسم صاحب العمل واسم المشروع ورقم المناقصة وعنوان التسلیم طبقاً ل
 خارج المظروف للتمییز بینھا ثم" صورة"او " األصل"وكتابة كلمة  قائمة بیانات العطاء ویتم التوقیع على المظاریف

  .جمیعھا في مظروف خارجي ویغلق ویختم بالشمع األحمر طبقاً للبیانات المحددة في وثائق المناقصة المظاریف توضع
  :یة والخارجیة مایليیتم في المظاریف الداخل  ٢-١٨

  تعنون باسم صاحب العمل المبین في قائمة بیانات العطاء. أ
قائمة / الدعوة/كما ھو مبین في اإلعالن ،تقدیم العطاء وعنوان  تحمل اسم المشروع المبین في قائمة بیانات العطاء. ب

الوقت والتاریخ المحددین في قائمة بیانات العبارة بوتستكمل ھذه "یجوز الفتح قبل ال"وتكتب علیھا عبارة ،العطاء بیانات
  .العطاء

إعادة العطاء دون فتحھ في حالة وصولھ وعنوان مقدم العطاء حتى یمكن  یحرر أیضا على المظاریف الداخلیة اسم  ٣-١٨
  "متأخراً "

لة عدم قبل الموعد المحدد في حا  ال یتحمل صاحب العمل أي مسئولیة عن الخطأ في توجیھ العطاء او فتحھ   ٤-١٨
  .من ھذه التعلیمات ٢-١٨علیھ حسب المطلوب في البند  المظروف الخارجي او التوقیع  إغالق

  

   العطاءات موعد لتقدیم أخر -١٨
في موعد ال یتجاوز ) أ( ٢-١٨ینبغي أن یتسلم صاحب العمل جمیع العطاءات على العنوان المحدد في البند   ١-١٩

  .العطاء واإلعالن بیانات في قائمةالوقت والتاریخ المحددین 
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او  ،اقصة العطاءات لغرض تعدیل وثائق المنوعد المحدد كآخر موعد لتقدیم یجوز لصاحب العمل أن یمدد الم  ٢-١٩
أصحاب العطاءات مل وعلى الحالة تمدد جمیع الحقوق والواجبات المترتبة على صاحب العآلي غرض آخر وفي ھذه 

  .الجدید للموعد  بحیث تخضع، سابق ذكره د عوفق أخر مو
  

    العطاءات المتأخرة -١٩
أخر موعد لتقدیم مقدمھ دون فتحھ في حالة وروده لصاحب العمل بعد  إلى وإعادتھسیتم رفض أي عطاء   ١-٢٠

  .ھذه التعلیماتمن ) ١٩/١(عطاءات بموجب البند ال
  

    وسحبھا تعدیل العطاءات -٢٠
 العمل أخطاراً كتابیاً بالتعدیلصاحب م لقدم بھ على أن یتسیجوز لمقدم العطاء أن یعدل العطاء او یسحبھ بعد الت  ١-٢١

  .أخر موعد محدد لتقدیم العطاءیشمل تعدیل او سحب العطاء قبل 
یھ ویتم إرسالھ طبقاً ألحكام البند لع  لق موقع ویوضع في مظروف مغ،یعد التعدیل او األخطار بسحب العطاء   ٢-٢١

  ."استبدال"او " تعدیل" "انسحاب"المظروف بوضوح  یكتب علىویجب أن ،من ھذه التعلیمات ) ١٨(
  المظاریفعطائھ بعد الموعد المحدد لفتح ال یحق لمقدم العطاء إدخال أي تغییر في   ٣-٢١
یحددھا   موعد لتقدیم العطاءات وانتھاء فترة سریان العطاء التي  أخرال یجوز سحب العطاء خالل الفترة ما بین   ٤-٢١

   المقدم طبقاً للبند  العطاءسحب للعطاء خالل تلك الفترة سیترتب علیھ مصادرة ضمان  وأي العطاءمقدم العطاء في نموذج 
  .من ھذه التعلیمات) ٥- ١٥(
  

  ھـ - فتــح مظــاریف الـعطاءات وتــقییمھا
  

    قبل صاحب العمل فتح المظاریف من -٢٢
ور من یرغب من أصحاب العطاءات او یقوم صاحب العمل بفتح جمیع مظاریف العطاءات في جلسة علنیة بحض  ١-٢٢

ویتم إثبات حضور مقدمي  ،والمكان المحددین في قائمة بیانات العطاءات ) الوقت والتاریخ(من یمثلھم رسمیاً في الموعد 
  العطاءات بالتوقیع على نموذج حضور فتح المظاریف

طاءات الع ت او اإلخطارات بسحبوالتعدیالالن عن أسماء مقدمي العطاءات عند فتح المظاریف یجري اإلع  ٢-٢٢
والبنك الصادر عنھ وأیة وصالحیتھ ،مان العطاء المطلوب ووجود او عدم وجود ض،الخصم وأسعار العطاءات وأنواع 

ما عدا العطاءات المتأخرة  فتح المظاریف وال یجوز رفض أي عطاء  إعالنھا عند ،ى یرى صاحب العملتفاصیل أخر
  .من ھذه التعلیمات) ٢٠(ا طبقاً للبند الموعد المحدد وسیتم ردھ  عن 
مظاریفھا وتعلن عند فتح المظاریف من ھذه التعلیمات ال تفتح ) ٢-٢١(العطاءات المسحوبة المرسلة وفقاً للبند   ٣-٢٢

المحدد العطاءات األصلیة قبل الموعد  أما التعدیالت التي تدخل على،في تقییمھا اءات منسحبة وال ینظر بعد ذلك كعط
  .المظاریف یجب على لجنة التحلیل والتقییم إخضاعھا للتحلیللفتح 
النموذج المحدد والتوقیع علیھ من قبل رئیس   تماع لجنة فتح المظاریف بحسب یحرر صاحب العمل محضراً باج  ٤-٢٢

  .وأعضاء اللجنة
دت وال وقائع كما ورالمظاریف عبارة عن   ن بیانات ومبالغ في محضر فتح یعتبر كل ما یتم قراءتھ وتسجیلھ م  ٥-٢٢

  التنافسي للمتقدمین تعد مؤشراً على المركز 
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یتم قراءتھ بصورة علنیة وإثباتھ في قدم ضمن مظروف العطاء لم عند التحلیل والتقییم ال یعتد بآي تخفیض م  ٦-٢٢

التخفیض ذا ھفیض عند اإلرساء إذا أصبح صاحب جلسة الفتح وللجھة الحق األخذ بالتخالمظاریف في نفس محضر فتح 
  .اقل عطاء مقیم

  

    سریة اإلجراءات  -٢٣
ال ،سریة یجب أن تظل ،والتوصیات بالترسیة ءات المعلومات الخاصة بفحص وتوضیح وتقییم ومقارنة العطا  ١-٢٣

وقت اإلعالن عن   ط بھم ھذه العملیة رسمیاً حتى العطاءات او أي أشخاص آخرین غیر المنو  یفصح عنھا إلى مقدمي 
  .المتناقص الفائزالترسیة على 

العطاءات ومقارنتھا او عملیة ترسیة العقد صاحب العمل أثناء عملیة تقییم أي محاولة من أي متناقص للتأثر على   ٢-٢٣
  ستؤدي إلى استبعاد عطائھ 

  

 توضیح العطاءات   -٢٤
ویكون ن عطائھ من مقدم العطاء ع إیضاحات  تقییم العطاءات أن یطلب  أثناءیجوز لصاحب العمل بحسب تقدیره   ١-٢٤

تغییر في أسعار   ب او یعرض او یسمح بأي ولن یطل،علیھ خطیاً بوسیلة مضمونة التسلیم إلیضاح واإلجابة اطلب 
  .لعطاء او في مضمون العطاءا

تاریخ تسلیم اإلخطار سیكون مدعاة   خالل فترة ال تتجاوز أسبوع من عدم الرد على استفسارات صاحب العمل   ٢-٢٤
  .من ھذه التعلیمات) ٥-١٥(العطاء طبقاً للبند ضمان  ء ومصادرةالعطاالستبعاد 

  
 العطاءات  تحلیل وتقییم  -٢٥
  صاحب العمل معھممقاولین تتعارض مصالح سیتم رفض جمیع العطاءات المقدمة من   ١-٢٥
ن عملیة تقدیم العطاءات إذا تبین أي مة مع مصالح مقدمي العطاءات في تعتبر مصالح صاحب العمل متعارض  ٢-٢٥

  :األمور التالیة 
  
  .المشتركة اإلدارةلملكیة او اوقوعھم تحت مظلة   - أ

 صاحب العملماً مباشراً او غیر مباشر من أن مقدم العطاء استلم او یستلم دع  - ب
 ھذا العطاء ألغراضأن یكون ھناك تمثیل قانوني مشترك   - ت
رارات ومات او التأثر على قالوصول إلى المعلباشرة  عبر طرف ثالث یمكن من وجود عالقة مباشرة او غیر م  - ث

 .فیما یخص المناقصةصاحب العمل 
  او المواصفات الخاصة بموضوع العطاءتشار إلعداد التصامیم الفنیة أن مقدم العطاء ساھم او یعمل كمس  - ج
  
  األولىالفحص  .أ

د وبة وذلك لتحدیللوثائق والبیانات المطلتحقق من استجابتھا واستكمالھا سیقوم صاحب العمل بفحص العطاءات لل  ٣-٢٥
  :التأكد من  لوثائق األساسیة وذلك من خالل العطاءات غیر المستوفیة ل و األساسیةالعطاءات المستوفیة للوثائق 

 .بطریقة سلیمة وفقاً لما ھو محدد في وثائق المناقصةبطریقة صحیحة وموقعة ومختومة أن العطاءات تم تسلیمھا   . أ
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حددة ومطابق لصیغة المبلغ والفترة الزمنیة المروط القانونیة من حیث توف للشأصل ضمان العطاء موجود ومس  . ب

 .النموذج المرفق وانھ غیر مشروط وغیر قابل لإللغاءالضمان في 
  :إرفاق صور الشھادات والبطاقات اآلتیة  . ت
  .صورة شھادة تسجیل وتصنیف ساریة المفعول -
  .المفعوللغرض ضریبة المبیعات ساریة  صورة شھادة التسجیل -
  .صورة البطاقة الضریبیة ساریة المفعول -
  .صورة البطاقة التأمینیة والزكویة ساریة المفعول -
  .شھادة مزاولة المھنة ساریة المفعول -

في ھذا  إلیھاصحة وسالمة أي من الوثائق المشار من  التأكدالتحلیل والتقییم طلب استیفاء او  أثناءویحق لصاحب العمل 
  . ضمان العطاء المقدم صیغة تعدیل فيالالبند ما عدا طلب 

  
  التحلیل الفني .ب

في مرحلة واحدة وفقاً للمتطلبات لحق بھا مباشرة التحلیل المالي سیتم استكمال إجراءات التحلیل الفني وی  ٤-٢٥    
  .المحددة في ھذه التعلیمات

المسبق وذلك  التأھیل إجراءھا عند فحصمن أي بیانات او معلومات سبق  سیقوم صاحب العمل بالتأكد مرة أخرى  ٥-٢٥  
  والماليعملیة التحلیل والتقییم الفني أثناء 

  وثائق المناقصةاألساسیة المحددة في   ة سیتم استبعاد أي عطاء غیر مستجیب للمواصفات والشروط الفنی ٦-٢٥  
  :حیث العطاءات من نات التأھیل المقدمة من مقدمي سیقوم صاحب العمل بدراسة وتقییم بیا  ٧-٢٥

  المنصوص علیھا في قائمة بیانات العطاءساوي على األقل حجم األعمال حجم أعمال تشیید سنویة ت .أ
حجم ودرجة تعقید األعمال في العطاء خالل السنتین في  -على األقل –خبرة المقاول الرئیسي في تنفیذ مشروع مماثل  .ب

  .األخیرة
أما ( وقت المناسب في قائمة بیانات العطاء في الوریة والموجودة المعدات الضر االقتراحات بشان الحصول على  .ج

  ).الخ....التأجیر بالشراء او 
  .مشابھة من حیث الحجم والطبیعةتقل عن ثالث سنوات في أعمال  خبرة مدیر المشروع بحیث ال . د

  العقد المقدمین لتنفیذیین إلدارة المشروع والفنیین الخبرة والمؤھالت لألفراد الرئیس  .ھـ
بخالف أي التزامات تعاقدیة أخرى وغیر متضمنة أي  –التسھیالت االئتمانیة الصافیة او /النقدیة السائلة و األصول .و 

  .٠للتدفقات النقدیة الشھریة للمشروعوتكون مساویة او أكثر  –دفعات مقدمة واجب دفعھا حسب ھذا العقد 
  قد معدات اإلنشاء الرئیسیة المقترحة لتنفیذ الع .ز
الشركاء في اتحاد او أي من  –مقدمي العطاءات ة وكذا قرارات التحكیم ضد أي من المنازعات القضائیة المتكرر.ح

  .الماضي سبباً في استبعاد عطائھالشركات في 
  . أي وثائق او بیانات تم تحدیدھا في قائمة بیانات للعطاء .ط

بیانات یراھا ضروریة والتأكد من كافة على أیة للحصول  یحق لصاحب العمل الرجوع لبنوك مقدمي العطاءات  ٨ -٢٥
  .المختلفة من مصادرھاالبیانات المقدمة 
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الفترة الزمنیة  األعمال وتحدید  لتنفیذ مختلف  یجب على مقدم العطاء أن یرفق بعطائھ برنامجاً زمنیاً  ٩ -٢٥ 

 المواد والمعدات واآللیات الالزمة التي سوف /حیث نوع وحجم العمالة من المطلوبة وطریقة تصویره لتنفیذ العمل 
   تخصص لتنفیذ العمل

المقاولون من الباطن و وبما ال یتجاوز أجزاء األعمال التي سیقوم بھا على مقدم العطاء تقدیم مقترحات عن ١٠-٢٥  
  .من إجمالي قیمة األعمال% ٣٠

  
  التحلیل المالي. جـ  

ت من ادني عطاء مقدم من العطاءاع تخفیض نسبة مئویة او مبلغ مقطو ىسیتم استبعاد أیة عطاءات مبنیة عل١١-٢٥
للسعر في الوقت تبعاد أیة عطاء ینص على تعدیل سیتم اس، مستجیباً وعلى نحو مشابھ األخرى باعتباره عرضاً غیر 

  .عطاء غیر مستجیبعلى أساس انھ ،ت بأسعار ثابتة الذي طلب تقدیم عطاءا
لفتح المظاریف أثناء عملیة الفحص ات األصلیة قبل الموعد المحدد ت ترد على العطاءسیتم األخذ بأي تعدیال١٢-٢٥

  .الماليیم للعطاءات في مرحلة التقییم والتقی
  :سیتم إجراء التصحیحات الحسابیة للعطاءات وفقاً للقواعد التالیة١٣-٢٥

  ام فیعتد بالمبلغ المكتوب بالحروفباألرق  المبلغ المكتوب عند وجود تباین بین المبلغ المكتوب بالحروف و .أ
إال إذا رأى ،في العطاء لوحدة كما ھو مدون افیعتد بسعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات  عند وجود اختالف بین سعر.ب

كل الوحدة ففي تلك الحالة یسود اإلجمالي لوضع الفاصلة العشریة في سعر  العمل أن ھناك خطأ واضح فيصاحب 
  .ھو مقدم في العطاء ویتم تصحیح سعر الوحدةا الوحدات في البند كم

مة العطاء المعلن فأكثر من قی% ٣سیتم استبعاد العطاء الذي تجاوز إجمالي مبلغ التصحیح الحسابي لھ ما نسبتھ .ج
  :التالیة  التصحیح الحسابي في الحاالت  محضر فتح المظاریف ویطبقوالمثبت في 

  الخطأ في ضرب سعر الوحدة في الكمیة.١
  الخطأ في جمع بنود األسعار سواء بالزیادة او النقص .٢
تسعیر بند من بنود األسعار من وفي جمیع األحوال ال یعتبر عدم  الخطأ في ترحیل اإلجمالیات من صفحة إلى أخرى.٣

  إلیھا ا أثناء تطبیق النسبة المشار األخطاء الحسابیة التي یتم احتسابھ
من قیمة العطاء المقدم فأكثر %) ١٠(األسعار ما نسبتھ المسعرة بعد تسعیرھا بأعلى یر إذا بلغ إجمالي قیمة البنود غ.د

  .استبعاد العطاء أثناء التحلیل والتقییمفسیتم 
ي العطاءات األخرى مقدم لھذه األصناف او البنود ف  في عطاء ما یتم وضع أعلى سعر بنود غیر مسعرة عند وجود .ھـ 

قدم لھذه فیحاسب على أساس اقل سعر م  قصة على صاحب ھذا العطاء سیت المنالغرض التقییم وإذا أرالمستجیبة 
  المستجیبةالبنود في العطاءات 

  .والتقییم فقطتقییمھا مالیا بغرض المقارنة أي شروط او تحفظات لھا قیم مالیة سیتم   ١٤-٢٥
 أسعارقیة العطاءات فیتم اعتماد باد استبعد وحیداً بع أصبحفي حالة وجود بنود غیر مسعرة لعطاء وحید و لعطاء   ١٥-٢٥

إجمالي قیمة العطاء من %) ١٠(یمة ھذه البنود نسبة شریطة عدم تجاوز ق اإلرساءلغرض لتكلفة التقدیریة لھذه البنود ا
  .المعلن والمثبت في محضر فتح المظاریف

  :األتيتبین عند التحلیل والتقییم أن العطاءات قد اقترنت بتحفظات یتم اتخاذ  إذا  ١٦-٢٥
ة في وثائق المناقصة او والمتطلبات الرئیسیة المحدد  حفظات على المواصفات والشروط استبعاد العطاءات المقترنة بت .أ

  .المناقصةرئیسیة غیر مذكورة في وثائق المتضمنة قیوداً و شروطاً تلك 
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لسابقة وإضافتھا إلى القیمة اإلجمالیة للعطاء الفقرة اغیر تلك المذكورة في ، إجراء مراجعة مالیة للتحفظات الثانویة  .ب

  : وفقاً لالتي
  المناقصة تقیم وفق ذلك التحفظات الثانویة التي لھا قیمة مالیة محددة ضمن وثائق. ١
ر تكلفتھا وفق مرجعیة واضحة وثائق المناقصة فیتم تقدی  انوي  قیمة مالیة واضحة ضمن إذا لم یكن للتحفظ  الث. ٢

  المؤیدة لذلكیر التقییم وإرفاق الوثائق تھا في تقروعادلة یتم إثبا
ویعاد جمالیة للعطاء للتقییم فقط العطاء تضاف إلى القیمة اإلقیمة من %) ١٠(إذا تبین أن التحفظات الثانویة اقل من . ٣

  ترتیب العطاءات وفقاً لذلك
  .جنة التحلیل والتقییم باستبعاد العطاءالعطاء فتقوم ل من قیمة%) ١٠(من  أكثرإذا تبین أن التحفظات الثانویة . ٤
 أساساالستبعاد ویكون قرار صاحب العمل المبني على  وأالترتیب  إعادةال یحق لمقدمي العطاءات االعتراض على . ج

  التحفظات نھائیاً تحلیل 
إنھا ال تشكل  المطابقة او في القواعد طالماطفیفة سواء في الشكل او في  لصاحب العمل أن یتجاوز عن أخطاء  ١٧-٢٥

  .ھذا التجاوز او یؤثر على الترتیب النسبي لمقدمي العطاءاتنحرافاً مادیاً وبشرط أال یضر ا
  

لمقدم العطاء أن یغیره لیكون مستجیباً دم استجابتھ جوھریاً وال یجوز یرفض صاحب العمل أي عطاء یتقرر ع  ١٨-٢٥
  وذلك بتقویم أوجھ عدم المطابقة 

وثائق المناقصة وفقاً ألقل األسعار والمواصفات الفنیة المحددة في ءات المستوفیة للشروط یتم ترتیب العطا  ١٩-٢٥
  .المقیمة

  

    واحدةعملة  إلىالتحویل  -٢٦
یتم تحویل أسعار العطاءات إلى الریال حویل المناقصة بتقدیم عطاءات بعمالت مختلفة قابلة للتسمح في وثائق  إذا  ١-٢٦

  :الیمني مع مراعاة مایلي 
نشرة البنك المركزي التي یجب الحصول علیھا لوارد في اأن یكون تاریخ ومصدر تحدید السعر ھو سعر البیع .١  

  .حد فروعھأو ألبنك ابل قمن 
  .المظاریف المحدد في وثائق المناقصة لغرض التقییمقبل موعد فتح یوماً  ٢٨یتم تحدید تاریخ سعر الصرف بـ.٢  

  

  العمل االتصال بصاحب -٢٧
ع ى مقدم العطاء من االتصال بصاحب العمل بشان أیة مواضیلمن ھذه التعلیمات یحضر ع) ٢٣(مع مراعاة البند   ١-٢٧

  .تاریخ فتح المظاریف وتاریخ إرساء العقدتتعلق بعطائھ في الفترة بین 
المقارنة فیما بشأن تقییم العطاءات او العمل في قراراتھ على صاحب  للتأثرأي محاولة من جانب مقدم العطاء  ٢-٢٧

  .یؤدي إلى رفض العطاء المقدم منھالعقد فان ذلك قد  إرساءبینھا او 
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  إرساء العقد -و
  

  التأھیل الالحق -٢٨
مقدم العطاء الذي تم اختیاره باعتباره العمل أن یحدد ما إذا كان في حالة عدم إجراء تأھیل مسبق فان لصاحب   ١-٢٨
  .ھذه التعلیماتمن  ٧-٢٥ییر الواردة في البند مؤھالً لتنفیذ العقد بشكل مرض وفقاً للمعا م اقل العطاءات المقیمة یعتبرمقد
بینما ،بشكل مرض شرطا مسبقاً إلرساء العقد علیھ تنفیذ العقد مقدم العطاء على  إلمكانیاتیعتبر التحدید االیجابي   ٢-٢٨

المقیم التالي في   العمل االنتقال إلى العطاء  یؤدي التحدید السلبي إلى رفض العطاء وفي ھذه الحالة یحق لصاحب
  الترتیب إلجراء تحدید مماثل

أھلیة أصحاب العطاءات أثناء التأھیل إضافیة إلثبات یجوز للجھة االستیضاح او طلب أي بیانات او وثائق فنیة   ٣-٢٨
  .المرشح بالفوزسبق او التأھیل الالحق للعطاء الم
مستجیب مقدم العطاء الذي ثبت أن عطائھ المناقصة على  إرساءھذه التعلیمات سیتم من ) ٧- ٢٥(مع مراعاة البند   ٤-٢٨

  والمواصفات الفنیة وانھ اقل العطاءات المقیمة سعراً جوھریاً لكافة الشروط 
  

 في زیادة او تخفیض الكمیات عند اإلرساءحق صاحب العمل  -٢٩
الكمیات علیھا في جدول المنصوص  والخدمات عمالاألیحتفظ صاحب العمل بحقھ في زیادة او تخفیض كمیة  ١-٢٩

لوحدة او في شروط العقد وان تكون من نفس ادون أي تغییر في سعر  اإلرساءبعد  من قیمة العقد% ٢٠وذلك في حدود ،
ر وبشرط أن ال تزید الحق في االعتراض او تعدیل األسعاھا دون أن یكون لمقدم العطاء بنود األعمال المتعاقد علی

السوق محاسبة المقاول باألسعار السائدة في مازادت عن ذلك یتم من كمیة البند وإذا % ١٥اإلضافیة للبند الواحد مال األع
  المشروع ومنطقتھ الجغرافیة  في ظروف مشابھة لطبیعة 

  
  

  أي او جمیع العطاءات ضفي قبول أي عطاء ورف حق صاحب العمل -٣٠
ناقصة في أي وقت قبل ترسیة العطاء دون تحمل أي مسئولیة او التزام ــــــمال إلغاءیحتفظ صاحب العمل بحقھ في ١-٣٠

  .على اتخاذ ھذا اإلجراءحملت صاحب العمل التي  األسباب العطاءات او عن بحااصتجاه 
  

  إخطار قبول العطاء -٣١
و ا بالبرید المسجل االعطاء الفائز خطیاً إمصاحب  بإخطار قبل انتھاء فترة صالحیة العطاء سیقوم صاحب العمل١-٣١

في المناقصة خطیاً بقیة المتقدمین  وإخطارمنھ إلى العنوان المحدد في نموذج بیانات العطاء بالفاكس بقبول العرض المقدم 
  .علیھ اإلرساءالعطاء الفائز ومبلغ مع توضیح اسم صاحب  اإلرساءبقرار  إلشعارھم

 بإخطارالتعلیمات یقوم صاحب العمل فوراً   من ھذه ٣٣بیقاً للبند تط األداءعند تقدیم مقدم العطاء الفائز لضمان ٢-٣١
  .من ھذه التعلیمات ١٥ ضمانات العطاء المقدمة عن عطاءاتھم تطبیقاً للبند وإعادةجمیع مقدمي العطاءات بالعطاء الفائز 
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    ضمان األداء -٣٢
لألداء  العمل بإرساء العقد علیھ ضماناً ر صاحب یوماً من استالمھ إخطا )١٥(قدم مقدم العطاء الفائز خالل ی  ١-٣٢

  .بالصیغة المحددة في نموذج ضمان األداء الوارد في وثائق المناقصةبموجب شروط العقد وذلك 
یة رراً كافیاً إللغاء عملبالعقد فانھ یعتبر مم ضمان األداء والحضور لتوقیع إذا عجز صاحب العطاء الفائز عن تقدی ٢-٣٢

المقیمة والمستوفي ب من حیث اقل األسعار العطاء واالنتقال إلى العطاء التالي في الترتیمصادرة ضمان اإلرساء علیھ و
یم عطاءات جدیدة طبقاً ألحكام القانونیة المحددة او أن یدعو إلى تقداصفات الفنیة وبحسب اإلجراءات للشروط والمو

  القانون والئحتھ التنفیذیة

  
     توقیع العقد -٣٣
ویرفق بھ نموذج العقد المنصوص علیھ المقدم منھ العطاء صاحب العمل بإخطار مقدم العطاء الفائز بقبول یقوم  ١-٣٣

  .في وثائق العطاء
العقد ویثبت علیھ تاریخ التوقیع ویعیده ن استالم نموذج العقد أن یوقع یوماً م) ١٥(على مقدم العطاء الفائز خالل  ٢-٣٣  

  إلى صاحب العمل
  

  وقواعد السلوك خالقیةالمبادئ األ -٣٤
خالل حصولھم على العقود وتنفیذھا األخالق  یجب على جمیع المقاولین المتقدمین بعطاءاتھم مراعاة ارفع معاییر ١-٣٤

  :ممارسات او سلوكیات غیر أخالقیة مثل ویحضر علیھم إتیان أي  –
ذي قیمة للتأثیر على تصرفات  للحصول على شيءاو السعي /تلقي/منح/وتعني عرض"ممارسة أعمال الرشوة " .أ
  .رسمي بغرض الحصول على العقد او تنفیذهوظف م

/ بصاحب العمل  لإلضراراو تنفیذه  على عملیة الحصول على العقد للتأثیروتعني تحریف الحقائق "ممارسة التدلیس ".ب
 لألسعارمصطنعة وغیر تنافسیة  لتحدید مستویات) اتقبل او بعد تقدیم العطاء( كما تعني التواطؤ بین مقدمي العطاءات 

  .صاحب العمل من مزایا المنافسة الحرة المفتوحةولحرمان 
طوي العطاء علیھ انخرط في ممارسات تنمقدم العطاء الموصى بإرساء ثبت أن  إذاالعطاء  إرساءیرفض اقتراح  ٢-٣٤

  المنافسة للفوز بالعقد المعنيعلى الرشوة والتدلیس خالل 
بأنھ غیر التدلیس في المناقصة سیتم اإلعالن ن المقاول قد مارس الرشوة العمل في أي وقت أ إذا ثبت لصاحب ٣-٣٤

التعلیمات وشروط المناقصة واتخاذ اإلجراءات طبقاٌ لھذه  مناقصة بصورة نھائیة او لفترة محدودةمؤھل لالشتراك في أي 
  لما تطلب األمر ذلكوسیتم الرفع بھ إلى الجھة المختصة إلدراجھ ضمن القائمة السوداء ك

المحددة في قانون المناقصات والئحتھ المبادئ األخالقیة ینبغي على مقدم العطاءات مراعاة قواعد السلوك و  ٤-٣٤
  .من قبل صاحب العمل اإلرساءالعطاءات واتخاذ قرار دراسة وتقدیم  أثناءالتنفیذیة 
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  القسم الثالث
  قائمة بیانات العطاء 
  

  

  م ٢٠١٣لعام )٥( :ةرقم المناقص  

  
تجھیز مبنى البنك األھلي  أعمال: ) المشروع ( اسم المناقصة 

  عدن/ الیمني الفرع اإلسالمي بخط التسعین م 
    من التعلیمات لمقدمي العطاءات

  .)ذاتي(  :مصدر التمویل  )١-١(البند                            

    من التعلیمات لمقدمي العطاءات

  .لجمیع المقاولین المحلیین المؤھلین. :مقدمو العطاءات المؤھلون  )١-٢(البند                            

  
  

  :وصف العمل المطلوب تنفیذه
تجھیز مبنى البنك األھلي الیمني الفرع اإلسالمي بخط  أعمال

  عدن/ التسعین م 

  )كمیات( ):كمیات/ عیة مقطو(  األعمالنظام تنفیذ   )٢-٢(البند                            

  ...........عقد واحد)....عقد/مجموعة ( تتكون المناقصة من عدد   

  )اشھر ٤( :فترة تنفیذ المشروع  )٢-٣(البند                            
  من التعلیمات لمقدمي العطاءات

  
  :توضیح وثائق المناقصة

  )١-٧(البند                            
اإلدارة "البنك األھلي الیمني : العمل عنوان صاحب

  .عدن/م"العامة
  البنك االھلي الیمني : اسم الجھة  
  
  

دائرة الشئون  ( :اسم اإلدارة المعنیة باستالم طلبات التوضیح 
   )المباني واللوازمقسم  -  اإلداریة

  
   :اسم الشخص

   مدیر دائرة الشئون اإلداریة

 ���������: التلفون  

  ���������:.الفاكس  

  .)٥( :صندوق البرید  
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  )٢-٧(البند 
فترة  لخال: االستفسارالفترة المسموح بھا لطلب االستیضاح او 

 االعالن حتى قبل انتھاء فترة بیع وثائق المناقصة بخمسة ایام
  من التعلیمات لمقدمي العطاءات

  )١-٩(البند 
  اللغة العربیة: لغة العطاء والمراسالت

  الوثائق التي یجب أن یتضمنھا العطاء  لمقدمي العطاءاتمن التعلیمات 
   ق وبیانات التأھیلوثائ  )ج١-١٠(البند 

  ).البرنامج الزمني لتنفیذ المشروع(  مطلوبة أخرىأي وثائق   )٥و/١- ١٠(
  من التعلیمات لمقدمي العطاءات

  )٣-١١(البند 
  

  ).ال ینطبق(  :االئتالف
    من التعلیمات لمقدمي العطاءات

  .ریال یمنيبال :عملة العطاء  )١-١٣(البند 

  بالریال یمني: عملة الدفع  )٢-١٣(البند 

  )٣-١٣(البند 
من % ٢٠مقدمة بمقدر دفعة دفع سیتم : صرف الدفعة المقدمة

قیمة العقد بعد تقدیم ضمان الدفعة المقدمة لصالح البنك بنفس 
  النسبة

  من التعلیمات لمقدمي العطاءات
  )١-١٥(البند 

  لایر یمني )٧٠٠,٠٠٠( مان العطاء مبلغ مقطوع قدرهض

  یوم من تاریخ فتح المظاریف١٢٠ساري المفعول لمدة   
  من التعلیمات لمقدمي العطاءات

  )١-١٦(البند 
  من تاریخ فتح المظاریف یوم  ٩٠:مدة سریان العطاء

  من التعلیمات لمقدمي العطاءات
  )١-١٧(البند 

باإلضافة إلى  خ طبق االصلثالث نس :عدد النسخ المطلوبة
  .CD+   النسخة األصلیة

  من التعلیمات لمقدمي العطاءات
  )١-١٨(البند 

  تقدیم العطاءات
دائرة الشؤون "ي الیمني البنك االھل: عنوان تسلیم العطاءات

  اإلدارة العامة" اإلداریة

  )٢-١٨(البند 

  البنك االھلي الیمني :..اسم صاحب العمل
تجھیز مبنى البنك األھلي الیمني الفرع  أعمال: اسم المشروع

  عدن/ اإلسالمي بخط التسعین م 
  

  م٢٠١٣لعام )٥(: .رقم المناقصة
  

  من التعلیمات لمقدمي العطاءات
  )١-١٩(البند 

  . اإلعالنبحسب 
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  من التعلیمات لمقدمي العطاءات
  )١-٢٢(البند 

  اإلعالنبحسب 
  
  
  
  

  من التعلیمات لمقدمي العطاءات
  )٧-٢٥(بند ال

  تحدید الحد األدنى لمتطلبات التأھیل 
  : حجم أعمال التشیید السنویة .أ

  
  خالل الخمس السنوات ثالثة مشاریعخبرة المقاول بتنفیذ عدد . ب

  من ھذه األعمال على األقل% ٧٠نفذ  دالسابقة بشرط أن یكون ق
  الحد األدنى المعدات واآللیات.ج  

  نوع المعدة
سیتم تقدیمھ  بحسب ما:  العدد

  من قبل المقاول 
  الحالة الراھنة

      
      
      
      
      
  واإلداريالكادر الفني  -د  

  :  سنوات الخبرة  ھندسة  سبكالوریو: المؤھل  التخصص

  
مھندسین متخصصین  .١

  األعماربالدیكور و 
  خمس سنوات

  
فنیین متخصصین بأعمال  ٢

  الدیكور المطلوبة
  

  
  

او تسھیالت ائتمانیة / لدیھ سیولة نقدیة یكون مقدم العطاء  أن.ھـ
لایر كشف حساب من البنك او عشرة ملیون :  بمبلغ ال یقل عن

  صورة من الحسابات السنویة
  ).ال ینطبق: (بالتأھیلخاصة  إضافیةأي وثائق او بیانات . و  

  من التعلیمات لمقدمي العطاءات
  )١-٢٧(البند 

  

  ).ال ینطبق(  محليھامش التفضیل ال
  
  

  من التعلیمات لمقدمي العطاءات
  )١-٢٩(البند 

  الالحق وبحسب طبیعة المشروع التأھیلومعاییر  أسس
  ).ال ینطبق(

    
  المطلوب تعبئتھا من قبل المشارك في المناقصة) عنوان المشارك(نموذج بیانات 
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  )االسم التجاري للمتقدم( -
  او اسم المقاول

.............................................  

  .............................................  )المقاول ( المتقدم عنوان

  .............................................  المقاول/ مقر الشركة

  .............................................  تلفون

  .............................................  فاكس

  .............................................  ید الكترونيبر
  .............................................  ب.ص

  .............................................  تلفون سیار
  .............................................  اسم المخول بالتوقیع كامال على اإلخطارات والعقد

  .............................................  صفة المخول بالتوقیع
  .............................................  أي بیانات أخرى یرى صاحب العمل طلبھا من قبل المقاول

  
  عقیوتالشخص المخول بال) المتقدم ( یتم التوقیع من قبل : مالحظة 

  )لتأكید صحة البیانات الواردة أعاله( رسمي للمتقدم والختم علیھا بالختم ال
                  

    :االسم                                                                                 
  

  :الصفة                
  

  :التوقیع                
  

  :الختم                
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  القسم الرابع 

  الشروط العامة للعقد 
  

    یفالتعار .١
كل منھا ما لم تدل القرینة على    إزاءیكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذه الشروط المعاني المبنیة 

  خالف ذلك
المرفقات والمالحق الوارد   االتفاق المبرم والموقع بین صاحب العمل والمقاول وفقاً لنموذج العقد شامالً جمیع "العقد" 

  .ذكرھا في العقد 
  
التنفیذیة والموضحة في إخطار وفقاً ألحكام القانون والئحتھ القیمة اإلجمالیة للعقد بعد المراجعة والتصحیح "العقد قیمة"

  قبول العطاء واتفاقیة العقد 
  
  والمقاول لتزام بھا من قبل صاحب العمل الشروط الواردة في ھذا القسم والواجب اال"الشروط العامة للعقد "
  
عملیة الشراء عیة عملیة الشراء وتمثل خصوصیة مجموعة القواعد التي تتوافق مع طبیعة و نو"قدالشروط الخاصة للع"

  وبما ال یتعارض مع أحكام القانون والئحتھ التنفیذیة
  

األعمال التي یشملھا العقد ذي یتعاقد مع المقاول لتنفیذ الطرف المشار إلیھ في العقد بالطرف األول وال"صاحب العمل" 
  .العقدونموذج  اسمھ في الشروط الخاصة للعقدوالمذكور 

  
والمشار إلیھ في العقد بالطرف حب العمل عطاءه لتنفیذ األعمال الشخص الطبیعي او االعتباري الذي قبل صا"المقاول" 

  .الشرعیین والمذكور اسمھ في الشروط الخاصة للعقد واتفاقیة العقدممثلي المقاول الشخصیین وورثتھ الثاني او أي من 
  
  الجمھوریة الیمنیة"بلد صاحب العمل"
  
    واألعمال المؤقتة  جمیع األعمال الواجب تنفیذھا وانجازھا بموجب العقد وتشمل األعمال الدائمة "األعمال" 
  

یعینھا صاحب العمل للقیام  أخرىالشخص المختص الموضح اسمھ في وثائق العقد او أي جھة استشاریة "المھندس" 
  .العقد ألحكاموالتصدیق على المبالغ المستحقة للمقاول وفقاً  األعمالالتنفیذ وانجاز وصیانة  على اإلشرافبمھمة 

لتولي بعض سلطاتھ یقترحھ المھندس من حین ألخر ) سمساعد مند،مھندس( أي شخص مختص "ممثل المھندس"
  .وواجباتھ المنصوص علیھا في ھذه الشروط

  .جلبھا مؤقتاً إلى الموقع بغرض تنفیذ األعمال آالت ومعدات المقاول التي"معدات التشیید"
  .جمیع األعمال ذات الصفة المؤقتة التي ینفذھا ویزیلھا المقاول"األعمال المؤقتة" 
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  جمیع األعمال التي ینبغي تنفیذھا وصیانتھا بموجب أحكام العقد"األعمال الدائمة" 
  
المستخدمة لتنفیذ األعمال والمشار إلیھا في العطاء او أي  المواصفات الفنیة لمواد و أسالیب البناء  "المواصفات"

  .تعدیالت او إضافات یدخلھا علیھا المھندس أثناء تنفیذ األعمال
تعدیالت علیھا تقدم ویوافق   في العقد او أي  إلیھاالمشار  األعمالالرسومات والمخططات الالزمة لتنفیذ   "المخططات"

  .علیھا المھندس
  .في الشروط الخاصة للعقد  المؤقتة طبقاً للعقد والمحددة  ي ستنفذ علیھا األعمال الدائمة و األعمالاألرض الت"الموقع"
  .لشروط العقد وأحكام القانونى تعدیل و تغییر األعمال وفقاً المھندس إلى المقاول یؤدي إل تكلیف موجھ من" التعدیل "
الشروط الذي تستوفي فیھ  األساسيمتعاقد مع المقاول ھو الشخص الطبیعي او االعتباري ال"المقاول من الباطن "

  المطلوبة والذي سیتولى تنفیذ جزء من العقد بعد موافقة صاحب العمل 
  التاریخ المستھدف فیھ إنھاء المقاول لألعمال والمحدد في الشروط الخاصة للعقد" تاریخ إنھاء األعمال"
النفقات األخرى بما فیھا والمصنعیة وأجرة اللوازم وجمیع  المصاریف التي تشمل قیمة المواد والعمالة"الكلفة"

  .الربحل المصاریف اإلداریة داخل الموقع وخارجھ وال تشم
  الموافقة الخطیة المعتمدة " الموافقة "
  ).ساعة٢٤(یعني الفترة من منتصف اللیل إلى منتصفھ الثاني"  الیوم"
  

      التفسیر .٢
  صحیحالجمع والمذكر المؤنث والعكس  في تفسیر شروط العقد یعني المفرد  ١-٢  
معناھا العادي في لغة العقد ما تحمل الكلمات لیس للعناوین واإلحاالت المرجعیة بین البنود أي مغزى وت  ٢-٢  

  .لم ینص على شيء محدد
  

 المھندس وممثل المھندس واجبات وصالحیات .٣
  

والواجبات المحددة لھ في وثائق    الحیاتیزاول المھندس المبین اسمھ في الشروط الخاصة للعقد جمیع الص  ١-٣
من قبل ذ جمیع التعلیمات الصادرة لھ وعلى المقاول االلتزام بذلك وان یحترم وینف، كلة لھ من صاحب العمل العقد والمو

  .المھندس المتعلقة بتنفیذ أي بند من بنود العقد وتطبیق نصوصھ
صاحب العمل وتتحدد واجباتھ في مراقبة ام بتعیینھ بعد موافقة الذي ق أمام المھندس مسئوالیعتبر ممثل المھندس   ٢-٣

ویجوز المصنعیات المرتبطة باألعمال  وإجراء االختبارات الالزمة على المواد وف على تنفیذھا األعمال واإلشرا
مات ون جمیع التعلیالواجبات والصالحیات المنوطة بھ وتكأن یفوض ممثل المھندس بأي من للمھندس من وقت آلخر 

  صالحیات الممنوحة لھالتي یصدرھا ممثل المھندس إلى المقاول وفقاً للوالموافقات 
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  :صادرة من المھندس مع األخذ باالعتبار مایلي  صاحب العمل وتعتبر كأنھا من المھندس ملزمة لكل من المقاول و 

او مواد او مصنعیة مخالفة لشروط العقد الالزم  لرفض أي عمل  ءأن أي تقصیر من ممثل المھندس في اتخاذ إال جرا. أ
التخاذ أي إجراء برفض المواد او  األوقاتعلى صالحیة المھندس في أي وقت من المواصفات ال تؤثر   او 

  .مصنعیتھا او إصدار األمر بھدمھا وإزالتھا او تكسیرھا
  
 والذي ینبغي علیھ،مر إلى المھندس المھندس أن یرجع األمن قرارات ممثل  بأيیحق للمقاول في حالة عدم إقتناعھ . ب

  .تأیید القرار او نقضھ او تغییره بقرار آخرإما 
  
القانون والئحتھ  بأحكامیجب على المھندس الحصول على موافقة صاحب العمل الكتابیة المسبقة وبما ال یخل  ٣-٣

  : اإلجراءات التالیةالتنفیذیة عند اتخاذه ألي من 
  .إسناد تنفیذ ھذا الجزء لمقاول من الباطناو ، األعمالول عن تنفیذ أي جزء من تنازل المقا ىالموافقة عل. أ

  على قیمة العقد إضافیةالموافقة على مبالغ . ب  
  البنود في العقد أسعارتعدیل أي سعر من . ج  
  الموافقة على تمدید فترة تنفیذ العقد. د  
  سواء بالزیادة و النقص باألعمالتغییري  أمر إصدار. ھـ  

  
في الموقع مع المقاول یتم فیھ مراجعة المالحظات المدونة  أسبوعیةممثل المھندس اجتماعات یعقد المھندس او  ٤-٣

وفقاً لوثائق العقد كما یتم تدوین محاضر لھذه االجتماعات ،الزمني لسیر تنفیذ األعمال مجبدفتر الموقع وكذلك البرنا
  .والتوقیع علیھا من المھندس والمقاول

  

    التعاقد من الباطن زل عن العقد والتنا.٤
التعاقد من الباطن مع الغیر لتنفیذ  أي مقاول آخر او إلىال یحق للمقاول أن یتنازل كلیاً عن العقد او تحویلھ  ١-٤  

  بموجب العقد ألیھالمسندة  األعمالكل 
  

لحصول على الموافقة شریطة ا األعمالآخر لتنفیذ جزء من  مقاول یحق للمقاول التعاقد من الباطن مع ٢-٤  
قیمة العقد من % ٣٠لتعاقد عنھا من الباطن عن المتنازل عنھا او ا األعمالحجم ة من صاحب العمل وان ال یزید الكتابی

وھذا ال یعفي المقاول من أي مسئولیة قانونیة او التزام نحو العقد بل یبقى المقاول ،سمحت الشروط الخاصة للعقد  إذا
المقاول من الباطن     لة عن جمیع األعمال وعن أي أفعال او أخطاء او إھمال یتسبب بھ كام  مسئوالً مسئولیة 

  .كما لو كانت تلك األعمال او األخطاء قد تسبب بھا المقاول نفسھ او مستخدمیھ او عمالھ،او مستخدمیھ او عمالھ 
  
الحصول  ألجلرتبط بھا المقاول مع الغیر ال یشترط اخذ موافقة صاحب العمل المسبقة بالنسبة لالتفاقیات التي قد ی ٣- ٤

المعدات التي یحتاجھا اق على تجھیز بعض المواد او لتسھیل تنفیذ العقد او االتفعلى بعض المعونات المالیة او العینیة 
او االتفاق على توفیر عمال  شركات غیر محظور التعامل معھاومن منشأ او  العقد إذا كانت مطابقة للمواصفات

الواردة في العقد او تسلیم أي جزء من ء المواد المطابقة للمواصفات عیة او الیومیة او في حالة شرابالمقطو  
  .اسمھ نصاً في العقدألعمال لمقاول من الباطن ورد ا
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  بینھا وثائق العقد وأولویة الترجیح -٥
مع ما یتفق مع النصوص فیھا تعتبر مجموعة الوثائق التي یتكون منھا العقد وحدة واحدة ویفسر أي نص  ١-٥

التعلیمات وعلیھ أن یصدر إلى المقاول ،كفینبغي على المھندس توضیح ذل ظھر أي غموض فیما بینھا إذالكن ،األخرى
كثر انطباقاً نصوص وثیقة واحدة فیجب اآلخذ بالنص األة وجد تعارض صریح بین أما في حال،الالزمة بھذا الخصوص 

التعارض بین نصوص أكثر من وثیقة وص الوثیقة المذكورة وان وجد الترتیب من نص بالنص المتأخر فيعلى الحالة ثم 
  :ألولویة الترجیح التاليوجب تفضیل النص الوارد وفقاً 

  اتفاقیة العقد   . أ
 قبول العطاء إخطار. ب  
  مراسالت او وثائق تم قبولھا قبل توقیع العقد وأيالعطاء   . ج
  الشروط الخاصة  . د
  الشروط العامة.ـھ
  تالمواصفا  . و
  الرسومات والمخططات   . ز
  جدول الكمیات   . ح
 .أخرىوثائق او مالحق  وأیةوالمراسالت التي تتضمن االتفاقات  األعمالبرنامج العمل التفصیلي ومحاضر   . ط

  
    اللغة المعتمدة -٦
ه اللغة بھذ األعمالوشھادات الدفع وتسلیم ق العقد وتنظیم جمیع المراسالت اللغة العربیة ھي اللغة المعتمدة في وثائ١- ٦ 
  .للعقد على خالف ذلك مالم تنص الشروط الخاصة،
  

      القانون -٧
في تطبیق شروط  إلیھاذات العالقة یرجع النافذة  األخرىقانون المناقصات والمزایدات والئحتھ التنفیذیة والقوانین  ١-٧

  .العقد
  

    بالرسومات والمخططات  االحتفاظ -٨
نسخ طبق األصل منھا مجاناً وعلى المقاول توفیر أي بنسخة بالرسومات وزوید المقاول ویقوم بتحتفظ المھندس ی١-٨

كما یجب على المقاول أن یسلم المھندس عند انتھاء التنفیذ نسخة كاملة من -الخاصإضافیة على حسابھ المخططات 
  بحسب التنفیذ  النھائیةالرسومات والمخططات 

  

  من المخططات في الموقع  االحتفاظ بنسخة -٩
معروضة في كل وقت تكون ھذه النسخة المقاول أن یحتفظ بنسخة كاملة من المخططات في موقع العمل وان  على ١-٩

المخططات لمھندس خطیاً لالطالع على ااو أي جھة أخرى یفوضھا ممثل المھندس و  لالطالع علیھا من قبل المھندس
  .واستعمالھا
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      بسبب المخططات تأخیر العمل -١٠
موافقة إذا ما رأى أن ذلك تعلیمات    او  ي مخطط تفصیلي اول أن یقدم إلى المھندس طلباً خطیاً ألعلى المقاو ١-١٠

  .سیر العملباً لتفادي تأخیر خطة برنامج مطلو

  
    المخططاتالتأخیر وتكلفة  -١١
لمحدد لتنفیذ ني امزبحسب البرامج الإذا لم یتمكن المھندس من إصدار مخطط او تعلیمات الزمة لتقدم العمل  ١-١١

لتعطیل بعین س في ھذه الحالة أن یأخذ ھذا فینبغي على المھند،إلى تعطیل المقاول وفقاً للبند أعاله و أدى ذلك ،األعمال 
  .بما یساوي فترة التأخیر فقطفي مدة العقد یستحقھ المقاول  االعتبار عند تحدید أي تمدید

  

  والتعلیمات التكمیلیة المخططات -١٢
تكمیلیة او تعلیمات الحقة تكون ضروریة  مھندس أن یصدر من وقت ألخر أثناء سیر العمل أي مخططاتیحق لل ١-١٢

  .والتعلیمات والتقید بھاالمقاول تنفیذ ھذه المخططات وصیانتھا على الوجھ المناسب وعلى  من اجل تنفیذ األعمال
تسلیم المھندس  –المخططات او الوثائق من  نھ بموجب العقد إعداد أيمتى ما كان مطلوباً م - على المقاول ٢-١٢  

والموافقة علیھا الحاجة إلیھا وذلك لمراجعتھا بدایة العمل المحدد بالبرنامج او من وقت   یوماً من  ١٥نسختین منھا قبل 
 قدیمھا للمھندس قبل بدءالمھندس لھذه المخططات او الوثائق وتأي تغییرات او إضافات یطلبھا وعلى المقاول إجراء 

  ٠تمت الموافقة علیھامن المخططات او الوثائق التي العتمادھا وتزویده بثالث نسخ إضافیة العمل 
  .اعتماد المھندس او مراجعتھ ألي من المخططات او الوثائق ال یغیر من مسئولیات المقاول نحو شروط العقد ٣-١٢ 
  

  المقاول  التي یصممھا األعمال الدائمة -١٣
أن یعرضھا على  –األعمال الدائمة  حیثما ینص العقد على قیامھ بتصمیم أي جزء من -یجب على المقاول   ١-١٣

لتي یعتبرھا المھندس حسابیة وغیرھا من المعلومات االمھندس ألخذ الموافقة على المخططات والمواصفات والمذكرات ال
  .التصمیماجل اقتناعھ بكفایة وصالحیة ضروریة من 

  

    تبلیغ اإلشعارات -١٤
عندما تكون مكتوبة وال  إالالشروط في ھذه  إلیھاالمشار  األطرافال تسري اإلخطارات او اإلشعارات بین     ١-١٤

  صحیحاً تالما من بعد استالمھا اس إالتسري 
العمل او المھندس إلى المقاول وفقا لشروط والشھادات التي یصدرھا صاحب  واألوامر الخطیةتبلیغ اإلشعارات    ٢-١٤

بإرسالھا إلى أي إلى وكیلة في موقع العمل او  لدى المكتب الرئیسي للمقاول او بتسلیمھارید او بإیداعھا عقد أما بالبال
  عنوان أخر یعنیھ المقاول لھذه الغایة

داخل الجمھوریة الیمنیة خالل أخر  أن یتخذ لھ مكتب في موقع المشروع او أي مكان )األجنبي (على المقاول   ٣-١٤
مسلمة  اإلخطاراتخمسة عشر یوم من تاریخ نفاذ العقد ویعتبر جمیع  أقصاهبفتح المكتب بموعد  دأویبفترة تنفیذ العقد 
  .المكتب او أرسلت لھ بالبرید المسجل او الفاكس على ھذا العنواناو وكیلھ إذا سلمت لھ في ھذا للمقاول تسلیما صحیحا 

المھندس إذا سلمت إلى عناوینھما   العمل او  تسلیما صحیحا لصاحبتعتبر اإلخطارات او اإلشعارات مسلمة   ٤-١٤
بالبرید   استالم رسمي او أرسلت إلیھما خالل أوقات الدوام الرسمي بموجب  الموضحة في الشروط الخاصة للعقد

  .المسجل الفاكس على ھذا العنوان
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    تغییر العناوین -١٥
یبین فیھ  اآلخرخطي مسبق للطرف  إخطارموجب وتعیین عنوان بدیل لھ ب ر عنوانھیمن الطرفین تغی أليیجوز   ١-١٥

  .العنوان البدیل
  

    المقاولمسئولیات  -١٦
بكل عنایة وإتقان وإصالح العیوب طبقاً  األعمالالمقاول وفقا لما ھو محدد في وثائق العقد بتنفیذ وصیانة  یلتزم  ١-١٦  

الزمة لتنفیذ ك اإلشراف علیھا وآي متطلبات ذل العاملة والمواد ومعدات التشیید بما فيلنصوص العقد وان یوفر األیدي 
  .اوصیانة األعمال واصطالحھ

التنفیذ في الموقع وكذلك أسالیب طرق   استمرار وسالمة كافة عملیات  یتحمل المقاول المسئولیة الكاملة عن ٢-١٦
  .التشیید

العیب ناشئاً عن األرض او بأذن  كانامة مبان او منشآت معیبة ولو ال یجوز للمقاول أن یقیم او یشارك في إق ٣-١٦
على ذلك   مسئوال أمام الغیر عما یترتب مضراً او تھدماً كلیاً او جزئیاً فان فعل كان بھا خلال  صاحب العمل مما یحدث

  .وأجازهصاحب العمل إذا اعلما بالعیب من أضرار ویشاركھ المھندس و
  

    والتدقیقاتالتفتیشات  التعلیمات -١٧
والتي تمتثل لنصوص ووثائق العقد وللقوانین مھندس لاول بتنفیذ جمیع تعلیمات المھندس او ممثل ایلتزم المق  ١-١٧

  .واللوائح والقرارات النافذة
 أو حسابات وسجالت/بتفتیش الموقع واو األشخاص المعینین من قبلھ /یلتزم المقاول بالسماح لصاحب العمل و  ٢-١٧

بواسطة مدققین ه الحسابات والسجالت للتدقیق بأداء العقد وان یخضع مثل ھذ والمتعلقةالمقاول ومقاولیھ من الباطن 
لتفتیش والتدقیق تشكل المقاول بان أي إعاقة لصاحب العمل في اأن طلب ذلك ویتم لفت انتباه یعینھم صاحب العمل 

  .محظورة وخاضعة إلنھاء العقدممارسة 
  

    اتفاقیة العقد -١٨
قد الع أعمالمنھ توقیع اتفاقیة العقد أن یكون جاھزاً ومستعداً للتوقیع والبدء بتنفیذ على المقاول عندما یطلب ١-١٨  

  .وملحقاتھ  قبول العطاء  أخطارمع استیعاب التعدیالت المذكورة في  صاحب العملحسب النموذج المعد من قبل 
  

    )حسن التنفیذ( األداءضمان  -١٩
 لألداءالعقد علیھ ضمانا  بإرساءصاحب العمل  إخطارمن استالمھ  یوماً ) ١٥(یقدم مقدم العطاء الفائز خالل   ١-١٩

  .العقدمن قیمة % ١٠المناقصة وبنسبة الوارد في وثائق  األداءنموذج ضمان بموجب شروط العقد وذلك على 
تاریخ االستالم االبتدائي وصدور   یوم من ) ٢٨(عقد وحتى ما بعد تحدید مدة الضمان من تاریخ توقیع ال ٢-١٩
  .تحفظات او مالحظات  تالم االبتدائي خالیاً من أي ضر االسمح

      الموقعالكشف على  -٢٠
یضع تحت تصرف المقاول قبل تقدیم العطاءات ما یتوفر لدیھ من معلومات او تقاریر  أنعلى صاحب العمل  ١-٢٠
    حب الھیدرولوجیة وطبقات األرض تحت السطحیة كما حصل علیھا صابیعة األرض والخاصة باألحوال بط

عن تفسیره الذاتي لھذه المعلومات وما ویكون المقاول مسؤوال .شغال العمل من االستقصاءات ذات العالقة باإل  
  .بیاناتتضمنتھ التقاریر والوثائق من 
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المحیطة بھ وجمیع المعلومات   لموقع وتفحصھ وتفحص المواقع یعتبر المقاول انھ قد قام بمعاینة ا  ٢-٢٠  
  :بالنسبة لألمور التالیة –إلى المدى الممكن عملیاً  –تقدیم عطائھ ھ قد اقتنع شخصیاً قبل وان،ھ المتوفرة عن

  .شكل وطبیعة الموقع بما في ذلك أوضاع التربة تحت السطحیة. أ           
  األوضاع الھیدرولوجیة والمناخیة. ب  
  .اوصیانتھالزمة لتنفیذ وانجاز األشغال مدى وطبیعة العمل والمواد ال. ج  
  .وسائل الوصول إلى الموقع والتسھیالت التي قد یحتاج إلیھا. د   
والمتعلقة ،الالزمة التي سبق ذكرھا ل قد حصل على جمیع المعلومات وفي جمیع األحوال یفترض أن المقاو  

  .األشكالقد تؤثر على عرضھ بأي شكل من والظروف األخرى التي ،االحتیاجات بالمخاطر المرتقبة وغیرھا من 
  

  وجوب مطابقة األعمال للعقد-٢١
ئق العقد على المقاول تنفیذ األعمال وانجازھا وصیانتھا طبقاً للمواصفات والمخططات والشروط المحددة لھا في وثا١-٢١

أي أمر متعلق باألعمال علیمات وتوجیھات المھندس حول موافقة المھندس وعلیھ أن یتقید بدقة بتوبشكل یحوز على ،
دس او ممثل المھندس ضمن حدود المقاول أن یأخذ التعلیمات من المھنوعلى ،في العقد أم لم یرد ه سواء ورد ذكر

  .الصالحیات المحددة لھ
  

    امج الزمني للتنفیذنالبر -٢٢
على المقاول إعداد برامج زمني لتنفیذ األعمال یوضح فیھ اإلجراءات والخطوات التي ستتبع في تنفیذ األعمال ١-٢٢
ینوي التي   ت والمعدات واألعمال المؤقتة وكذلك التفصیالت الخاصة بترتیباتھ لآللیا،  مراحلھ المختلفة  واعید انجازوم

  المقاول إنشاءھا
  .الشروط الخاصة للعقد   شروع خالل الفترة المحددة في یجب على المقاول االلتزام بتنفیذ الم ٢-٢٢

                      ولیس لھ الحق في تعدیل البرنامج ني من قبل المھندس رنامج الزمیجب على المقاول اخذ المصادقة على الب ٣-٢٢ 
البرنامج   عمل ال یتفق مع لوإذا ما رأى المھندس في أي وقت أن مستوى تقدم ااخذ موافقة المھندس على ذلك  بدون

ة استكمال ھر فیھ فتربإعداد برنامج زمني معدل یظقاول ونزوال عند طلب المھندس الموافق علیھ حینھا سیقوم الم
  .علیھا المھندسالمشروع التي وافق 

     التزاماتھ ومسئولیاتھ المنصوص علیھا مل ال تعفي المقاول من أي من موافقة المھندس على البرنامج الزمني للع ٤-٢٢
  .في شروط العقد

على  اإلنشائیةاألعمال او الحفریات   أعمالعلى المقاول أخطار الجھات الحكومیة والخاصة والتي قد تؤثر  ٥-٢٢ 
تلك مة ساللضمان  األخرىبرنامج العمل والتنسیق معھا ومع الجھات المختصة ا وممتلكاتھا العامة بتفاصیل مرافقھ

  .المرافق والممتلكات
تفصیلیاً لخطتھ في تنفیذ األعمال   على المقاول خالل أسبوعین من توقیع العقد أن یقدم للمھندس برنامجاً  ٦-٢٢

برنامج العمل واقعیاً ویتمشى مع خطة شراء المواد وتجھیز المعدات وغیرھا   قة المھندس علیھ ویجب أن یكون لمواف
  .بالموافقة او طلب التعدیل أسبوعالقرار حول البرنامج خالل  ویجب على المھندس اتخاذ

د التام وااللتزام بالترتیبات والوسائل كتابیا بموافقة المھندس على البرنامج المقدم التقی إبالغھعلى المقاول بعد  ٧-٢٢ 
تحجب   ویجب أن ال ( بموافقة المھندس الخطیة  إالالمحددة في ذلك البرنامج وال یحق للمقاول تعدیل ھذا البرنامج 

وتھدد سالمة األعمال او سالمة األشخاص او   ي الحاالت الطارئة التي تنشأ ما عدا ف) الموافقة دون عذر مقبول 
للمھندس متى ما   ون اخذ موافقة مسبقة كما یحق د -متى ما كان ذلك ضروریاً  -تنفیذ العملیمكن للمقاول الممتلكات ف

  .وعلى المقاول التقید وااللتزام بھذا لطلبالترتیبات والوسائل  أمررأى ذلك ضروریاً طلب تعدیل 
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إبالغ المھندس او ممثل المھندس من وقت ألخر  -مج المشار إلیھإضافة إلى البرنا -یجب على المقاول   ٨ -٢٢  
  .تنفیذھا في المرحلة الثانیة متى ما طلب منھ ذلكبتفاصیل األعمال التي ینوي   مسبقاً 

  

  للمقاول الجھاز التنفیذي -٢٣
  الالزم لتنفیذ األعمال طوال مدة التنفیذ وعلى المقاول أن یكون  واإلداريعلى المقاول توفیر الجھاز الفني  ١-٢٣ 

في ویشترط   على تنفیذ األعمال بتفرغ كامل لھا  لإلشرافالوكیل المفوض من قبلھ الموقع باستمرار ھو او اً في متواجد
المھندس تغییر الوكیل لمصلحة العمل  رأى وإذاوالصالحیات المناسبة ،لمؤھالت المطلوبة االوكیل المفوض أن یملك 

  ٠فعلى المقاول االستجابة لطلب المھندس
تقدم بھ في عطائھ وتمت الموافقة   ال حسبما لتزام بتوفیر الجھاز الفني واإلداري لتنفیذ األعمعلى المقاول اال ٢-٢٣

  في وثائق العقد ن قبل صاحب العمل وتم تحدیده علیھ م
  :القیام بما یليازھا وصیانتھا وإصالح عیوبھا على المقاول من اجل تنفیذ األعمال وانج ٣-٢٣

األعمال التي سیشرفون  الكفاءة والخبرة التي تتطلبھا   فنیین والمشرفین ممن تتوفر فیھمأن یوفر ویستخدم المراقبین ال. أ
  .تنفیذھاعلى 

عمال وبما ال یقل حسب الحاجة ومتطلبات تنفیذ األھ الماھرة والعمال العادیین أن یوفر ویستخدم العمالة الماھرة وشب. ب
  .المقدم في عطائھعن العدد 

   في األعمال ولھ أن یصدر اآلمر بإبعاده على أي شخص یستخدمھ المقاول  ھ أن یعترضیحق للمھندس في عطائ ٤-٢٣
الموقع وال یجوز ؤ او انھ مھمل في واجباتھ في أن ذلك الشخص یسئ التصرف او غیر كف رأى إذا أخرواستبدالھ بشخص 

  .على ذلكاال بعد اخذ موافقة المھندس  للمقاول إعادة استخدامھ
  

 األبعادتثبیت   -٢٤
  :یكون المقاول مسئوال عما یلي ١-٢٤

  ومناسیب المرجع التي یزوده بھا المھندس خطیاً  األصلیةالنقاط  إلىتثبیتاً صحیحاً دقیقاً بالنسبة  األعمالتثبیت أبعاد . أ
  .أعالهمناسیب ومقاسات واستقامات جمیع أجزاء األعمال طبقاً لما ھو مذكور من دقة  التأكد. ب
  .دات والعمالة الالزمة لتثبیت األعمال المطلوبة أعالهتوفیر جمیع المع. ج

 او مناسیبھ او استقامتھ او قیاساتھ فینبغي تبین خالل سیر العمل وجود أي خطأ في موقع أي جزء من األعمال إذا ٢-٢٤
الخطأ ناتج عن تبین أن  إذا إالذلك على حسابھ وفقاً لتعلیمات المھندس او ممثل المھندس على المقاول أن یقوم بتصحیح 

صحیح الخطأ وأخذ موافقة خطیاً فعندھا سیحدد المھندس تكالیف تبھا المھندس او ممثل المھندس المعلومات التي زوده 
  .العمل قبل أن یبلغ المقاول بذلكصاحب 

تصحیح ي تعفي المقاول من مسئولیتھ نحو أوالمقاسات من قبل المھندس ال أن تدقیق ومراجعة األبعاد والمناسیب  ٣-٢٤
على نقاط المرجع   وان یحافظ .واألوتاد وغیرھا  ویحمي جمیع عالمات القیاس ونقاط التثبیت  وعلى المقاول أن یحافظ 

ال یتم تحریكھا وإزالتھا وأي عالمات ثابتة للمساحة األرضیة وان ت للمساحة وأي عالمات للقیاس األصلي وأي إحداثیا
  .بموافقة المھندس الخطیةإال 
  األعمال فیتعین على المقاولرتبطة بأي قیاسات ألي جزء من دما تكون ھناك مناسیب تحت الماء او فوقھ معن ٢-٢٤

المھندس او ممثل ه المناسیب حسب توجیھات العمل في ھذا الجزء على أن یتم تسجیل ھذتسجیل ھذه المناسیب قبل بدء 
  .المھندس وبحضوره

 إلىالمھندس او ممثل المھندس والمقاول مراجعة والموقع علیھا من قبل لتقدم نسختین من المناسیب المسجلة وا ٥-٢٤
  .المھندس وتعتبر أساساً للقیاس
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  التجریبیة الجسات والحفر -٢٥
اثناء تنفیذ العمل متعلق بعمل جسات او حفر  المھندسطي من المقاول أن یقوم بتنفیذ أي أمر خ یتعین على ١-٢٥ 

  .مقابل ھذا العملالغ مضمنة  في جدول الكمیات فیا إال إذا كان ھناك بنداً او مبإضاریبیة ویعتبر ھذا الطلب عمال تج
  

  وحمایة البیئة واألمنالسالمة  -٢٦
  :باألمور التالیة یتعین على المقاول خالل مدة تنفیذ وانجاز األعمال وصیانتھا التقید ١ -٢٦

مادام تحت (والمحافظة على الموقع المسموح لھم بالتواجد في الموقع  األشخاصالعنایة بسالمة جمیع . ا  
حالة منظمة لحمایة أولئك في  )التنفیذ وغیر مشغولة من قبل صاحب العمل مادامت قید ( األعمالوعلى ) سیطرتھ

  .األشخاص من األخطار
تحذیریة ییج واإلشارة والاإلنارة والحراسة والوقایة والتسر وعلى نفقتھ الخاصة بوسائل تجھیز وتزوید الموقع باستمرا. ب

ایة األعمال المھندس او أي سلطة أخرى اجل حم  او بناء على طلب ،ضرورة ذلك الخطر حیثما وأینما اقتضت المن 
  .أفراد الجمھور او غیرھموسالمة وراحة 

ث الضرر لإلفراد او الموقع وخارجھ وتجنب إحدا  حمایة البیئة من التلوث ضمن اتخاذ جمیع االحتیاطات الالزمة ل. ج
  .قد ینتج عن تسلسل العملیات التي یقوم بھا  لتلوث او الضجیج او غیره مما بممتلكاتھم او بسائر الناس نتیجة لر األضرا

 زمتلیعلى المقاول التقید بالتعلیمات والمنشورات التي تصدرھا الجھة المختصة بخصوص البیئة وحمایتھا وان  ٢-٢٦
  .الیمنیةفي الجمھوریة نین والمعاییر ساریة المفعول بالقوا

  

 الخدمات العامة -٢٧
یرھا والمیاه والھاتف واالنترنت حسب توفمن الخدمات العامة كالكھرباء للمقاول االستفادة وعلى حسابھ الخاص  ١-٢٧

األعمال وعلى المقاول قة الجھات المعنیة وذلك لغرض الشبكات العامة بعد الحصول على مواففي الموقع او بجواره من 
علیھ أن یمتثل لجمیع متطلبات وأجھزة ضروریة الستخدام تلك الخدمات ولخاص أیة توصیالت لى حسابھ اعأن یجھز 

م فعلى من االستفادة من تلك الخدمات كما تقدص وفي حالة عدم تمكن المقاول وتعلیمات السلطات العامة بھذا الخصو
  .تلك الخدمات المطلوبةندس لتجھیز مثل علیھا المھ فقحسابھ الخاص الترتیبات البدیلة التي یواالمقاول أن یھیئ على 

  

 باألعمالالعنایة  -٢٨
تاریخ مباشرة العمل وحتى تاریخ التسلیم اعتباراً من  األعمالكامل المسئولیة في المحافظة على یتحمل المقاول  ١-٢٨

  .العنایة إلى صاحب العملاالبتدائي لھا وتؤول مسؤولیة 
في المحافظة على األعمال الدائمة حتى ترة استمرار مسؤولیتھ لقائمة خالل فعلى المقاول االعتناء بكافة األعمال ا ٢-٢٨

  .یتم استكمال العمل وتسلیمھ
  

  األعمال وعلى معدات المقاولالتأمین على  -٢٩
  :على المقاول أن یؤمن على ما یلي مع مراعاة التزامات ومسئولیات كل من المقاول وصاحب العمل یتعین ١-٢٩

  )الكلفة مضافاً لھا ھامش الربح( االستبدالیة  التجھیزات بما یعادل قیمتھا المعدات والمواد و األعمال بما فیھا. أ  
او طارئة لتغطیة  إضافیةمن القیمة االستبدالیة المذكورة سابقاً وذلك لشمول أي نفقات % ١٥یعادل  إضافیاً مبلغاً . ب 

  .كانت طبیعتھا أیاً  أنقاضھا وإزالة األعمالأي جزء من  الةوإزالمھنیة وكلفة ھدم  األتعابالخسارة او الضرر بما في ذلك 
  .الموقع یما یعادل قیمتھا االستبدالیة إلىالتي قام بتوریدھا  األشیاءمواد ومعدات المقاول وغیرھا من . ج
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 او المعدات بسبب إخطار مؤمن ضدھا في حالة حدوث أي ضرر في األعمال او في أي جزء منھا او في المواد ٢-٢٩
لصاحب العمل أي مبالغ مستحقة من التامین  یقوم بإصالح األضرار الحاصلة وتدفعى المقاول وبأسرع ما یمكن أن فعل

 یناتدفعات حسبما یوصي بذلك المھندس وإذا زادت مبالغ التأممبلغ یستلمھ إلى المقاول على الذي یقوم بدوره بدفع أي 
فعلى  اإلصالحالتأمینات على تكالیف للمقاول أما إذا نقصت مبالغ  دفعالمبلغ الذي تكبده المقاول في اإلصالح فتعلى 

  .عن ذلكمقاول أن یتحمل العجز الناشئ ال
  

    األضرار الالحقة باألشخاص والممتلكات -٣٠
یكون المقاول مسئوال أمام صاحب العمل عن جمیع الخسائر والمطالبات الناشئة عن حدوث فقدان او تلف  ١-٣٠

صیانتھا و بسبب تقصیر ویعوض  حالة وفاة من جراء تنفیذ األعمال اوإصابات شخصیة او ات مادیة او لممتلك
والنفقات والرسوم التي تترتب على األمور التعویض عن جمیع المتطلبات  الطرف اآلخر عن ذلك بما في ذلك  

  :ذلك أي تعویض ینشأ عن أي أضرار تحدث بسببویستثني من ،سبق ذكرھا التي
  .او أي جزء منھا لألعمالالالزمة  لألراضيلعمل واستعمالھ الدائم صاحب ا أشغال  .أ

  الموقعفي ارض  قیام صاحب العمل بتنفیذ األعمال او أي جزء منھا. ب
  العاملین لحساب صاحب العمل اآلخرینالمقاولین مستخدمیھ او عن  اوصدر عن صاحب العمل  إھمالعمل او   .ج

  

     الطرف الثالثالتأمین ضد  -٣١
من الممتلكات بما  بأيخسارة قد تلحق ول قبل مباشرتھ العمل أن یقوم بالتأمین ضد أي ضرر مادي او االمق على ١-٣١

في ذلك بما   شخص  بأيتلحق  إصابةیؤمن ضد أي ضرر او أن  أیضاً العمل وعلیھ  في ذلك ممتلكات صاحب
  التي تنجم نتیجة تنفیذ العقد  لألضرارمستخدمي صاحب العمل 

ال تقل قیمة  أنیكون عقد التامین مع شركة تامین وبالشروط التي یوافق علیھا صاحب العمل على  أنینبغي  ٢-٣١
او إیصاالت دفع بولیصة التامین عن المبلغ المحدد في الشروط الخاصة للعقد وعلى المقاول تقدیم بولیصة التامین 

  .األقساط المستحقة للمھندس او ممثل المھندس متى ما طلب منھ ذلك
قل یتم استخدامھا من قبل المقاول وسائل ن وأيوالمعدات  واآللیاتیكون التامین شامالً على العمال  أنیجب  ٣-٣١

 .العیوب وإصالحتنفیذ العقد وساریاً حتى نھایة فترة ضمان الصیانة  ألغراضاو مقاولیھ من الباطن 
  

 وإصابات العملالحوادث   -٣٢
 بأيتلحق  إصابةأي حادث او  بسبب تعویضات تستحق قانونیاً  وأ أضرار أیةصاحب العمل غیر مسئول عن ١ -٣٢

یعوض صاحب العمل في مثل ھذه  أنمستخدم یعمل لدى المقاول او مقاولیھ من الباطن ویجب على المقاول  أوعامل 
  .او المطالبات او الرسوم والنفقات الناشئة عنھا األضرارالحاالت عن جمیع 

یة أضرار أو تعویضات واجبة الدفع قانوناً بشان او كنتیجة أي حادث او إصابة غیر مسئول عن أصاحب العمل  ٢-٣٢
وذلك باستثناء الحوادث  مستخدم لدى المقاول او لدى أي مقاول من الباطن آخرتلحق بأي عامل او أي شخص 

م بالتعویض عن یلتز أنوكالئھ او مستخدمیھ وعلى المقاول  أوالناجمة عن أي عمل صادر من صاحب العمل  واإلصابات
والتعویضات وعن جمیع مطالبات التعویض ونفقات التقاضي والتكالیف والغرامات والمصاریف  األضرارجمیع ھذه 

  .من االلتزامات المنصوص علیھا في القوانین النافذة ذات العالقة بأي اإلخاللدون ،المتعلقة بذلك مھما كان نوعھا 
  :عمل بالتعویض في أي من الحاالت التالیةصاحب ال أمامالمقاول لیس مسئوالً  ٣-٣٢

او  األرضالتي تصیب وجھ  األضرارجزء منھا او  بأياو  باألعمالبصورة دائمة  األراضي إشغالاستعمال او   . أ
 المحاصیل
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 .ارض او فوقھا او تحتھا او فیھا او خاللھا أیةقیام صاحب العمل في تنفیذ األعمال او أي جزء منھا على    . ب
نفاذ المقاولة  أثناءیقع او یقترف  إھمالنتیجة أي عمل او  باألموالاو  باألشخاصر الذي یلحق او الضر األذى   . ج

او عن أیة مطالبات ) المقاول یستخدمھمغیر الذین ( اآلخرینمن صاحب العمل أو وكالئھ او مستخدمیھ او مقاولیھ 
 .رامات والمصاریف بخصوص ذلكــلیف والغاـــــــوالتك رارــــــاألضلغ التعویض عن اتعویض ونفقات التقاضي ومب

یعوض المقاول عما یتحقق من مطالبات التعویض ونفقات التقاضي ومبالغ التعویض عن  أنوعلى صاحب العمل 
  .المذكورة في ھذا البند األموروالتكالیف والغرامات والمصاریف فیما یخص  األضرار

  

  ضد الحوادث المستخدمینتأمین العمال و -٣٣
والذین یعملون معھ ضد الحوادث المستخدمین تامین شامل ومستمر لجمیع العمال بلى المقاول أن یقوم ینبغي ع١-٣٣

  .التي قد یتعرضون لھا خالل عملھم وكذلك التامین للطرف الثالث واإلصابات
الباطن  قام المقاول من إذا إالالتامین على عمال ومستخدمي أي مقاول فرعي یعمل معھ یعتبر المقاول مسئوالً عن 

لدى شركة التامین وبالشروط التي یوافق علیھا صاحب تتم عقود التامین  أنبالتأمین على عمالھ ومستخدمیھ ویشترط 
  .متى ما طلب منھ ذلك األقساطسداد من  وإیصالوعلى المقاول تقدیم بولیصة التامین  العمل

  

 قیام المقاول بالتأمینحالة  المعالجات في  -٣٤
قد یطلب منھ  آخرتامین  بأيیقم لم  عدم إذابالتامین او االستمرار فیھ بمقتضى ھذه الشروط او  قاوللم یقم الم إذا ١-٣٤

الالزمة التامین  أقساطالقیام بھذا التامین واالستمرار فیھ ودفع  صاحب العملعلى ئذ دعقد المقاولة فعن أحكامبموجب 
اإلداریة من أیة مبالغ مستحقة او قد تستحق للمقاول او ف المصاری إلیھلھذا الغرض واستقطاع المبلغ الذي دفعھ مضاف 

  .لوانھ دین بذمة المقا أساسإستحصال مثل ھذا المبلغ على او  األداءضمان 
كافة فان ذلك ال یعفي المقاول من او عدم شمول التامین لإلخطار أن عدم قیام المقاول بتنفیذ شروط التامین  ٢-٣٤

  .المقاولةقد ولیاتھ والتزاماتھ بموجب عمسؤ
حادثة تتطلب شروط وثائق التامین التامین عن أیة قضیة او  على المقاول أن یخطر صاحب العمل و شركة ٣-٣٤

ودعاوى قضائیة   خسائر ومطالبات  أیةباإلخبار عنھا ویتحمل المقاول المسؤولیة عن لوبة بموجب المقاولة القیام المط
ونفقات ومصاریف وتكالیف مھما كانت ناجمة عن او بسبب أي تقصیر من قبل المقاول في االستجابة للمتطلبات 

  .أعاله  المذكورة 
فان أیة مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة  استمرار نفاذ أي من وثائق التامین المطلوبة بموجب المقاولة أثناء ٤-٣٤

التي یؤید ممثل  واألوقاتالمقاول بالمقادیر  إلىالعمل ومن ثم تدفع من قبل صاحب العمل احب  ص إلىیجب أن تدفع 
الخسارة طالما أن الخسارة الضرر او  إصالحیحرزه المقاول في معقولة وذلك وفق التقدم الذي عادلة و بأنھاالمھندس 

او تنفیذ وصیانة  لألعمالالمناسب  داءاألوذلك من اجل  بإصالحھالمھندس البد من القیام  رأيالضرر حسب او 
  .المقاول یتحمل الفرقفان  آنفاالمذكورة  لألغراضالمستلمة من شركة التامین غیر كافیة لمبالغ كانت ا وإذا األعمال

  
    واألنظمة االمتثال للقوانین -٣٥
صالحیة قانونیة او ھیئة  على المقاول االلتزام بجمیع القوانین والنظم والتعلیمات الصادرة عن أي ھیئة رسمیة ١-٣٥

او أضرار  یة صاحب العمل وتعویضھ عن أي باألعمال وینبغي على المقاول حمااو سلطة محلیة لكل ما یتعلق  عامة
ت او األوامر التي ال القوانین او اللوائح او األنظمة او التعلیمام مراعاة المقاول ألي من تلك غرامات تلحق بھ نتیجة عد

  .قدمع شروط العتتعارض 
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العقد  أحكامتكن مطلوبة منھ بموجب رسوم لم  أیةمن المقاول تسدید  إداریةطلبت أي جھة حكومیة او وحدة  إذا ٣-٣٥
  .سدادھا من قبل صاحب العملالمھندس بذلك لیتم  إشعارفیتم 

  

    األثریاء -٣٦
 أثریةت قیمة جیولوجیة او او مخلفات ذا إنشاءاتاو أي مواد او  األدواتتعتبر جمیع المكتشفات او النقود او  ١-٣٦

للدولة الیمنیة وعلى المقاول فور اكتشافھا او العثور علیھا اتخاذ جمیع االحتیاطات   یعثر علیھا في موقع العمل ملكا 
  .وإتالفھاالالزمة للمحافظة علیھا وعدم تحریكھا 

  

    حقوق براءة االختراع -٣٧
القضائیة بخصوص او بسبب أي اعتداء  واإلجراءات على المقاول أن یحمي صاحب العمل عن جمیع االدعاءات ١-٣٧

یحمیھا القانون وذلك  أخرىحقوق  أیةالتجاریة او  األسماءاالختراع او النماذج او العالمات او  على أي من حقوق براءة
مقاول على الو . األعمالالعمل او المواد المستعملة في او بخصوص او المكائن او  اإلنشاءمن معدات  بأيفیما یتعلق 

 األضرارالتقاضي ومبالغ التعویض عن   جمیع مطالبات التعویض ونفقات یحمي ویعوض صاحب العمل عن أن 
  .المھندسا مھما كان نوعھا والمقدمة من والمصاریف الناشئة عنھا والمتعلقة بھ  والتكالیف والغرامات

وعدم  وباألعمالمات المتعلقة بالمقاولة المعلولعمل بالحفاظ على سریة جمیع یلتزم كل من المقاول و صاحب ا ٢-٣٧
قد تشارك في  أخرىجھة  وأیةوعلى المقاول والمقاولین من الباطن ومجھزي المواد والمعدات  طرف ثالث ألي إفشائھا

معلومات تخص  أیةمحاضرات او تجھیز  إلقاءاو صور او    أفالممقاالت او  أیةتنفیذ األعمال عدم نشر او توزیع 
  المجاورة للموقع منشاةالاو  األعمال

  

  والى الموقع  من حركة المرور -٣٨
یسمح بھ العقد وبحیث ال تعرقل حركة  في حدود المدى الذي  باألعمالیجب أن یتم تنفیذ العملیات المرتبطة  ١-٣٨

سواء   منافذ أي من الممتلكات العامة او الخاصة  إلىفي الطرق او ممرات المشاة وال تعیق الوصول  المرور
وعلى المقاول حمایة صاحب العمل عن أي  األشخاصمن ه تلك الممتلكات ضمن ملكیة صاحب العمل او غیركانت 

والنفقات والرسوم التي تنشأ عن المطالبات ول بذلك وان یعوضھ عن جمیع امن جراء عدم تقید المق  ضرر یلحق بھ 
  .ذلك
والجسور المؤدیة للموقع بسبب حموالت لطرق الزمة لتجنب األضرار باینبغي على المقاول اتخاذ الحیطة ال ٢-٣٨

أنواعھا تنظیم حركة المركبات واختیار مقاولیھ من الباطن وعلیھ اختیار الطرق ولمركبات الخاصة بھ او بآي من ا
 اإلعاقةحدود  أضیقالمعدات والمواد من والى الموقع في   غیر العادیة الناشئة عن نقل بحیث تنحصر حركة المرور 

  .السیر المرعبة وأنظمةو ال تحدث مخالفة للقوانین  من الطرق والجسور بأيلحق ضررا تال وبحیث 
 على طریق عام او عبر جسر واآللیاتعدات  مالمواد والثقیلة من  أحمالاقتضت الضرورة نقل  إذاعلى المقاول  ٣-٣٨

التشریعات  ألحكاملمختصة طبقاً موافقة الجھة ا یأخذبالطریق او الجسر أن  األضراروكان ھناك احتمال تسببھا في 
عر المھندس او ممثل وعلیھ أن یش األضرارالالزمة لمنع ذ كافة االحتیاطات الوقائیة المنظمة لذلك وان یقوم باتخا

  .األحمالوتفاصیل تلك  وأبعاد بأوزانالمھندس 
 إلىمرور والتي یحتاجھا للوصول لل ةوالمؤقتالمتعلقة بالتصاریح الخاصة   یتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم ٤-٣٨

  .اجل العمل  من  إلیھادود الموقع یحتاج حنفقتھ الخاصة أي تجھیزات إضافیة خارج  على الموقع وعلیھ أن یھیئ
متطلبات تنفیذ المقاولة وال یتعرض   بالقدر الذي تقتضیھ  األعمالیجب أن تتم جمیع العملیات الالزمة لتنفیذ  ٥-٣٨    

الطرق العامة  وإشغالاو غیر سلیمة لراحة الجمھور او یعرقل الوصول لغرض استعمال  بصورة غیر ضروریة
  وعلى  أخرسواء كانت في حیازة صاحب العمل او في حیازة أي شخص  األمالك إلىالوصول  ألجلوالخاصة والممرات 
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األضرار ض عن التعوی  المقاول أن یعوض صاحب العمل بجمیع مطالبات التعویض ونفقات التقاضي ومبالغ 

لذي یكون فیھ المقاول مسئوال والمتعلقة بمثل أي من ھذه األمور وبالقدر اغرامات والمصاریف الناشئة عن والتكالیف وال
  .عن ذلك
      

 المقاولون اآلخرون -٣٩
  .على المقاول امتثاال لتعلیمات المھندس إتاحة جمیع الفرص الممكنة لدیھ ألداء األعمال ١-٣٩
  .العمل نفسھھم صاحب العمل او عمال صاحب آخرین یستخدمأي مقاولین . أ   
أي سلطة قانونیة جرى تكلیفھا لتنفیذ أي عمل داخل الموقع او بجواره سواء كان ھذا العمل غیر مشمول في العقد او . ب  

  .او مالحقھا األعمالبخصوص وقعھ صاحب العمل  أخرعقد  بأيكان مشموالً 
  

 نظافة الموقع المحافظة على -٤٠
عوائق وان یقوم بتخزین وأبعاد أي خالیاً من أي ینبغي على المقاول أثناء تنفیذ األعمال الحفاظ على الموقع  ١-٤٠ 

  .یتخلص من أي مخلفات او نفایات او إنشاءات مؤقتة ال یحتاج لھا العمل  فائضة عن العمل وان  معدات ومواد
معدات التشیید والمواد الفائضة   الموقع وإزالة كل  عمال تنظیفینبغي على المقاول عند انتھاء انجاز األ ٢-٤٠

  .المھندس  ومقبول لدى  وترك الموقع وما بھ من أعمال في وضع نظیف مرتبفات وكل ما لیس بحاجة لبقائھ والمخل
  

  والمصنعیة واالختبارات جودة المواد  -٤١
  -:یجب أن تكون جمیع المواد والمصنعیة ١-٤١

   سھا في العقد طبقاً لتعلیمات المھندالجیدة والمنصوص علی األنواعمن   . أ
مكان التصنیع او التجھیز او في الموقع او أي لالختبارات في ) طلب المھندسحسب ( ألخرأن تخضع من وقت   . ب

  .منصوص علیھ في العقدكما ھو  آخرمكان 
لزم عادة الختبار وغیرھا مما ی  زم والمعدات والعمال والمواد على المقاول تقدیم جمیع التسھیالت واللوا ٢-٤١   

على مواد لالختبار قبل استعمالھا كما یلتزم المقاول بتقدیم عینات ال استعملتمل أو نوعیة أو كمیة أو مادة وقیاس أي ع
  .النحو الذي یطلبھ المھندس

  

    أو االختبارات تكلفة العینات -٤٢
  أي اختبار للمواد إجراءة العینات التي یتطلبھا العمل كما یتحمل تكلف إعدادیتحمل المقاول تكلفة  ١-٤١

  

 كلفة النماذج -٤٣
  على المقاول أن یجھز جمیع النماذج على نفقتھ الخاصة ١-٤٣  
  

       الموقع الوصول إلى -٤٤
اكن التي یحق للمھندس او أي شخص أخر یفوضھ المھندس الدخول في أي وقت لموقع العمل او الورش او األم ١-٤٤

وعلى المقاول األعمال مصنعة او األدوات لغرض تنفیذ المواد واألدوات ال لألعمال او تورد منھایجري فیھا التحضیر 
  .منھم أليتقدیم التسھیالت الالزمة والمساعدة 
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  قبل تغطیتھااختبار األعمال  -٤٥
ة للمھندس ال یجوز تغطیة أي عمل او حجبھ عن النظر إال بعد موافقة المھندس وعلى المقاول إتاحة الفرصة الكافی ١-٤٥

على المقاول إخطار   ھا اإلنشاءات الدائمة ستتم تغطیتھ وان یفحص األساسات قبل أن تقام علیاس أي عمل لفحص وقی
بادرة بالحضور إلجراء الفحص جاھز للفحص وعلى المھندس المون مثل ھذا العمل او أي أساس لمھندس عندما یكا

  .والقیاس لمثل ھذا العمل او األساسات وإخطار المقاول بذلك
تغطیتھ دون علم یكون قد قام ب   األعمالالكشف عن أي جزء من  بإعادةق للمھندس مطالبة المقاول یح ٢-٤٥

   .ذلكول كافة النفقات المترتبة على  المھندس ویتحمل المقا
  

   ةوالمواد غیر المطابق األعمال إزالة -٤٦
  -:التيأثناء سیر العمل با -من وقت آلخر–للمھندس الصالحیة بان یأمر كتابیاً  ١-٤٦

  إبعاد أي مواد من الموقع یرى أنھا غیر مطابقة للمواصفات وذلك خالل الفترة التي یحددھا  .أ
  .استبدال المواد بمواد مناسبة وصالحة  .ب
ل سلیم المواد او المصنعیة وإعادة تنفیذه بشكمطابق لمتطلبات العقد من حیث إزالة أي عمل یعتبره المھندس غیر   .ج

  .اختبار سابق لھ او دفعات على الحساب تمت بشأنھأي وذلك على الرغم من 

  
  بالتعلیمات المقاول إخالل -٤٧
خالل المھلة المحددة او   اخل المقاول بتنفیذ تعلیمات المھندس او ممثل المھندس إذا - یحق لصاحب العمل ١-٤٧

من اجل تنفیذ تلك  أجورھمأن یستخدم أشخاصاً آخرین ویدفع  العملفانھ یحق لصاحب  -خالل مدة یحددھا صاحب العمل 
تقدیرات المھندس التي یعدھا بعد حسب  المترتبة على ذلكوفي مثل ھذه الحالة یتحمل المقاول جمیع التكالیف  األعمال

مبالغ مستحقة او قد تستحق  أیةویحق لصاحب العمل خصمھا من   العمل  التشاور المناسب مع صاحب إجراء
  .صاحب العمل إلى اإلشعارعار المقاول بإقرار وإرسال نسخة من یتعین على المھندس إشكما  .للمقاول

  

   العمل توقیف  -٤٨
الجاري او أي جزء منھ    بناًء على أمر خطي صادر إلیھ من المھندس أن یوقف العمل -ینبغي على المقاول ١-٤٨

التوقف إلى الفترة خالل فترة یحافظ على األعمال ویؤمن حمایتھا ددھا المھندس وعلى المقاول أن للمدة وبالكیفیة التي یح
  :المھندس ضروریة ویكون التوقیف في أي من الحاالت اآلتیةالتي یراھا 

  قد ورد بھ نص في العقد  .أ
  بسبب تقصیر او خطأ ارتكبھ المقاول.ب
  الجویة بالموقع األحوالبسبب   .ج
وفي الحاالت التي یطلب فیھا المھندس التوقیف  او المحافظة على سالمتھا كلیاً او جزئیاً  األعمالمن اجل تحسین تنفیذ   .د

  .فعلى صاحب العمل إعطاء مدة إضافیة لذلكدون أن یكون للمقاول ید فیھا 
یوماً  ٩٠أمر باستئنافھ خالل  سبأمر خطي من المھندس ولم یصدر عن المھندتوقف سیر العمل كلیاً او جزئیاً  إذا ٢-٤٨

فیحق للمقاول  –في البند السابق  إلیھاالمشار " د ،ج، ب ،أ"في حدود  اإلیقافون بتوقیفھ فیما عدا أن یك األمرمن تاریخ 
لم یمنح  وإذاللمھندس  إخطاره  یوماً من تاریخ  ٢٨باستئناف العمل خالل  اإلذنأن یخطر المھندس كتابیاً بطلب 

لھ واعتبار ذلك تخلیاً  إلغاءبمثابة  لاألعماخالل الفترة المذكورة یحق لھ اعتبار التوقیف بذلك الجزء من  اإلذنالمقاول 
  .في مجملھا األعمالكان التوقیف یمس  إذاصاحب العمل جانب   عن العقد من 
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  الموقعتسلیم -٤٩
منھ لیتمكن المقاول من مباشرة العمل  یمكن تسلیمھا أجزاءسیقوم صاحب العمل بتسلیم المقاول موقع العمل او أي  ١-٤٩

  .العمل او وفقاً ألي مقترحات معقولة یتقدم بھا المقاول كتابیاً للمھندس لتمكینھ من تنفیذ األعمالوفقاً للبرنامج المعد لھذا 
من جراء تأخر صاحب   سبب ذلك في تحملھ لنفقات نتجت إذا تضرر المقاول من تأخیر تسلیم الموقع او ت ٢-٤٩  

التوصیة لصاحب مدة اإلضافیة النجاز األعمال والمھندس تقدیر الحدد في فقرات ھذا البند فعلى العمل وفقاً لما ھو م
  الفترةالعمل بمنح ھذه 

تتطلب عملیة التسلیم للموقع فترة من تاریخ توقیع العقد مالم  أسبوعینتحدد فترة تسلیم الموقع بفترة ال تتجاوز  ٣-٤٩  
  كما ھو محدد في الشروط الخاصة للعقد أطول

  

  )لیم األعمال نجاز وتسالالتاریخ المتوقع (مدة االنجاز -٥٠
الكلي فانھ ینبغي على المقاول االعمال قبل االنجاز مع مراعاة أي نصوص ترد في العقد بشأن إنجاز أي جزء من  ١-٥٠

الفترة الزمنیة المحددة في الشروط الخاصة للعقد والتي تحسب من تاریخ تسلیم  بكاملھا خالل األعمالأن یقوم بإنجاز 
  .إشكاالتأي موانع او  المقاول خالیاً من إلىالموقع 

  

   )األعمال ن التاریخ المتوقع النتھاء إنجازم(تمدید مدة االنجاز  -٥١
او الزائدة من ذلك النوع او بالقدر الذي یفرض تمدیداً في مدة االنجاز المحددة  اإلضافیة األعمالكانت كمیة  إذا ١-٥١

معطلة للعمل او  استثنائیةاقتضت ظروف مناخیة  وإذااو كانت ھناك أسباب للتأخیر بمقتضى ھذه الشروط  األعماللتنفیذ 
او الظروف ما  األسبابوترتب على تلك  ما ھو ناشئ عن تقصیر المقاول باستثناءأي ظروف خاصة مھما كان نوعھا 

ندس یعتبر تبریراً یعطي المقاول الحق للمطالبة بتمدید مدة االنجاز ففي مثل ھذه الحاالت یجب على المقاول أن یخطر المھ
 وقوع تلك الظروف او األسباب كما أن علیھ  یوماً من تاریخ  ٢٨الموجبة لطلبھ خالل فترة ال تتعدى  األسبابكتابة 

لصاحب   ھ وتحدید مدة التمدید ورفعھا استحقاقھ وعلى المھندس تحري األمر في حینأن یقدم تفاصیل أي تمدید یرى 
  .العمل إلقرارھا

  

    ساعات العمل القیود على -٥٢
ال یجوز تنفیذ األعمال خالل اللیل او أیام العطالت الرسمیة المقررة بدون تصریح خطي من المھندس ماعدا  ١-٥٢

ألشخاص او ال یمكن تأجیلھ أو كان ضروریاً إلنقاذ حیاة استمرار في العمل أمراً حتمیاً الحاالت التي یكون فیھا اال
لمھندس فوراً وینبغي على المقاول في مثل ھذه الحالة إبالغ ا .الممتلكات وسالمة األعمال ذاتھاللمحافظة على سالمة 

  األعمال التي یجري فیھا تنفیذ العمل فیھا عادة بنظام الوردیات او التناوبباألمر باستثناء 
  

  العملتقدم سیر   -٥٣
ال  ألسبابیجة بطیئاً نت قد أصبحبكاملھا و في أي جزء منھا  األعمالأي وقت بأن معدل تقدم  المھندس في رأىإذ  ١-٥٣

 إبالغلن یتم خالل مدة االنجاز المتفق علیھا فعلى المھندس  األعمالتبرر تمدید مدة االنجاز وقدر المھندس أن انجاز 
في العمل وانجاز  لإلسراعوالخطوات الالزمة بموافقة المھندس  اإلجراءاتلمقاول خطیاً بذلك وعلى المقاول اتخاذ ا

طلب الموافقة من قبل المھندس بالتصریح لھ بالعمل لیالً او او الممددة فانھ یجوز للمقاول خالل الفترة المحددة  األعمال
  .مقبولھندس رفض ھذا الطلب بدون سبب وبالمقابل ال یجوز للم األسبوعیةالعطل  أیامخالل 

إضافیة یتكبدھا  على أي نفقات  بمسئولیاتھ خالل تلك األوقات  وإذا انطوت اإلجراءات التي اتخذھا المقاول للقیام
لمھندس أن یقوم الوقت اإلضافي للجھاز المشرف التابع لھ فعلى اسبب األجور المترتبة على دوام صاحب العمل ب
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من أي دفعات مستحقة لعمل لكي یستردھا صاحب ا )إجراء التشاور المناسب مع صاحب العمل والمقاول  بعد (بتحدیدھا 
  .المقاول بقراره مع إرسال نسخة منھ إلى صاحب العملدس أن یشعر ویتعین على المھن، أو قد تستحق للمقاول

  

  التأخیر و السدادغرامة  -٥٤
  غرامة التأخیر احتساب     

في تنفیذ األعمال المتعاقد علیھا في المواعید المحددة بحسب البرنامج الزمني والفترة المحددة إذا تأخر المقاول  .١
  :النحو التالي  نود التي لم یتم تنفیذھا على من قیمة الب% ٧.٥بنسبة  ألولافي العقد تحسب غرامة تأخیر في الشھر 

 او أي جزء منھ األولمن قیمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع % ١. 
 قیمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني او أي جزء منھ من%١.٥. 
 او أي جزء منھالثالث  األسبوعقیمة البنود الخاضعة للغرامة عن من % ٢. 
 الرابع او أي جزء منھ األسبوعقیمة البنود الخاضعة للغرامة عن من % ٣. 
 لكل شھر او جزء منھ وذلك لكل فترة مما تقدم على حده %)٤(بنسبة  تأخیرتأخر بعد ذلك یتم احتساب غرامة  إذا

 إذاثالثة أشھر  أقصىة التأخیر كحد جمالي قیمة العقد وال تتجاوز مدإمن %) ١٠(نسبة بحیث ال یتجاوز مجموع الغرامة 
 اإلجراءاتواتخاذ  األداءتجاوزت الغرامة او المدة المحددة في ھذه الفقرة یكتفي بالغرامة المحددة ومصادرة ضمان 

 .المنصوص علیھا في القانون والالئحة وشروط العقد
  تعود لصالح العمل او لقوى قاھرةألسباب  التأخیرال تحتسب غرامة   .٢
  
  حتساب غرامة السدادا  .ب
  :تحتسب غرامة السداد لصالح المقاول وفقاً للشروط التالیة   .١
 عدم وجود أي مبرر قانوني للتأخیر في السداد 
 عدم وجود أي نقص في الوثائق او البیانات القانونیة المؤیدة للنفع 
  عقد والتوقیع علیھ دون أي ال بإدارةیوماً من تاریخ رفع المستحقات من قبل الجھة المخولة  ٩٠تجاوز فترة

 .مالحظات وتعمیده من رئیس الجھة
  إجراءات الدفع  تأخیرعندما ال یكون المقاول متسببا في  
المستخلص المتأخر وتحسب على   قیمة  من% ٧.٥یتم احتساب غرامة تأخیر السداد في الشھر األول بنسبة  .٢

  :التالي النحو
 بوع األول او أي جزء منھمن قیمة البنود الخاضعة للغرامة عن األس% ١. 
 قیمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني او أي جزء منھ من%١.٥. 
 قیمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث او أي جزء منھمن % ٢. 
 قیمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الرابع او أي جزء منھ من %٣. 
 لكل شھر او جزء منھ وذلك لكل فترة مما تقدم على  %)٤(بنسبة  السدادرامة إذا تأخر بعد ذلك یتم احتساب غ

ثالثة  أقصىال تتجاوز مدة التأخیر كحد بما جمالي قیمة العقد وإمن %) ١٠(حده بحیث ال یتجاوز مجموع الغرامة نسبة 
 .أشھر

 إذاو  التأخیرالفترة التي تسبب فیھا  صاحب العمل یتم تمدید فترة تنفیذ العقد بنفس إلىیعود  التأخیركان سبب  إذا  .ج
  .من ھذا البند) أ(المقاول فسوف تطبق علیھ غرامة التأخیر المحددة في الفقرة  إلىیرجع  التأخیركان سبب 
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  التسلیم االبتدائي لألعمال شھادة  -٥٥
للمقاول إخطار المھندس فیحق  عندما یتم انجاز األعمال كاملة وتكون قد اجتازت أي اختبار نھائي وفقاً للعقد ١-٥٥   

  :یوماً من استالمھ لطلب المقاول القیام بما یلي ١٤وعلى المھندس خالل  بذلك كتابیاً وطلب إصدار شھادة التسلیم االبتدائي
وأنھا مستكملة وخالیة من التحفظات لمواصفات والرسومات والمخططات التأكد من أن األعمال قد تم إنجازھا وفقاً ل. أ    

قبل نھایة المدة ) االبتدائي (العمل بتشكیل لجنة للفحص والمعاینة واالستالمالحالة یخطر المھندس صاحب  ھذهوفي ،
  .المحددة لھا

المقاول مبیناً فیھا األعمال التي  إلىغیر مستكملة یقوم المھندس بإصدار تعلیماتھ الخطیة  تبین أن األعمال إذا  .ب    
عیوب یجب إصالحھا ویتم تحدید موعد النجازھا بحسب طبیعة ھذه خطاء أو اول استكمالھا أو أي أیجب على المق

  .األعمال
للمواصفات والرسومات مطابقة  أصبحتبعد إلنجاز المقاول لھذه المالحظات وتأكد المھندس أن األعمال . ج   

  .إجراءات االستالم استكمال  ستكملة وخالیة من العیوب فیتم والمخططات وأنھا م
بالصورة المقبولة من  األعمالیوماً بعد إنجاز  ٢٨خالل  الستالم شھادة التسلیم االبتدائي المقاول مستحقاً  یكون  .د    

  .مالحظاتستالم بدون أي لجنة للفحص واال و المھندس
  

      التسلیم االبتدائي الجزئي شھادة -٥٦
لجنة ار شھادة التسلیم االبتدائي وعلى مع مراعاة ما ورد في البند السابق یجوز للمقاول أن یطلب من المھندس إصد ١-٥٦

  :اآلتيعلى النحو  االستالم أن تصدر شھادة التسلیم
  أي قسم من األعمال الدائمة نص العقد على مدة منفصلة النجازه. أ

  .صاحب العمل بإشغالھ أو إستعمالھبشكل مقبول لدى المھندس وقام أي جزء من األعمال الدائمة تم إنجازه . ب
إذا كان قد تم إنجازه كامالً وأجتاز أي ابتدائي ألي جزء من األعمال  نة االستالم أن تصدر شھادة تسلیم یجوز للج. ج

  .األعمال كاملةوفقاً للعقد وذلك قبل إنجاز  إختبار
عمال قبل إنجاز األعمال بكاملھا ال یعني تسلیم أم أو جزء من األعمال الدائمة أن إصدار أي شھادة تسلیم ابتدائي ألي قس.د

  .بذلكاول قد قام تم إصالحھا إال إذا نصت شھادة التسلیم االبتدائي على أن المقالموقع او الساحات التي 
  

  ومسئولیة إصالح العیوب األعمالإنجاز -٥٧
فترة سنة میالدیة محسوبة من تاریخ  :العقدترد في ھذا  أینما) الصیانة(یقصد بعبارة فترة المسؤولیة عن العیوب ١-٥٧

الخاصة الشروط مالم تحدد مدة أطول في ،المعتمدة من لجنة التسلیم خالیة من أي تحفظات  الم االبتدائي لألعمالاالست
فترة الصیانة لكل جزء من تاریخ صدور شھادة التسلیم فتحسب  من شھادة واحدة  أكثروإذا أصدرت لجنة االستالم ،للعقد 

  .لھا  االبتدائي
حسب ) الصیانة(صاحب العمل عند انتھاء فترة المسؤولیة عن إصالح العیوب  إلىائیاً نھ األعمالحین تسلیم  إلى ٢-٥٧

 -العادي واالستھالك المتوقع  باستثناء ما ینجم عن االستعمال  –في حالة سلیمة ومقبولة من صاحب العمل ،شروط العقد 
حسبما یراه  األخطاءمن ،الح العیوب وغیرھاو إص، اإلنشاءوإعادة ،ال التعدیل مفإنھ ینبغي على المقاول القیام بجمیع أع

وذلك نتیجة ،یوماً من تاریخ انتھائھا  ١٤او خالل ) الصیانة(ل فترة المسؤولیة عن إصالح العیوب الالمھندس الزماً خ
صاحب العمل أو من ینوب عنھ ویتم إصدار تعلیمات بشأنھا إلى المقاول وعلى لجنة المعاینة  ھللكشف الذي یجری

  .مالحظات أو تحفظاتإستالم نھائي خال من أي  إجراءم النھائي الواالست
الخاصة إذا كانت األسباب التي أدت إلى ا في البند السابق على نفقتھ یتحمل المقاول تكلفة األعمال الوارد ذكرھ ٣-٥٧

  :ناشئة عنحسب رأي المھندس  –حصولھا 
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  .مواد أو معدات أو مصنعیة مخالفة لشروط العقد استعمال. أ
و تقصیر من جانب المقاول عنھ أو بسبب إھمال أ مسئوالء من األعمال یعتبر المقاول وجود أخطاء في تصمیم أي جز. ب

  .المذكورة في العقد أو المفھومة منھ ضمنیاً  التزاماتھالتقید بأي من في 
احب العمل أن یقوم المھندس فیحق لصالصیانة واإلصالحات حسب طلب  إذا اخفق المقاول عن القیام بأعمال ٤-٥٧

تلك المبالغ  استردادویتم ، لمقاول جمیع التكالیف المرتبة على ذلكاویتحمل  آخرینأشخاص باستخدام  األعمالبتنفیذ تلك 
في مطالبة  بحق صاحب العمل اإلخاللصاحب العمل مع عدم   من المقاول أو خصمھا من أي مبالغ مستحقة لھ لدى 

  .أخرى في حالة عدم كفایة ذلكالمقاول بأي تعویضات أو مبالغ 
  

   التزامات أخرى على المقاول  -٥٨
  :ط القیام بما یليوالشر هالتزاماتھ المحددة بموجب ھذ إلى باإلضافةیجب على المقاول  ١-٥٨

ي یقوم بتنفیذھا مقاولیھ من األعمال بما في ذلك األجزاء التعلى جمیع مراحل اإلشراف والفحص والمتابعة والسیطرة . أ  
  اطنالب
   باألعمالوافقات الضروریة فیما یتعلق  جمیع الرخص والم استخراج. ب 
على موافقة صاحب العمل الحقلي وبعد الحصول عند إكمال  واألدواتالتخلص من جمیع المواد الفائضة والمعدات . ج  

  .خل الجمھوریةدا األدواتوالمعدات أو لك في حال تصریف تلك المواد والتراخیص الالزمة وما شابھ ذالعمل 
  طیلة مدة تنفیذ األعمال البیئة والسیطرة على التلوث االمتثال ألنظمة وتعلیمات حمایة . د   

المھندس عن أسباب أي نقص او خطأ في ن المھندس أن یبحث تخت إشراف على المقاول بناء على طلب خطي م  ٢-٥٨
نفقات الكشف عنھا ویتحمل المقاول جمیع  –) الصیانة( العیوب او أثناء فترة المسؤولیة عن عمال أثناء تقدم العمل فیھا األ

  .حسابھالالزمة وإزالة أسبابھا على  ویقوم باإلصالحات
  

  والتغیریة اإلضافیة األعمال -٥٩
من % ٢٠سبتھ نمن مراحل تنفیذ العقد بما النقص في أي مرحلة  أویحق لصاحب العمل أن یعدل العقد بالزیادة   ١-٥٩

أي تغییرات في شكل او نوعیة او حجم  إجراءلما یراه المھندس ضروریاً ألي سبب كان ویتطلب ذلك قیمة العقد وفقاً 
المتعاقد علیھا  األعمالعلى أن تكون من نفس بنود  األعمالالمقاول بتنفیذ أي من  یأمرعندھا یحق للمھندس أن  األعمال
من كمیة البند وما زاد عن % ١٥    نسبتھ شریطة أن ال تتجاوز األعمال اإلضافیة على مستوى البند عن ما  

   السائدة في السوق في حینھ بحسب طبیعة ومكان وتنفیذ المشروع  لألسعارذلك یتم التفاوض على سعر التنفیذ وفقاً 
  .القانون ألحكامبعد اخذ  موافقة لجنة المناقصات المختصة على ذلك وفقاً 

المھندس أمرا خطیاً بذلك بعد أن یتم او تغییریھ إال إذا اصدر لھ  ةال یجوز للمقاول أن یقوم بأي أعمال إضافی  ٢-٥٩
  .بحسب اإلجراءات القانونیة  ل صاحب العمل اعتماد قیمتھا من قب

  

  على أساس العمل الیوممل عإنجاز ال -٦٠
دل الخطیة لتنفیذ أي عمل إضافي أو عمل مع أوامرهضروریاً أن یصدر ، ذلك مناسباً أ رأىیحق للمھندس إذا   ١-٦٠

للشروط وفقا  األعمالھ نظیر ھذه اتالیومیة وفي مثل ھذه الحالة یتم محاسبة المقاول عن استحقاقبعلى أساس العمل 
  .بالیومیة المضمن في العقد األعمالالمحددة في جدول 

طاءات العالمبالغ التي صرفت وكذلك تقدیم والفواتیر التي تؤید  اإلیصاالتیجب على المقاول أن یقد م للمھندس   ٢-٦٠
  .المواد قبل طلبھا للحصول على موافقة المھندس علیھاالتي تحصل علیھا لشراء 
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ومھن  بأسماءللمھندس كشوفات یومیة دقیقة العمل الیومي أن یقدم  أساسیجب على المقاول خالل سیر العمل على  ٣-٦٠
والمعدات المستعملة في تنفیذ   المستخدمین في ھذا العمل وكذلك بیانات بوصف وكمیات المواد ومدة عمل جمیع 

  .األعمال على أن یقوم المھندس بعد مراجعتھا والموافقة علیھا بالتوقیع علیھ وتسلیم المقاول نسخة منھا
للعمالة والمواد والمعدات المستعملة للمھندس كشوفات مسعرة یجب على المقاول في نھایة كل شھر أن یقدم  ٤-٦٠      

  .قدم ھذه البیانات والكشوفات مكتملة وبانتظام إذا إالدفعات  آليمستحقاً ون المقاول یذ األعمال وال یكفي تنف
  

    المؤقتة واألعمالالمعدات  -٦١
 األعمالتعتبر جمیع معدات التشیید التي یملكھا أو یستأجرھا المقاول ویحضرھا الى موقع العمل وكذلك   ١-٦١   

نقلھا أو یحق لھ  وال،موضع العقد دون غیرھا  األعمالشیید وانجاز مخصصة لتفي الموقع  المؤقتة والمواد المقدمة منھ 
  .على أن ال تحجب الموافقة دون سبب مقبول –المھندس جزئیاً بدون موافقة خطیة من إخراجھا من الموقع كلیاً أو 

لیھا من قبل مقبولة أو موافق عاو أي أمور أخرى أشیر إلیھا  ال یعني اعتبار المواد الموردة إلى الموقع  ٢-٦١  
وقت تلك المواد أو المعدات في أي وأن ذلك ال یمنع المھندس من رفض أي من   الدائمة  األعمالالمھندس الستعمالھا في 

  .وفقاً لما یتطلبھ العقد
  

    إخالء الموقع -٦٢
ؤقتة ومعدات التشیید واألعمال المن یخلي الموقع من جمیع آلیات یجب على المقاول بمجرد إتمام األعمال أ  ١-٦٢
  .فائضة عن االستعمال وذلك بعد موافقة المھندسواد والمخلفات وأي مواد أخرى والم
خسارة تلحق بالمعدات أو األعمال وقت تجاه أي ضرر أو فقدان أو ال یكون صاحب العمل مسؤوال في أي   ٢-٦٢

  المؤقتة أو المواد
  

  جدول الكمیات -٦٣
وال تؤخذ على أنھا الكمیات الفعلیة  لألعمالیات تقدیریة وتقریبیة  كم -یاتتعتبر الكمیات المذكورة في جدول الكم  ١-٦٣

  تعتبر نھائیة لعقد بالمقطوعیة فإن الكمیات أن ینفذھا أما في حالة ا لعلى المقاویتعین التي  لألعمالوالصحیحة 
  

  األعمالقیاس  -٦٤
العقد فإذا رغب قیاس أي جزء من  ألحكامالمنجزة وفقاً  األعمالعلى المھندس أن یحدد ویثبت بالقیاس قیمة  ١-٦٤

اء ھذا القیاس وأن یقدم كافة وعلى المقاول او وكیلھ الحضور عند إجر   باألمرعلیھ أن یخطر المقاول  األعمال
  .التفصیالت التي تطلب منھ

  
ھ افق علیالذي یقوم بھ المھندس أو یواء القیاس فیعتبر القیاس إذا تخلف المقاول او وكیلھ عن الحضور عند إجر  ٢-٦٤

  .لألعمالھو القیاس المعتمد الصحیح 
  

المھندس بتحضیر تلك السجالت سجالت ومخططات خاصة فیقوم  إلىفي الحاالت التي یحتاج قیاسھا   ٣-٦٤
یقھا معھ او مع ممثل المھندس یوماً لتدق ١٤إشعار خطي للحضور خالل   لمخططات ویدعو المقاول بموجب وا

مخططات و عملیة التدقیق الالزمة تعتبر ھذه اللف المقاول عن الحضور وإجراء وإذا تخ.تھوالتوقیع علیھا في حالة موافق
السجالت والمخططات بعد یوافق المقاول على كل أو بعض المھندس صحیحة ومعتمدة وإذا لم السجالت التي أعدھا 

یوماً من تاریخ  ١٤خالل ھندس خطي باعتراضھ للم بإشعارالمقاول قعھا تعتبر صحیحة مالم یتقدم فحصھا ولم یو
ن ممثل المھندس وفي حالة االختالف بی.والمخططاتدعى عدم صحتھا بتلك السجالت التي ی األمورالتدقیق مبیناً   

  بھذا الشأنون قراره نھائیاً على المھندس ویك األمرفیعترض  إلیھاالمقایسة المشار والمقاول على 
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  یتعلق بالقیاسعتبار ألي عرف عام أو محلي إ یجرى قیاس األعمال قیاسا صافیا دون  ٤-٦٤

  

    الباطنالمقاول من  -٦٥
مسؤوال بالتضامن مع المقاول األصلي عن جمیع المسئولیات وااللتزامات المتعلقة یعتبر المقاول من الباطن   ١-٦٥

  .تقدیم الخدمات وغیرھا من االلتزامات المحددة في العقداألعمال أو تورید المواد أو  بتنفیذ
  ".مقاول من الباطن" أي ب العمل أو المھندس باستخدام لمقاول غیر ملزم باالمتثال لطلب صاحا  ٢-٦٥

  

    التصمیمتحدید متطلبات -٦٦
معدات أو  أليجزء من األعمال الدائمة او  ألي اتصفمواتصامیم أو  إعدادكانت الخدمات المطلوبة تتضمن  إذا  ١-٦٦

عقد المقاولة من الباطن "اللتزام یجب أن یذكر في العقد على أن یتم تدوینھ في األعمال فان مثل ھذا ا تدخل في تلك  آلیات
والنفقات  األضرارالباطن لضمان حمایة المقاول وتعویضھ عن من من مسئولیة المقاول بنص صریح یفید أنھا " 

  ."المقاول من الباطن"عن إخالل  أنشأتوالرسوم مھما كان نوعھا إذا 
  

  )المستخلصات(صدار شھادات االنجازوإإجراءات الدفع  -٦٧
من قیمة العقد مقابل % ٢٠عندما یكون لصاحب العمل إمكانیة لصرف دفعة مقدمة فان قیمتھا یجبأن ال تتجاوز  ١-٦٧ 

ضمان بنكي غیر مشروط وغیر قابل لإللغاء صادر من بنك مصرح لھ من قبل البنك المركزي الیمني  طبقاً لنموذج 
مقبول الدفع ساري المفعول لمدة تنفیذ العقد في حالة توفیر   بوثیقة المناقصة أو مقابل شیك صیغة الضمان المرفقة 

من % ٨٠سیتم استردادھا كاملة قبل صرف  بأنھإمكانیة صرف دفعة مقدمة یتم توضیح ذلك في الشروط الخاصة للعقد 
  .عن التنفیذ بحسب البرنامج الزمنيالمقاول  تأخرقیمة العقد في حالة 

تطلبات مالتي تم تنفیذھا وفقاً للرسومات والمواصفات الفنیة والشروط والكمیات وال لألعمالسیتم محاسبة المقاول   ٢-٦٧
  :وثائق العقد على النحو التاليالمحددة في  األخرى

اردة فقاً للفئات الوالمطابقة للشروط والمواصفات الفتیة والمنجزة فعال  األعمالمن قیمة  أقصىكحد %) ٩٠(نسبة . أ
  .قبل الجھة الفنیة المشرفة على التنفیذموقعة من  ) مستخلصات(ات دفع والبرنامج الزمني بموجب شھادبالعقد 

  :النحو التاليعمال األشغال یتم صرفھ على أل%)١٠(المبلغ المحتجز بنسبة . ب
ستالم بموجب محضر االمالحظات او تحفظات االستالم االبتدائي بدون أي من المبلغ المحتجز بعد %) ٥٠(نسبة .١

  .الجھةقاول والمصادق علیھ من رئیس والموقع من اللجنة المكلفة والماالبتدائي 
( فترة الصیانة  ءمالحظات او تحفظات وبعد انتھا من المبلغ المحتجز بعد االستالم النھائي بدون أي%) ٥٠(نسبة . ٢

  .المكلفة والمقاول والمصادق علیھ من رئیس الجھةجنة الموقع من اللبموجب محضر االستالم النھائي و) العیوب إصالح
  .المنجزة لألعمالعند محاسبة المقاول   ال یجوز احتساب المواد المشونة بالموقع ضمن المستخلصات . ج
المستخلص الجاري عن في العقد على أن ال یقل قیمة طبقاً للشروط المحددة ) لصاتالمستخ(یتم دفع شھادات االنجاز . د

  .من قیمة العقد والمحدد في الشروط الخاصة للعقد% ٥نسبة 
  

  )المستخلصات(االنجازتصحیح شھادات -٦٨
كما یحق  بإصدارھالتصحیح أو تعدیل أي شھادة انجاز سابقة قم ) مستخلص(شھادة انجاز  إصداریجوز للمھندس   ١-٦٨

  .مرض بشكلمنھا لم تنفذ  أو أي جزء األعمالإذا ما رأى أن ) مستخلص(انجاز  شھادةأي  إیقافللمھندس 
  وفقاً للعقدیدة المعتمدة باتمام االعمال االستالم النھائیة ھي الشھادة الوح تعتبر شھادة  ٢-٦٨
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) االستالم النھائي) (الصیانة( بعد أن تصدر لجنة االستالم شھادة المسؤولیة عن العیوب  إالالعقد منتھیاً  رعتبیال   ٣-٦٨
الشھادة  بإصداروتمت صیانتھا بشكل مقبول لدیھا وتقوم اللجنة  أنجزتقد  األعمالأن یھا وتسلمھا لصاحب العمل مبیناً ف

فترة من مدد المسئولیة عن  أخرأو انتھاء ) الصیانة( یوماً من انتھاء فترة المسؤولیة عن العیوب  ٢٨خالل  إلیھاالمشار 
 إذاالمختلفة  األعمال ألقساملخاصة للعقد ا ي الشروطف أطولنص على مدة  إذا إالالتي ال تقل عن سنة ) الصیانة( العیوب 

او قیام صاحب  لألعمالوذلك بصرف النظر عن أي تسلیم قد تم  األعمالعلى مراحل او تاریخ انتھاء  جرى تسلیمھا
  .العمل باستعمالھا بصورة كلیة او جزئیة

قدم المقاول مطالبتھ  إذا إال ألعمالنفیذ ال یعتبر صاحب العمل مسؤوال تجاه المقاول عن أي التزام متعلق بت   ٤-٦٨
  )]الصیانة(المسؤولیة عن إصالح العیوب [شھادة االستالم النھائي إصداربخصوص ذلك خطیاً قبل 

  

    تقصیر المقاول -٦٩
، أو ممتلكاتھ من المحكمة المختصة   ا صدر أمر بالحجز على أموالھ إذا أعلن المقاول طبقاً للقانون إفالسھ أو إذ  ١-٦٩

تعرض   أو إذا حال العقد لصالح دائنیھ أو وافق على االستمرار في تنفیذ العقد تحت إشراف لجنة من دائنیھ أو إذا 
أو إذا تنازل عن ) تكوین المنشأة وإعادةالدمج  ألغراضما عدا التصفیة الطوعیة (التصفیة  إلىالمقاول إذا كان شركة 

إلى صاحب العمل تقریراً م المھندس دبقة من صاحب العمل أو إذا قالغیر دون الحصول على موافقة مس  العقد لصالح 
  :خطیاً یشھد فیھ بأن المقاول

  قد تخلى عن العقد. أ
من تاریخ إبالغ  یوماً  ٢٨لمدة تتجاوز ) عذر مقبولدون (او توقف عن العمل ،مال قد أخفق في مباشرة تنفیذ األع. ب

  .العمل فباستئناالمھندس لھ 
لمواد أو ھدم وإعادة المھندس من إخالء الموقع من ا  الخطي من  اإلنذاریوماً من تاریخ تسلیمھ  ٢٨ قد أخفق ولمدة. ج

  .األعمال التي رفضھا المھندسإنشاء 
  .للعقد أو انھ یھمل وبإصرار تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة  وفقاً  األعمالال یقوم بتنفیذ ،رغم إنذارات المھندس الخطیة لھ . د
یحق لصاحب العمل بعد  .مقاول من الباطن بالمخالفة إلىالعقد  أعمالأي جزء من  بإسنادض المھندس قام رغم اعترا. ـھ

القضاة أو أن  إلىموقع العمل ویقصي المقاول عنھ وذلك بدون اللجوء  إلىیوماً أن یدخل  ١٤المقاول خطیاً لمدة  إنذار
یحق لصاحب العمل أن یكمل األعمال بتعیین حتھ التنفیذیة كما قانون والئاإلجراءات وفقاً ألحكام الیلغي العقد واتخاذ 

او المواد الموجودة   استعمال أي من معدات التشیید تنفیذھا كما یحق لھ او المقاول المعین حق مؤھل إلكمال مقاول آخر 
  .في الموقع والخاصة بالمقاول ألغراض تنفیذ األعمال

  

  الوضع الید على األعم تقدیر القیمة بعد -٧٠
إثبات وتحدید األعمال المنجزة بأي طریقة  -على المھندس بعد دخول صاحب العمل للموقع وإقصاء المقاول عنھ   ١-٧٠

  انجازھا في العقدالمقاول من األعمال التي تم  یراھا المھندس مناسبة للمراجعة والتدقیق لتحدید قیمة ما یستحقھ
            بعد انتھاء فترة المسؤولیة عن العیوب إالللمقاول على حساب العقد  ملزماً بدفع أي مبلغ ال یعتبر صاحب العمل  ٢-٧٠
رار المترتبة على التأخیر في ضواإلوصیانتھا  األعمالوبعد تحدید المھندس للتكالیف المترتبة على إكمال ) الصیانة( 

لمقاول فقط المبالغ التي یعتمدھا یستحق ا األمروأي نفقات أخرى تكبدھا صاحب العمل في ھذا  –االنجاز إذا وجدت 
إذا كان مجموع المبالغ ،.أعالهبعد خصم جمیع المبالغ المذكورة  األعمالالمھندس والمستحقة الدفع لھ عند إكمال 

یكون المقاول ملزماً بدفع مقدار تلك الزیادة والتي تعتبر  األعمال إكمالالمنصرفة تفوق رصید استحقاقات المقاول عند 
مبالغ مستحقة للمقاول لدى نفس الجھة او مصادرة    أیةمقاول واجب سداده لصاحب العمل استیفائھا من دین على ال

  .بالمزاد العلني او المطالبة بالفوارق عبر القضاء  المعدات وبیعھا 
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  العاجلة اإلصالحات -٧١
 األعمالبسالمة  إذا رأى المھندس او ممثل المھندس أن ھناك حاجة ملحة وضروریة ألسباب تتعلق  ١-٧١  
خالل خالل تنفیذ األعمال أو ،ألعمال وقع لأخر  أمرحادث أو إنھیار أو أي الحات سریعة لتالفي نتائج أي إص إلجراء

قیام بھا في القیام بھذه اإلصالحات أو كان عاجزاً عن الوحدث أن رفض المقاول ) لصیانةا( فترة المسؤولیة عن العیوب 
طریقة أخرى یراھا مناسبة ت بواسطة عمال یعینھم أو بأي مل أن یقوم بھذه اإلصالحالصاحب العالحال عندھا یحق 

لمترتبة اضروریاً وفي مثل ھذه الحالة یتحمل المقاول كامل النفقات   یراه المھندس و ممثل المھندس وبالشكل الذي 
ا فعھا ویحق لصاحب العمل استقطاعھوعلیھ داول ھذه األعمال إذا رأى المھندس أنھا تشكل جزءاً من التزامات المقعلى 

بأسرع ما ممثلھ بإخطار المقاول خطیاً  للمقاول شریطة أن یقوم المھندس أوتستحق   من أیة مبالغ مستحقة أو قد 
  .یمكن عند حدوث مثل ھذه الحاالت الطارئة والملحة

  

  القوة القاھرة-٧٢
بمقتضى العقد بسبب قوة قاھرة ع تنفیذ التزاماتھ ذا لم یستطال یعتبر أي طرف مقصراً او مخالفاً للعقد أ  ١-٧٢  

في الوفاء كان الوفاء أو التأخیر  إذاالتزام بموجب العقد  أليأو التأخیر في الوفاء منھما من مسئولیة عدم الوفاء ویعفي كل 
  ناشئاً عن قوة قاھرة

الطرفین وغیر مترتب  إرادةعن  ق ھذا البند أي حادث خارجفي تطبی" القوة القاھرة " یقصد بعبارة   ٢-٧٢       
الثورات أو   أو " الحروب"مثال ولیس الحصر لاعلى سبیل  األحداثوتشمل ھذه منھ أو إھمال وال یمكن توقعھ على خطأ 

أو  إھمالالحرائق و أي سبب أخر لیس ناتجاً عن خطأ أو أو الزالزل أو الفیضانات أو  أو قیود الحجر الصحياألوبئة 
  .ب الطرف الذي یتمسك بالقوة القاھرةمن جان  سوء تصرف 

صاحب العمل كتابة بفحوى ھذه ة یقوم المقاول فوراً بإخطار في حالة تحقق ظرف من ظروف القوة القاھر ٣-٧٢      
العمل كتابة   ى حد عملي إال إذا أشار صاحب تنفیذ التزاماتھ بموجب العقد إلى أقصوأسبابھا ویستمر المقاول في  الظروف
  .یحول دون اعتبارھا ظرف القوة القاھرةئل معقولة بدیلة للتنفیذ مما كما یسعى إلى إتباع وسا.بغیر ذلك

الطریق إلیھ أي دمار أو ضرر بسبب   في الموقع او بجواره او في  إذا لحق باألعمال او بالمواد الموجودة  ٤-٧٢      
  :للدفعات التالیةلقاھرة یكون المقاول مستحقاً القوة ا

یدفع للمقاول  األعمال إلكمالھو ضروري   التي دمرت او تضررت حسب ما  الدائمة والمواد األعمالأي من .أ  
  .التكلفة الفعلیة أساسمقابلھا على 

  .باألعمالالضرر او التلف الذي لحق  إصالحاستبدال او . ب  
أن ال تكون  بكاملھا شریطة عمالاألالمقاول لتنفیذ غطیة أي نفقات فعلیة تكبدھا المبالغ التي یقدرھا المھندس لت. ج  

  .آخریض المقاول عنھا من أي مصدر غطیت بدفعات سابقة او تم تعوھذه النفقات قد 
استرداد أي  األحواللصاحب العمل في جمیع أي تعویضات استحقت المقاول بموجب الفقرات السابقة ویحق . د  

  مقابل أي سلفة دفعھا للمقاول دفعات مستحقة لھ 
  

    في حالة إنھاء العقد المستحقةالدفعة -٧٣
فینبغي على صاحب العمل عندئذ أن یدفع للمقاول المبالغ المستحقة لھ لقاء  أعالهالعقد وفقا لما ذكر  إنھاءتم  إذا  ١-٧٣

  :لذلك مایلي إلى إضافةالبنود الواردة في العقد كما یدفع  أسعارقبل تاریخ اإلنھاء وبموجب  أنجزتالتي  األشغال
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والتي باشر ،لكمیات في جدول ا إلیھاالتمھیدیة المشار  األعمالغ المستحقة الدفع للمقاول نظیر أي بند من بنود المبال. أ
  .منھا أنجزتأو تقدیمھا أو تجھیزھا بواقع النسب التي  بإعدادھاالمقاول 

  الشروطالبند السابق من ھذه  أحكامواجب الدفع بموجب  إضافيأي مبلغ . ب
وذلك حسب  األشغالكان قد استخدمھم لغرض تنفیذ الذین   األجانبمستخدمي وعمال المقاول  إلعادةلة النفقات المعقو. ج

  .تواجدھم بتاریخ وضع الیدواقع 
الدفعة المقدمة التي تم  إقساطمن العقد  إنھاءالتسویة یجب مراعاة ما یستحق لصاحب العمل بتاریخ  إجراءعند   ٢-٧٣

   المقاول من اجل شراء إلىدفعھا 
 اإلنھاءالعقد في تاریخ  ألحكامیكون المواد لصاحب العمل استردادھا وفقا  أخرىمبالغ  وأیة اآلالت أوالمواد او المعدات 

تقدیرات التسویة  بإجراءیقوم  أن)التشاور المناسب مع صاحب العمل والمقاول إجراءبعد (كما یتعین على المھندس 
  صاحب العمل إلىالمقاول ونسخة منھ  إلىبذلك  عاراً إشیرسل  أنوالمبالغ المستحقة الدفع على 

  

  الدفعات في حالة التوقف القھريتسویة -٧٤
واستحال على أي -التوقیع علیھ بعد -أي من طرفي العقد  إرادةخارجة عن  ظروف نشأتنشبت الحرب أو  إذا١ -  ٧٤ 

اماتھ التعاقدیة ففي مثل ھذه الحالة یعفي الطرفان یفي بالتز أنالذي یخضع لھ العقد القانون بموجب  أو األسبابمنھما لھذه 
یدفع للمقاول ما یستحق  أنالمتعاقد علیھا وعلى صاحب العمل  األعمالمن أي التزام او مسئولیة تتعلق بتنفیذ ما تبقى من 

  .التي تم تنفیذھا لألعماللھ من مبالغ بالنسبة 
  

    الخالفاتتسویة  -٧٥
لك بطریقة ودیة ذبینھما یتعلق بالعقد و جھد لتسویة أي خالف او نزاع نشا أقصىیبذل صاحب العمل والمقاول   ١-٧٥

  .قانون المناقصات والمزایدات والئحتھ التنفیذیة إحكاموبما ینسجم مع  اإلشكالمن خالل التفاوض المباشر بغرض حل 
ت غیر الرسمیة تسویة الخالف یوماً من بدایة المفاوضا) ٣٠(تعذر على صاحب العمل والمقاول بعد ثالثین  إذا  ٢-٧٥

العقد وبعد اخذ الموافقة المسبقة من قبل اللجنة العلیا  أحكامتقتضیھ  حول العقد ودیاً یتم اللجوء الى التحكیم بحسب ما
  للمناقصات والمزایدات

ھذا الخالف  القضیة للتحكیم طبقا لھذه الفترة فان بإحالةمن الطرفین  ألي إخطارأي خالف تم من اجلھ تقدیم  ١-٢-٧٥
   .ھذا العقد إطارفي  األعمالالتحكیم قبل او بعد تنفیذ وتسلیم  بإجراءاتیحل بالتحكیم یمكن البدء 

  المحددة في قانون التحكیم الیمني  اإلجرائیةالتحكیم طبقا للقواعد  إجراءاتتتم  ٢-٢-٧٥
العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدھا  نھاءإاتفاق بشان التحكیم یحق لصاحب العمل  إلىلم یتوصل الطرفان  إذا ٣-٢-٧٥

  القضاء  إلىویحق للمتضرر اللجوء او من المبالغ المستحقة  األداءفترة الخالف وذلك من ضمان  أثناء
  :للتحكیم اإلحالةعلى الرغم من  ٣-٢-٧٥

 اتفقا على غیر ذلك إذا إالالعقد  إطاریستمر الطرفان في التزاماتھما في   . أ
المنفذة قد تم تنفیذھا وقبولھا دون  األعمالتكون  أنوجدت بشرط  أنبدفع مستحقات المقاول یقوم صاحب العمل   . ب

 .أي مالحظات من قبل صاحب العمل
  

      العمل بالعقدصاحب  إخالل-٧٦
          صاحب العمل بالعقد  إخاللتحدد حاالت   ١-٧٦

تم تصدیقھا من قبل المھندس ) تخلصمس(شھادة انجاز  أليدفع للمقاول المبلغ المستحق لھ وفقاً ی أناخفق في   . أ
  أي خصومات یستحقھا صاحب العمل إجراءیوماً من استحقاقھا للدفع بموجب شروط العقد بعد  ٩٠خالل 
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وفقاً للعقد وصادق علیھا  إعدادھال تم وللمقا) مستخلص(او رفض تصدیق أي شھادة انجاز  إعاقةتدخل في   . ب
 المھندس 

 ).او الدمج اإلنشاء إعادةماعدا التصفیة بھدف (التصفیة  كونھ شركة وقعت تحت طائلة أو أفلس  . ت
اقتصادیة لم یكن بوسعھ  ألسبابالمقاول انھ یستحیل علیھ ان یستمر في تحمل التزاماتھ وفقا للعقد  بإخطارقام   . ث

  .توقعھا
بذلك عند  مھندسال وإخطاریوما  ٩٠قدره مھلة  وإعطائھصاحب العمل  إشعارالعقد وذلك بعد  یحق للمقاول انتھاء عندئذ

یوماً وعدم استجابة صاحب العمل لطلب المقاول فانھ یحق للمقاول سحب جمیع المعدات التي تخصھ من  ٩٠انتھاء مدة الـ
  . الموقع

ھذا البند تستمر مسؤولیة صاحب العمل تجاه المقاول للوفاء بالتزامھ ودفع  ألحكامد وفقاً عقال إنھاءفي حالة   ٢-٧٦
  .بموجب شروط العقد إنھاؤهكما لو كان العقد قد تم استحقاقات المقاول 

  

  األسعارتعدیل  -٧٧
للمواد او الخدمات ذات العالقة في مكونات العقد او بعضھا  األسعارعن رفع  المسئولةعندما تكون الحكومة ھي   ١-٧٧

بقي من العقد من تاریخ مجلس الوزراء تعدیل قیمة الجزء المتیجوز لصاحب العمل في ضوء المعالجات المقرة من قبل 
  .وفقاً للضوابط المقرة من قبل مجلس الوزراء األثروقوع 

  

  للمشروع اإلنشائيالضمان -٧٨
ولو كان ، أخرىمنشات ثابتة  أوتھدم كلي او جزئي فیما شیده من مبان  یضمن المقاول ما یحدث من خلل مضر أو١-٧٨

ما یعتبر  إلىویمتد الضمان ، كان یھدد متانة البناء و سالمتھ  إذاویعتبر الخلل مضراً  األرضذلك ناشئاً عن عیب في 
فیكون عشر سنوات من من عشر سنوات فان لم یوجد عرف وال اتفاق على مدة السالمة  ألكثرعرفاً من سالمة البناء 

  .وقت تسلیم العمل لصاحبھ بموجب محضر لجنة االستالم النھائي الخالي من التحفظات
  

  المتفجرة استعمال المواد-٧٩
والقوانین الصادرة  واألنظمةواالحتیاطات والتقید بتعلیمات المھندس  اإلجراءاتینبغي على المقاول اتخاذ جمیع   ١-٧٩

في تنفیذ  إلیھنقلھا وتخزینھا وغیر ذلك مما قد یحتاج وعن السلطة المختصة في كل ما یتعلق باستعمال المواد المتفجرة 
  .ذا على جمیع المواد القابلة لالشتعال او التي یوجد خطر في استعمالھا ونقلھا وتخزینھاالتزاماتھ التعاقدیة وینطبق ھ

و ینبغي على المقاول تامین التصاریح الالزمة لذلك وإجراءات جمیع االتصاالت مع مختلق السلطات والجھات ذات 
كما أن علیھ أن یطلع المھندس او .بھذا الشأنالعالقة قبل قیامھ بأعمال التفجیر وعلیھ أن یتقید بالتعلیمات التي تعطى لھ 

ولن تعفي ھذه ،التفجیر  وأعمالخزن ونقل المتفجرات یتخذھا بشأن  إلي واإلجراءاتعلى الترتیبات  ممثل المھندس
  .توالتعلیمات المتعلقة بالمتفجرا واألنظمةللقوانین مسئولیاتھ والتزاماتھ وفقاً  الترتیبات واإلجراءات المقاول من أي من

  

  الضرائب والرسوم-٨٠
زیة الضریبیة فیما یخص الضرائب والرسوم المرك واألنظمةیخضع المقاول ومقاولوه من الباطن لجمیع القوانین   ١-٨٠

  .قانوناً وتسدیدھا للجھات المختصة ،وع وموظفیھم خالل تنفیذ المشر أنشطتھماو المحلیة المفروضة على 
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    الرشوة وفساد الذمم-٨١
حقوق أخرى مقررة تجاه  أیةیحق صاحب العمل في غرامة التأخیر طبقاً لوثائق العقد أو  اإلخاللدم مع ع  ١-٨١

الغش أو ذا ثبت أن المقاول قد أستعمل إ) حسن التنفیذ( األداءومصادرة ضمان صاحب العمل إنھاء العقد لالمقاول یحق 
أو التواطؤ غیر مباشر على رشوة احد الموظفین او أو بواسطة غیره بطریق مباشر  التالعب أو شرع أو أقدم بنفسھ

  :باتخاذ اإلجراءات التالیة في مثل ھذه الحالةویقوم صاحب العمل 
  ف المقاول عن العملیتوق  . أ

 التي نتجت عنھ واألضرارالتي سبق تنفیذھا ورفع تقریر عن مستوى التنفیذ  األعمالمراجعة كافة   . ب
ألعمال المتبقیة أو غیر المنجزة وتحدید تكلفة األضرار التي تسبب تحدید تكلفة األعمال المنجزة أو الموردة وا  . ج

 فیھا والتكالیف الناتجة عن توقف العمل والتكالیف المترتبة على تنفیذ األعمال المتبقیة وإجراء المحاسبة الكاملة لذلك
لدى جھة حكومیة  حصر التكالیف وقیمة األضرار وخصمھا من مستحقات المقاول المتبقیة لدى صاحب العمل او  .د

  .أخرى
  .متكامل حول ذلكة والطرق ووزارة المالیة بتقریر العام األشغالوزارة  إخطار-ه
ئحة القائمة السوداء ال ألحكامالقانونیة وفقاً  اإلجراءات  عنیة بالقائمة السوداء التخاذ الجھة الم إلىالموضوع  إحالة-و

  .ذات العالقة األخرىوالقوانین 
  

  غیر المؤھلة مقاطعة الدول-٨٢
عن التعامل مع أي دولة غیر مؤھلة  وصیانتھا باالمتناع األشغالیلتزم المقاول وجمیع من یستخدمھم في تنفیذ   ١-٨٢

او غیر بشكل مباشر "الدول التي یتم اتخاذ قرار من الحكومة الیمنیة بعدم التعامل معھا"ویقصد بالدول غیر المؤھلة 
في أي وقت خالل مدة نفاذ العقد بان المقاول خالف   ل وإذا ما تیقن صاحب العمل مامن لوازم تنفیذ األع أليمباشر 
ھذا الفسخ او تلك عن بالتعویض عن األضرار الناجمة أن ینھي العقد وان یطالب المقاول حقھ   البند فمن  ھذا أحكام

داتھ في الموقع من معدات وموجوجمیع استحقاقات المقاول مصادرة   ھذه الحالة یحق لصاحب العمل  المخالفة وفي
  .انتھائھاالحسابیة بعد مال وصیانتھا ثم عمل التسویة لغرض إتمام تنفیذ األعومواد مؤقتة 

  
    سریة المعلومات-٨٣
المحافظة على سریة  األشغالیجب على المتناقصین عند شراء وثائق المناقصة وعلى المقاولین عند تنفیذ   ١-٨٣

دون  أخر  عن أي من الوثائق في أي نشرة تجاریة أو فنیة أو في أي مكان  فشاءاإلویجب علیھم عدم ، المعلومات 
مشروع  أليیستخدم أیاً من وثائق العقد یجوز لھ أن   وال . الحصول على الموافقة الخطیة المسبقة من صاحب العمل

      . أو أي غرض أخر 
عن أي من نصوص العقد أو أي من وثائق العقد وال یحق للمقاول أن یكشف بدون موافقة صاحب العمل الخطیة المسبقة 

أو عن أي مواصفات او رسومات او مخططات او معلومات مقدمة من صاحب العمل او من ینوبھ في ھذا الشأن  األخرى
  كما ال یحق للمقول دون موافقة من صاحب العمل المسبقة . شخص سوى موظفي المقاول خالل تنفیذھم للعقد  ألي

    
مقاالت  أیةتنفیذ العقد او نشر او توزیع ألغراض  إالخدم أي وثیقة أو معلومات ورد ذكرھا في وثائق العقد كتابیاً أن یست

  .المجاور للموقعاو المنشات  األعمالمعلومات تخص  أیةمحاضرات او تجھیز  إلقاءاو صور او  أفالماو 
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    جانب صاحب العمل لدواعي المصلحة العامةالعقد من  إنھاء-٨٤
الطرفین  أو  إرادةقبل انجاز تنفیذ األعمال موضوع ھذا العقد بأنھ ألسباب خارجة عن  صاحب العمل رأى إذا  ١-٨٤

الحق في  معھا بان االستمرار في تنفیذ العقد ال یخدم المصلحة العامة فان لصاحب العمل یرى صاحب العمل ألسباب
على ذلك ودون إبداء  دون أن یكون للمقاول حق االعتراضد في أي مرحلة من مراحل العق إنھاء العقد كلیاً أو جزئیاً 

  .المقاول بإنھاء العقد خطیاً ى أن یقوم صاحب العمل بإشعار للمقاول عن اتخاذ قرار إنھاء العقد علاألسباب 
 وقتعلیمات صاحب العمل وتتم تسویة حقعلیھ أن یتوقف عن العمل حسب  إذا ما تلقى المقاول إشعاراً كھذا فان  ٢-٨٤

  .أحكام العقدالعقد وذلك بموجب  إنھاءأعمال وما تكبده من خسارة مباشرة بسبب المقاول لما تم انجازه من 

  القسم الخامس
  الشروط الخاصة للعقد 
  

  )١(البند  : من الشروط العامة
  :اسم صاحب العمل

  "اإلدارة العامة"البنك األھلي الیمني 

  
  اسم المشروع

ھلي الیمني الفرع اإلسالمي بخط أعمال تجھیز مبنى البنك األ
  عدن/ التسعین م 

  ..م٢٠١٣لعام )٥( :رقم المناقصة  

  
  :موقع تنفیذ المشروع

األھلي الیمني في الفرع اإلسالمي بخط التسعین في مبنى البنك 
  عدن  بمحافظة

  من الشروط العامة
  )٣(البند 

  :واجبات وصالحیة المھندس
ئرة الشئون بداللوازم وا المبانيرئیس قسم  :.اسم المھندس

  الیمني  األھلي البنك اإلداریة
  .عبدالكریم عبدالرحمن الكھالي:.ویمثـــــــــــلھ

  من الشروط العامة
  )٤(البند 

  .ال ینطبق:التعاقد من الباطن

  من الشروط العامة
  )٦(البند 

  اللغة العربیة  :لغة العقد والمراسالت
  

  :للمقاول على العنوان التاليتبلیغ اإلشعارات   :من الشروط العامة
  .............:................................اسم المقاول  )١٤( البند 

  ...............:...............................مقر المقاول  
  :..................................................تلفون  
  ...................:........................تلفون سیار  
  ..................................................فاكس  
  :.......................................صندوق برید  
  :تبلیغ اإلشعارات لصاحب العمل او المھندس على العنوان التالي  
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  "اإلدارة العامة"البنك األھلي الیمني  اسم صاحب العمل  
  عبدالكریم الكھالي/ م  المباني واللوزامرئیس قسم  دساسم المھن  

  
الشئون بدائرة المباني واللوازم قسم : المھندس /الفنیة  اإلدارةمقر 

  عدن/العامة م األھلي الیمني اإلدارة اإلداریة  بالبنك
  ٢٥٦٢٣٨/٠٢:تلفون  تلفون

  ٧٧٧٧٩٧٥٤٠/٧٣٤٣٥٣٥٥٦:تلفون سیار  تلفون سیار
  ٠٢/ ٢٥٦٢٣٧ :فاكس  فاكس

  .كریتر عدن NO:P.O.BOX. 5-اإلدارة العامة .:صندوق برید  صندوق برید
  Nby.ho@ y.net.ye  برید الكتروني

  )٢٢(البند  :من الشروط العامة 
  :امج الزمنينالبر إعداد

  

  
  فترة تنفیذ المشروع

  .من تاریخ تسلیم الموقع    
  )ینطبقال ( قیمة بولیصة التامین  )٣١(البند :من الشروط العامة

  :من الشروط العامة
  )٤٩(البند 

  .من تاریخ توقیع العقد أسبوعین:فترة تسلیم الموقع 
  .على الواقع یجب تقدیم الرسومات لألعمال المنفذة:مالحظة 

  :من الشروط العامة
  )٥٠(البند 

  :التاریخ المتوقع النجاز المشروع
  .من تاریخ تسلیم الموقع                  بعد 

  كاملة  لألعمالشھادة التسلیم االبتدائي   )٥٦(البند :وط العامةمن الشر
  )ینطبقال: (المرحلي  أوالتسلیم الجزئي   
  ):لإلنشاءات كما نفذت(تقدیم الرسومات   

  )٥٧(البند :من الشروط العامة
عام من تاریخ اعتماد  : )الصیانة(فترة المسئولیة عن العیوب 

  .محضر االستالم االبتدائي

  )٦٧(البند :شروط العامةمن ال
 : الدفعة المقدمة

  .بحسب الشروط المحددة في قانون المناقصات

  
  )المستخلصات: ( دفع شھادات االنجاز

%) ٥(بعد إنجاز و اعتماد المھندس المشرف ألعمال ال تقل عن 
  .عند كل مستخلص

  
  خمسة بالمائة :النسبة المحددة 

  
  :قبل توقیع العقد مع صاحب العطاء الفائز  أدناهالموضحة  )العناوین(  البیاناتتعبئة 

  عنوان صاحب العمل
  .........................................................  المحافظة

  .........................................................  المدینة

  .........................................................  المدیریة
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  .........................................................  الشارع

  .........................................................  رقم المبنى

  .........................................................  التلفون
  .........................................................  الفاكس

  .........................................................  البرید االلكتروني

  .........................................................  صندوق البرید

  عنوان المقاول

  .........................................................  اسم المقاول

  .........................................................  المحافظة

  .........................................................  المدینة
    المدیریة
  .........................................................  الشارع

  ..........................................................  رقم المبنى
  ..........................................................  التلفون
  ..........................................................  الفاكس

  .........................................................  البرید االلكتروني
  ..........................................................  صندوق البرید

  
  

  توقیع صاحب العمل                توقیع المقاول 
  

  التاریخ                  التاریخ
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  التأھیلبیانات 
  

  األعمالو مقدرة مقدم العطاء لتنفیذ  إمكانیات
  

  األخیرة األعوامة خالل الثالثیجدد المقاول تفاصیل المشاریع التي قام بتنفیذھا 
  

  تاریخ التسلیم  مدة التنفیذ  قیمة العقد  االستشاري  صاحب العمل  اسم المشروع
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 وإذافیھا صحیحة ونتحمل مسئولیة أي معلومات خاطئة او مضللة وردت  أعالهالمعلومات  أننؤكد  أدناهنحن الموقعون 
یرفق المقاول التقاریر المالیة مع تقریر المحاسب القانوني للثالث ( ،ثبت عدم صحتھا یحق لصاحب العمل رفض عطائنا 

  ) األخیرةالسنوات 
  

  :.............................................اسم المقاول 
  :............................................توقیع المقاول

  
  ٢٠٠...../..../.........لتاریخ ا

  الختم                    
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  بیانات التأھیل
  

  خبرة المتناقص في أعمال مشابھة
من حیث الطبیعة والحجم خالل للثالث السنوات االخیرة مع تفاصیل  خبرة المتناقص في أعمال مشابھة

من  للتأكدن یمكن التواصل معھم الجاري وااللتزامات التعاقدیة القائمة وأسماء األشخاص الذی باألعمال
  .المعلومات من أصحاب عمل آخرین

  
  تفاصیل عن  اسم المشروع

  صاحب العمل
  تاریخ التسلیم  مدة التنفیذ  قیمة العقد  نوع العمل

            
            
            
            
            
            
            
  

 وإذاأي معلومات خاطئة او مضللة وردت فیھا صحیحة ونتحمل مسئولیة  أعالهالمعلومات  أننؤكد  أدناهنحن الموقعین 
  ،ثبت عدم صحتھا یحق لصاحب العمل رفض عطائنا 

  )یرفق المقاول التقاریر المالیة مع تقریر المحاسب القانوني للثالث السنوات األخیرة ( 
  

  :.............................................اسم المقاول 
  .............................:...............توقیع المقاول

  
  ٢٠٠...../..../.........التاریخ 
  الختم                    
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  المشروع أعمالللمقاول لتنفیذ  واإلداريالجھاز الفني 
  

الجھاز  لتنفیذ العقد) مدیر المشروع ( الموقع والفنیین المقترحین  اإلدارةخبرة ومؤھالت الكادر الرئیسي 
 المشروع أعمالذي یتعھد المقاول بتوفیره لتولي مھام ومسئولیات تنفیذ الفني واإلداري ال

  
  سنوات الخبرة  المؤھل  التخصص/ الوظیفة   االسم

        
        
        
        
        
        
        
        
  
  

  :نتعھد باالتي في حالة فوز عطائنا وإرساء المناقصة علینا أدناهنحن الموقعین 
  .فني وبالتخصصات والمؤھالت المبینة أعاله ألغراض تنفیذ المشروعنوفر الجھاز اإلداري وال أن  ٠أ

وان ،  أخرى أعمال أليھذا المشروع وعدم مباشرتھ  ألعمالماماً تعاله أ  یتفرغ الجھاز الفني واإلداري أن  ٠ب
  یكون جاھزاً ومستعداً للعمل ابتداء من تاریخ المباشرة الفعلیة

بعدم   من قبل المھندس المشرف على التنفیذ  إخطارنافي العمل او تم  لأھم إذانبعد ونستبدل أي منھم  أن  ٠ج
  .ط العقدورشصالحیتھ او عدم تقیده ب

  .ال تقل خبرة المھندس عن ثالث سنوات وخبرة المراقب عن خمس سنوات أن  ٠د
  
  

  :.............................................اسم المقاول 
  ..............................:..............توقیع المقاول

  
  

  ٢٠٠...../..../.........التاریخ 
  الختم                    
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  المعدات واآللیات

  

  األعمالالمعدات واآللیات التي یتعھد المقاول بتوفیرھا لتنفیذ 
  

المعدات 
  واآللیات

العالمة 
  التجاریة

  الحالة الراھنة  العدد  الحمولة  سنة الصنع

            
            
            
            
            
            
            

  
  

  :نحن الموقعین أدناه نتعھد باالتي في حالة فوز عطائنا وإرساء المناقصة علینا
والحفاظ على المعدات واآللیات ،توفیر المعدات واآللیات المذكورة أعاله لغرض تنفیذ أعمال ھذا المشروع   ٠أ

  وصیانتھا لتعمل بكفاءة
ات داخل الموقع وعدم تحریكھا او إخراجھا من الموقع او استعمالھا ألي عمل آخر االحتفاظ بالمعدات واآللی  ٠ب

  .خالف عمل ھذا المشروع إال بموافقة المھندس المشرف كتابیاً على تنفیذ األعمال
  
  
  

  :.............................................اسم المقاول 
  .............:...............................توقیع المقاول

  
  

  ٢٠٠...../..../.........التاریخ 
  الختم                    
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  الدلیل على توافر الموارد المالیة المطلوبة لتنفیذ األعمال
  

  .اهــأدنتسھیالت مالیة تبین المصادر وترفق صور المستندات المؤیدة لذلك : أموال سائلة 
   .إلیھاوك التي یمكن لصاحب العمل الرجوع أسماء وعناوین وأرقام التلیفون والفاكس للبن

   .دم العطاء طرفاً فیھاــــیة والتي یكون مقّ ـــات عن المنازعات القضائــبیان
  .اتـــــى التحدید كتابة في حالة عدم وجود أي خالفــــیرج

  
  

  أطراف الخالفات  م
  

القیمة المختلف   سبب الخالف  صاحب العمل
  علیھا

مالحظات تظھر 
  اليالوضع الح
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  القسم السادس 
  ةــــات الفنیـــالمواصف 
  

  :  مالحظة
  المواصفات مرفقة بھذه الكراسة بملحق 
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  القسم السابع 
  الرسومات والمخططات 

  
  

  :  مالحظة
  .الرسومات والمخططات 

   )بھذه الكراسة بملحق ةمرفق( 
  

  ].                                [عدد المخططات 
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  القسم الثامن 
 جداول الكمیات

  
  

  :  مالحظة
  جداول الكمیات  مرفقة بھذه الكراسة بملحق 
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  القسم التاسع
  
  : النماذج 
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  نموذج تقدیم العطاء
 

___________:التاریخ  
  

  ____________:رقم           
  

  ]یكتب اسم صاحب العمل...............................................[ اإلخوة / األخ 
  

  بعد فحص وثائق المناقصة بما في ذلك النماذج والتي نقر باستالمھا وفحصھا كاملة 
  

  .:نؤكد التزامنا بتنفیذ عمال المشروع، ] یكتب اسم المقاول..... .[ ........................................نحن الموقعون
  

  )یكتب اسم المشروع......................................................................................................( 
  

  ]یكتب المبلغ باألرقام................ .[ ...........................طبقا لوثائق المناقصة بإجمالي مبلغ وقدره 
  

  ]نسبة التخفیض/التخفیض أن وجد مبلغ.[ ................] .[ ، ]بالحروف یكتب المبلغ................................ .[ 
  

  ]مبلغ باألرقامیكتب ال.............................................. .[ لیصبح إجمالي لعطاء النھائي بعد التخفیض 
  

رسوم  وأيجمیع الرسوم الجمركیة والضرائب والنقل والتامین  مالً اش، ]یكتب المبلغ بالحروف............................ .[ 
  .وشروط العقد، أخرى محددة في وثیقة المناقصة 

  

  وجداول الكمیات والشروط ات الفنیة والرسومات والمخططات فونتعھد في حالة قبول عطائنا بالتنفیذ طبقاً للمواص
  

  نامج الزمني للتنفیذ رمن قبلكم وبحسب الب اإلرساءتم  أساسھو عطائنا المقدم والذي على ،المحددة في وثیقة المناقصة
  

  مختصة قانوناً في أي شكوى لقرار یتم اتخاذه من قبل الجھات ا بأيكما نؤكد التزامنا ، المحدد في وثیقة المناقصة 
  

وتوقیع العقد یعتبر ھذا العطاء عقداً  إعدادوالى أن یتم ، بقبول العطاء  إخطارناھذه المناقصة قبل او بعد او تظلم بشأن 
  .ملزماً لنا 

  ٢٠-___________، ___________یوم __________ تحریراً في 
  _____________________________:والصفة بالتوقیعاسم المخول 

  
المشار إلیھ أعاله او تقدیم دیم تخفیض لقیمة العطاء فیجب أن یتم تعبئتھ في المكان ناك رغبة في تقھكان  إذا:مالحظة

ك مع مظروف العطاء في الموعد المحدد وقبل فتح أول مظروف وإشعار لجنة لمذكرة مستقلة بالتخفیض شریطة تقدیم ذ
لن یعتد بأي تخفیض غیر مثبت في  فتح المظاریف ثناء جلسة الفتح بوجود التخفیض إلثباتھ في محضر الفتح ما لم فانھ

  .سجل فتح المظاریف
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 نموذج ضمان العطاء
 

  

  ]یذكر اسم صاحب العمل..............................................................................[ اإلخوة/  األخ
  

  ]یكتب اسم ورقة المناقصة........................ [ ....................................................................
  

  یذكر اسم ......... [ ..............نضمن ] سم البنكیذكر ا................................................... [ نحن
  

  .......................................على أن ندفع لـ – لإللغاءضمانا مطلقاً غیر مشروط وغیر قابل ]المقاول 
  

  او من یخلفھ في منصبھ و یقوم بتعیینھ لذلك مبلغ وقدره ] یذكر اسم صاحب العمل........................ [ 
  

  ]یكتب المبلغ بالحروف]............................................. [ یكتب المبلغ باألرقام[  ...................
  

  :مقبلكم بدون أي تحفظ او اعتراض من جانبنا اومن جانب المضمون وشروط ھذا االلتزاعند أول مطالبة خطیة من 
  

 أن یقوم بسحب عطائھ بعد فتح المظاریف خالل فترة سریان العطاء والمذكور في شكل العطاء او  -١
  

خالل فترة سریان بإبالغ مقدم العطاء بقبول عطائھ ] صاحب العمل...................................... [أن یقوم  -٢
 :العطاء ثم

  

  طلب منھ ذلك او إذایخفق مقدم العطاء او یرفض توقیع العقد   ) أ
 حسب التعلیمات لمقدمي العطاءات او  األداءیخفق مقدم العطاء او یرفض تقدیم ضمان   ) ب

 ال تقبل التصحیحات الحسابیة حسب التعلیمات لمقدمي العطاءات  ) ت
  

  م/    /      یوم یبدأ من تاریخ         ....................) (یعتبر ھذا الضمان ساري المفعول لمدة   
  

  )المضمون( یجب أن یتم عبر صاحب العطاء المقدم  او أي طلب لتمدید ھذا الضمان
  

  _____________________:إمضاء وختم 
  

  _______________________: اسم البنك
  

  ________________________: العنوان
  

  ________________________: التاریخ
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  نموذج إخطار قبول العطاء
 

  /     /      التاریخ                                                                                                            
  

  ]اسم المقاول وعنوانھ........... [...................................................................... إلى
  

  ...........................................لعام           م بشأن تنفیذ (   ) نخطركم أن المناقصة رقم 
  

  ]یكتب اسم عملیة لشراء................................................................................ [ 
  مبلغ  بإجمالي/    /    .م بموجب عطائكم المقدم في ھذه المناقصة المؤرخ   علیك أرسیتوقد 

  

  ]یكتب المبلغ بالحروف]........................... [ یكتب المبلغ باألرقام.................... [ وقدره 
  

  .......)(................من قیمة العطاء بمبلغ % بنسبة       األداءتقدیم ضمان وعلیكم سرعة 
  

  وفقاً لصیغة الضمان المرفقة بوثائق المناقصة  اإلخطارلھذا خالل خمسة عشر یوم من تاریخ استالمكم 
  

  الستالم االبتدائي االفحص و إجراءات ءانتھاباسمنا ساریة المفعول حتى  لإللغاءغیر مشروطة وغیر قابل 
  

  ].یذكر اسم صاحب العمل[  ................................................................من قبل 
  

   أعالهخالل المدة المحددة  األداءعن الحضور لتوقیع العقد او تقدیم ضمان  تأخركمفي حالة 
  

  .إلى إلغاء إرساء الناقصة علیكم ومصادرة ضمان العطاءسیؤدي 
  

  
  ] فة توقیع األشخاص المخولین بإصدار قبول العطاء مع توضیح اسم الشخص والوظی[ 
  

الجھات المختصة قانوناً  إلىلمتقدمین بشكوى اما تقدم احد  إذاملزم من الناحیة القانونیة  اإلخطارال یعتبر ھذا : مالحظة
  والالئحةوذلك حتى یتم النظر والبت وفقاً لإلجراءات القانونیة المحددة في القانون 
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  األداءنموذج ضمان 

  
  ]یذكر اسم صاحب العمل...........................................................[ ....................:اإلخوة

  

  .....................................................................................................سم المشروعا
...................................................................................................................  

  

  ]یذكر اسم البنك................................................................................... [ نحن 
  

  رضماناً مطلقاً غیر مشروط وغی] یذكر اسم المقاول....................................... [ نضمن 
  

  ]یذكر اسم صاحب العمل.............................................. [ على أن ندفع لـ  – لإللغاءقابل 
  

  یكتب]............................................. [ یكتب المبلغ باألرقام................... [ مبلغ وقدره 
  

  بدون أي تحفظ او اعتراض من جانبنا او من عند أول مطالبة خطیة من قبلكم] المبلغ بالحروف
  

  ]یذكر اسم المقاول............................................................ [ جانب المضمون تبین أن 
  

  .قد اخفق في تنفیذ التزامھ بموجب العقد دون الحاجة إلى أن تبینوا األسس التي اسند إلیھا طلبكم
  

  یر أي إضافة او تعدیل في بنود العقد او في أي من مستندات العقد والتيكما نوافق على أي تغی
  

  ]یذكر اسم صاحب العمل................................................................. [ یمكن أن یكون 
  

  غناونحن ھنا نتنازل عن إبال، قد اتفق علیھا ولن یعفینا من أي مسئولیة تترتب على ھذا الضمان 
  

  تمدید لفترة صالحیة أليبأي من التغییرات و اإلضافات او التعدیالت كما نتعھد باالستجابة 
  

  ]یذكر اسم المقاول................................................ [ الضمان دون الرجوع إلى عمیلنا 
  

  ستالم االبتدائيالفحص واال إجراءاتم وحتى انتھاء /  /  ویسري ھذا الضمان من تاریخ   
  

  _____________________:إمضاء وختم 
  

  _______________________: اسم البنك
  

  ________________________: العنوان
  

  ________________________: التاریخ
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 نموذج ضمان الدفعة المقدمة

  
  

  ]یذكر اسم صاحب العمل....................[ :...........................................................اإلخوة
  

  .....................................................................................................اسم المشروع
  

...................................................................................................................  
  

  تقدیم ضمان مقابل صرف الدفعة المقدمة أوجبتت وشروط العقد التي ابناء على تعلیم
  

  ]یذكر اسم البنك................................................................................... [ نحن 
  

  قابل ضماناً مطلقاً غیر مشروط وغیر  ]یذكر اسم المقاول............................ [ نضمن 
  

  مبلغ ]یذكر اسم صاحب العمل......................................... [ على أن ندفع لـ  –لإللغاء 
  

  عند أول مطالبة  )بالحروف (............ .......................)باألرقام(................... وقدره 
  

  أن بن ــــــتبی إذا حفظ او اعتراض من جانبنا او من جانب المضمونخطیة من قبلكم بدون أي ت
  

  او قد اخفق في تنفیذ التزاماتھ بموجب العقد ] یذكر اسم المقاول[  .................................
  

  ویعتبر ھذا ، لدفعة المقدمة ألغراض أخرى خارج إطار المشروع موضوع العقد اقد استعمل 
  

  .المفعول من تاریخ استالم الدفعة المقدمة وحتى یتم استردادھا وفقاً لإلجراءات القانونیةالضمان ساري 
  
  

  _____________________:إمضاء وختم 
  

  _______________________: اسم البنك
  

  ________________________: العنوان
  

  ________________________: التاریخ
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  نموذج ضمان الجودة

  
  ]یذكر اسم صاحب العمل...............................................................................[ ننح
  

  بشأن تنفیذ المناقصة رقم  االمنفذة بموجب وثائق العقد الموقع بینن األعمالنضمن سالمة وجودة 
  

  ]یكتب اسم المشروع.......................[ ...........................ن أبش، لسنة               م (    ) 
  

  لمتعارف علیھااوبحسب التعلیمات المھنیة 
  

   حمن تاریخ الفحص واالستالم االبتدائي كما نؤكد لكم التزامنا بتنفیذ أعمال الصیانة واصطال
  

  .العیوب الناتجة عن سوء تنفیذ األعمال وذلك بدون أي مقابل
  

  .الضمانة فھي سوء االستخدام للمشروع عما ھو متعارف علیھ  ایھأما األخطاء التي ال تجري عل
  
  )او من یفوضھ بذلك رسمیاً / التوقیع والختم من قبل المقاول ( 
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عقد نموذج  
  ..................................................................................عقد

  ]یكتب اسم عملیة الشراء............................................................... [ ........................
  

تم إبرام ھذا العقد ] یذكر مكان إبرام العقد ................................[في ، م/   /         الموافق      ..........انھ في یوم 
  -:من لبین ك

  /........................................ األخویمثلھ ..........................................صاحب العمل  .١
  

  ]الطرف األول[ ویشار إلیھ في ھذا العقد ................................: ..........................بصفتھ 
  
  /........................................خ ویمثلھ األ........ ........................................المقاول  .٢
  

  ].الطرف الثاني [ ویشار إلیھ في ھذا العقد ....................: ....................................بصفتھ 
  :وفقاً للتالي

  
  ..........................................................................یقوم الطرف الثاني بتنفیذ ) ١(بند 

  ]لشراءایكتب اسم عملیة [  ....................................................................................
حددة في وثائق المناقصة موفقاً للرسومات المواصفات الفنیة وجداول الكمیات والشروط العامة والخاصة والمتطلبات ال

  .العقد والمعمدة من قبل طرفي
  

  ]یكتب المبلغ باألرقام..... [ ..................................قیمة عقد تنفیذ األعمال بمبلغ وقدره ) ٢(بند 
  

  ]یكتب المبلغ بالحروف................................................................................... [ 
  

  العیوب طبقاً لشروط العقد  وإصالحیذ تعلیمات صاحب العمل یلتزم الطرف الثاني بتنف) ٣(بند 
  
  

المنجزة والمستلمة وبحسب  األعمالیلتزم الطرف األول بموجب ھذا العقد بدفع مستحقات الطرف الثاني بحسب ) ٤(بند 
  شروط السداد المحددة في شروط العقد 

  

  .م الطرف الثاني للموقعتبدأ من تاریخ استال(............) مدة تنفیذ العقد ) ٥(بند 
  

  تعتبر الوثائق التالیة جزء ال یتجزأ من ھذا العقد ) ٦(بند 
  قبول العطاء إخطار  . أ

 العطاء او أي مراسالت و وثائق تم قبولھا قبل توقیع العقد  . ب
  الشروط الخاصة  . ج
  ةـالشروط العام  . د
 اتـــــالمواصف        -ه
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 الرسومات والمخططاتو   
  جدول الكمیات  -ز

 .أخرىامج العمل التفصیلي ومحاضر األعمال والمراسالت التي تتضمن االتفاقات وأیة وثائق او مالحق برن -ح 
  

من قیمة العقد % ٢٠یحق للطرف األول طلب زیادة كمیة األعمال المتعاقد علیھا او تخفیضھا في حدود . أ): ٧(بند 
ف الثاني الحق في االعتراض او المطالبة بسبب ھذه وبنفس أسعار البنود المحددة في جداول الكمیات دون أن یكون للصر

  الزیادة او ھذا النقص
  من تاریخ استالم)[.................................................] حسن التنفیذ( مدة ضمان األداء .ب  

الموضحة بھذا العقد  لضماناثناء مدة ألطرف الثاني مسئوالً ااألعمال االبتدائي بدون أي مالحظات أو تحفظات ویكون 
 اإلصالحالقیام بعملیة  األولعن إصالح العیوب خالل تلك المدة وعلى حسابھ الخاص وفي حالة التأخیر یحق للطرف 

  على حساب الطرف الثاني 
  ............................یجب على الطرف الثاني االلتزام الكامل بفترة ضمان الجودة المحددة بـ  . ح
  

  .لحكومیة والئحتھ التنفیذیةالمزایدات والمخازن اقانون المناقصات و ألحكامھذا العقد خاضعاً یعتبر ): ٨(بند 
  

  .للمقاول األصلحرر ھذا العقد من صل وست صور تسلم نسخة طبق ) : ٩(بند 
  
  

  األولالطرف           انيالطرف الث
  

  ..................................:..........االسم  :.............................................االسم
  

  :...........................................الصفة  :...........................................الصفة
  

  ...............................:...........التوقیع  :...........................................التوقیع
  

  :           /      /       التاریخ      /      /            :       التاریخ
  
  

  ختم الجھة              ختم المقاول
 


