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@Þëþa@áÔÛa@Z@æýÇ⁄a@xˆì¹@OñìÇ‡Ûa@ @
@ @

عن رغبتها في إنـزال   ]صاحب العمليكتب اسم  [ : ............................................ تعلن
   .م           سنةل)        (  المناقصة العامة رقم 

  ]يتم كتابة اسم المشروع[ .....................................................أعمال لتنفيذ 
         _____________________________________________  

_____________________________________________  
  :والتي سيتم تمويلها من المصادر اآلتية

- ..................................  
  ]يكتب مصدر التمويل[ .................................. -

  

  على الراغبين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي 
  )بصورة واضحة وثائق المناقصة في دالمحد صاحب العمليكتب عنوان (إلى العنوان التالي 

         ____________________________________________  
         ____________________________________________  

  .ال يرد _______________ لشراء واستالم وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره  
  .م/      /            وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ        

ومكتوب  المحدد ب العملاحصم بالشمع األحمر إلى عنوان يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختو -

، واسم مقدم العطاء، وفـي طيـه الوثـائق    المناقصةوالمشروع ورقم صاحب العمل عليه اسم 

  :التالية
بمبلغ مقطـوع قـدره    الصيغة المحددة في وثائق المناقصةنموذج بنفس ضمان بنكي  .1

يوماً من تاريخ فتح المظاريف، أو ) (      ريال، صالح لمدة (                     ) 
  .شيك مقبول الدفع

 . شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعولصورة من  .2
 .البطاقة الضريبية سارية المفعول+ شهادة ضريبة المبيعات صورة من  .3
 .سارية المفعول البطاقة الزكوية+ التأمينية بطاقة الصورة من  .4
 .شهادة مزاولة المهنةصورة من  .5

ويكتفى بتقديم  آنفاًق والشهادات المشار إليها ئالشركات األجنبية من تقديم الوثا ىتستثن
 .الوثائق القانونية المؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات

 
(        )  من يوم (               ) آخر موعد الستالم العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة  -

وسيتم إعادتها بحالتها ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد /             /  الموافق    
  .المسلمة إلى أصحابها

________________   بمكتب بمقر صاحب العمل الموضح بعاليه سيتم فتح المظاريف  -
  .بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم

ها خالل ئعلى وثائق المناقصة قبل شرا اإلطالعالمناقصة  في هذهاركة يمكن للراغبين في المش -
  .يوم من نشر أول إعالن(     ) لمدة  للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصةالدوام أوقات 
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ïãbrÛa@áÔÛa@ZÛa@pbàîÜÈn@paõbİÈÛa@ïß‡Ôß@¶g@ @
@ @

  مقدمة  –أ 
 

قائمـة بيانـات   در التمويل الموضح في سيتم تمويل تنفيذ األعمال من مص 1-1  مصدر التمويل -1

  .العطاء
  

مقدمو العطاءات  -2

   المؤهلون

الدعوة مفتوحة لجميع المقاولين المؤهلين للتقدم بعطاءاتهم /هذا اإلعالن 2-1

قائمـة  للمشاركة في هذه المناقصة لتنفيذ األعمال الموضح وصـفها فـي   

  .بيانات العطاء
  

  )كميات/ مقطوعية (ام تنفيذ األعمالنظقائمة بيانات العطاءستحدد 2-2 
  

على مقدم العطاء المتوقع اإلرساء عليه تنفيذ المشـروع خـالل الفتـرة     2-3 

  .قائمة بيانات العطاءالمحددة في 

ال يحق ألي من مقدمي العطاءات التعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر مع  2-4 

مات استشـارية  االستشاريين المكلفين من قبل صاحب العمل بتقـديم خـد  

إلعداد الرسومات والتصاميم والمواصفات الفنية والوثائق األخـرى التـي   

الـدعوة لتقـديم   /يتعين استخدامها لتنفيذ األعمال بموجب هـذا اإلعـالن  

  . العطاءات
  

ال ينبغي أن يكون مقدم العطاء ممن أخـل بالمبـادئ وقواعـد السـلوك      2-5 

من ) 35(ئمة السوداء طبقا للبند األخالقية أو ممن تكون أسماؤهم في القا

  .هذه التعليمات

المواد والمعدات  -3

  والخدمات

جميع المواد والخدمات المكملة ذات الصلة التي يتعين توريـدها بموجـب    3-1

  . العقد سيكون منشأها البلدان المؤهلة

المكان الذي اسـتخرجت منـه، أو   )) منشأ((ألغراض هذا البند تعني كلمة 3-2 

  .صنعت فيه المواد وجلبت منه الخدماتأنتجت أو 

يجب أن تكون جميع المواد والمعـدات المسـتخدمة والخـدمات المـؤداة      3-3 

  .بموجب هذا العقد من مصادر جيدة

تكاليف إعداد  -4

  العطاء

يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقـديم العطـاء ولـن     4-1

هذه التكاليف بغض النظر عـن   صاحب العمل مسؤوالً بأي حال عن"يكون 

  . نتيجة المناقصة
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  وثائق المناقصة-ب  
  

محتويات وثائق  -5

  المناقصة

وإجـراءات المناقصـة   األعمال المطلـوب تنفيـذها   تحدد وثائق المناقصة 5-1

ـ  أو اإلعالنوتتضمن الوثائق باإلضافة إلى  ،وشروط العقد تقـديم  لدعوة ال

  :ما يلي اتالعطاء
  ى مقدمي العطاءات إلعليماتالت  .أ  
 العطاءقائمة بيانات  .ب  
 الشروط العامة للعقد  .ج  
  الشروط الخاصة للعقد  .د  
  الرسومات والمخططات  .ه  
 جدول الكميات  .و  
 المواصفات الفنية  .ز  
 بيانات التأهيل  .ح  
  العطاءرسالة تقديمنموذج  .ط  
  نموذج ضمان العطاء  .ي  
  نموذج ضمان األداء  .ك  
  عطاءقبول الإخطارنموذج  .ل  
  نموذج ضمان الدفعة المقدمة  .م  
 نموذج العقد   .ن  
  نموذج ضمان الجودة  .س  
على مقدم العطاء أن يدرس جميـع التعليمـات والشـروط والرسـومات      5-2 

والمواصفات الفنية وجدول الكميات والنماذج الواردة في وثائق المناقصـة  

ت المطلوبة أو بصورة دقيقة وأي تقصير في تقديم جميع الوثائق والمعلوما

التقدم بعطاء غير مستجيب في جوهره لوثائق المناقصة من جميع النواحي 

  سيتحمل مسؤولية ذلك مقدم العطاء وقد يؤدي إلى استبعاد عطائه
المواصـفات  الرسـومات و مالحظات على إن عدم إبداء مقدم العطاء ألية  5-3 

وال  صحتها وسالمتها، منه ب األخرى يعتبر إقراراًوثائق المناقصة  الفنية أو

  .أسعارالمطالبة بفوارق  أويحق له المطالبة بأي تعديالت 
  

واألماكن المحيطة به وأن يحصـل   المشروععلى مقدم العطاء زيارة موقع 1-6  زيارة الموقع  -6

على كل المعلومـات الضـرورية إلعـداد     بنفسه وعلى مسؤوليته الخاصة

  . عطائه وعلى نفقته الخاصة
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 .  

وثائق  توضيح -7

  المناقصة

يحق لكل من تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلـب أي إيضـاحات أو    7-1

استفسارات بشأن وثائق المناقصة على أن تقدم خطياً إلى عنوان صـاحب  

وعلى الجهة الرد خطياً على أي طلب . قائمة بيانات العطاءالعمل المبين في 

المسموح بهـا قانونـاً قبـل     تتسلمه إليضاح وثائق المناقصة خالل الفترة

التاريخ المحدد لتقديم العطاءات وترسل صور من رد الجهة متضمناً شرحاً 

للتوضيحات واالستفسارات المطلوبة إلى جميع المتقدمين لشـراء وثـائق   

  . المناقصة بدون تحديد مصدر طلب اإليضاحات أو االستفسارات

لمناقصة كما هو موضـح فـي   الفترة المسموح بها لالستفسار عن وثائق ا 7-2 

  .  قائمة بيانات العطاء

تعديل وثائق  -8

  المناقصة

لصاحب العمل أن يعدل وثائق المناقصة في أي وقت قبل التـاريخ المحـدد    8-1

لتقديم العطاءات ألي سبب كان سواء بمبادرة من جانبه أو استجابة لطلـب  

  . إيضاح من أحد راغبي االشتراك

تقدموا واشتروا وثائق المناقصـة بالتعـديل خطيـاً،    سيتم إبالغ جميع من 8-2 

  . ال يتجزأ من وثائق المناقصة جزًءكون التعديل ملزماً لهم باعتباره يو

يكون لصاحب العمل الحق في تمديد فترة تقديم العطاءات حسب مـا يـراه    8-3 

مناسباً، لتوفير مهلة معقولة للمتقدمين لكي يأخذوا التعديل بعين االعتبـار  

  .ند إعداد عطاءاتهمع

  إعداد العطاءات-ج
يتم إعداد العطاء وجميع المراسالت والوثائق المتعلقة به والمتبادلـة بـين    1-9  لغة العطاء -9

قائمـة بيانـات   مقدم العطاء وصاحب العمل خطياً باللغة العربية مالم تنص 

على لغة أخرى، ويجوز أن يقدم صاحب العطاء وثائق ومطبوعـات   العطاء

  . أخرى بلغة

الوثائق التي يجب  -10

 ان يتضمنها العطاء 

  :يجب أن يتضمن العطاء المعد من قبل مقدمه المكونات اآلتية 10-1

  

  .وفق النموذج المرفق بوثيقة المناقصةالعطاءرسالة تقديم   .أ 

  .مة بختم مقدم العطاءوومختجداول الكميات مسعرة   .ب 

المبينـة فـي   بحسب النماذج لها  بيانات التأهيل معبأة مع الوثائق المؤيدة   .ج 
  ؛، والمرفقة بوثيقة المناقصةقائمة بيانات العطاء

من هـذه التعليمـات وبـنفس    ) 15(ضمان العطاء والذي يقدم طبقاً للبند    .د 
  المناقصة؛وثيقةالصيغة المحددة في

  .الرسومات والمخططات والمواصفات الفنية بعد الختم عليها من قبل مقدم العطاء   .ه 

  :لشهادات والبطائق المطلوب تقديمها ضمن وثائق العطاءا   .و 

  صورة شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول :1/و  
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  .صورة البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية ساريتي المفعول:2/و

صورة شهادة التسجيل لغرض ضريبة المبيعات والبطاقة الضـريبية   :3/و

  .ساريتي المفعول

  .مزاولة المهنة شهادةصورة : 4/و

  قائمة بيانات العطاء أي وثائق أخرى مطلوبة يحددها صاحب العمل في  :5/و

وتستثنى الشركات األجنبية من تقديم الشهادات والوثائق القانونية المشـار  

ويكتفى بالوثائق القانونية التـي   )4/و، 3/و، 2/و، 1/و(إليها في الفقرات 

في البلد الذي ينتمي إليه وفي حالـة  ة والصادرتؤكد أهلية المتقدم األجنبي 

  .القوانين واللوائح النافذة ذات العالقةأحام إرساء العقد عليه تسري عليه 
 

، نموذج العطاء -11

  الكمياتوجداول 

وتسعير بنود األعمال العطاء رسالة تقديمنموذج تعبئةيستكمل مقدم العطاء 11-1

  ؛وفقاً لهذه التعليماتوالمتطلبات األخرى 

المناقصة سـواء  نفس التقدم بأكثر من عطاء واحد في ألي مشاركال يحق 11-2 

ي مخالفة لذلك سـيتم  أو) ائتالف(منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركاء 

ومصادرة ضـماناتها أو إلغـاء العقـد     منهكافة العطاءات المقدمة استبعاد 

ثنى مـن  ويسـت للجهة بعد التعاقد معه ذلك ومصادرة ضمان األداء إذا تبين 

   .عطاء مقدم من الباطن مع عطاء آخرال صاحبيكون  أنذلك 

على أسـاس ائـتالف فسـيتم    إذا سمحت وثائق المناقصة بتقديم عطاءات  11-3 

  .قائمة بيانات العطاءتوضيح ذلك ضمن 

سعر الوحدة وإجمـالي سـعر    الكمياتيجب أن يبين مقدم العطاء في جدول  1-12  أسعار العطاء -12

تنفيذها، بحيـث   المطلوب لبنود األعمالال إلى جملة العطاء الوحدات وصو

العمل شامالً ثمن المصنعية وأجور العمال  إنهاء أساسعلى  األسعارتوضع 

الالزمة وثمن المواد والنقل وجميع مـا يلـزم العمـل بحسـب الشـروط      

والمواصفات الفنية وعلى مقدم العطاء تضمين الضـرائب والجمـارك وأي   

  .أخرى لألعمال التي يتقدم لتنفيذها في أسعار الوحدات رسوم أو عوائد
  

  :  يجب عند كتابة العطاء المقدم من المتناقص مراعاة اآلتي 12-2 

الوحدات وأي بيانـات أخـرى    أسعار وإجماليالوحدات  أسعار كتابة  .أ 

يمحى على أن يوضح سعر الوحدة  مطلوبة من مقدم العطاء بحبر ال

لوزن أو المقاس أو أي بيانـات تفصـيلية   وعدد الوحدات بالعدد أو ا

 .األسعار باألرقام والحروفوعلى أن تكتب أخرى والثمن اإلجمالي 
بعد ملئها وال يجـوز الكشـط أو    األسعارأن يوقع مقدم العطاء على قائمة   .ب 

 إعـادة أو غيرها يجـب   األسعاروكل تصحيح في  األسعارالمحو في قائمة 

  .هذا التصحيحبجانب توقيع الو كتابته بحبر ال يمحى رقما وحروفا
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تظل األسعار التي حددها مقدم العطاء ثابتة خالل قيامه بتنفيذ العقد وغيـر   12-3 

 اًعطاء يتضمن أسـعار وعلى لجنة التحليل التعامل مع أي ، للتعديلخاضعة 

  .مستجيبالغير  العطاءقابلة للتعديل معاملة 
 

 عمالت العطاء -13

  والدفع
على  قائمة بيانات العطاء  تنص فياء بالريال اليمني مالم العطأسعارتقدم 13-1

  . خالف ذلك

  على خالف ذلك قائمة بيانات العطاءتنص في الدفع بالريال اليمني مالم  سيتم 13-2 

ذلك  يتم تحديدسلدى صاحب العمل إمكانية صرف دفعة مقدمة فأنحالةفي 13-3 

  .قائمة بيانات العطاء في

 الوثائق المثبتة -14

ألهلية مقدم 

  العطاء ومؤهالته

14-1 

  

14 -2  

ثبت أهليته على مقدم العطاء أن يقدم كجزء من عطائه الوثائق التي تيجب

  .لالشتراك في المناقصة

يجب تقديم وثائق اإلثبات على أهلية مقدم العطاء بما يقنع صاحب العمل بأن 

  .مقدم العطاء ينتمي إلى دولة مؤهلة

العطاء لتنفيذ العقد وأنـه   مقدماإلثبات الدالة على كفاءة وثائقيجب تقديم 14-3 

المطلوبة وأن يفي بمعايير التأهيل بقبول عطائه  لصاحب العملأصبح مقنعاً 

  .بموجب هذه التعليمات
 

التعليمات يقدم صاحب العطاء كجزء من عطائـه  هذهمن)10(للبندتطبيقاً 1-15  ضمان العطاء -15

  . قائمة بيانات العطاءفي ضمان عطاء بالمبلغ المحدد 

يقدم ضمان العطاء بنفس عملة العطاء أو أي عملة أخرى قابلـة للتحويـل    15-2 

  :بإحدى الطرق التالية

شيك مقبول الدفع من البنك المسحوب عليه باسـم الجهـة صـاحبة      .أ 

يكون هذا البنك معتمـداً لـدى    أنشريطة لعطاء لكضمان المناقصة 

يكات المسحوبة علـى بنـوك بالخـارج    البنك المركزي كما تقبل الش

المعتمدة مـن قبـل البنـك    المحلية من أحد البنوك  اعتمادهابشرط 

لمدة ال تقل عن ثالثين يوماً مـن تـاريخ   وأن يكون صالحاً المركزي 

 .انتهاء فترة صالحية العطاء

 ضمانة بنكية من أحد البنوك المصرح لها من قبل البنـك المركـزي    .ب 

خالية من أي قيد وتكون الضمانة  الضمانات بإصدار مثل هذه اليمني

وبحسب نموذج صيغة الضمان المحددة في وثيقة المناقصة أو شرط 

سارية المفعول لمدة ال تقل عن ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء فتـرة  و

 .صاحب العملباسم  صالحية العطاء

ـ  أنإذا كان الضمان البنكي مقدماً من بنك خارجي فيجب و ن يكون معززاً م

  . اليمني مصرح له من قبل البنك المركزياليمنية  بنك داخل الجمهوريةقبل 
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هذه الضمان المنصوص عليه في أصل رفض أي عطاء غير مرفق به سيتم 15-3 

  . التعليمات

بعد تقديم ضمان األداء والتوقيـع  ضمانات العطاءات المقدمة ألصحابها عادت 15-4 

  .لفائزصاحب العطاء امن قبل على العقد 

@:يةالحاالت اآلتمصادرة ضمان العطاء في أيٍ من لصاحب العمليحق@ 15-5  @
إذا طلب أيٍ من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف   .أ 

 .خالل مدة صالحية العطاءات

 .إذا لم يقبل صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية  .ب 

المدة المحددة  ضمان األداء في الفائزإذا لم يقدم صاحب العطاء   .ج 

 .والتوقيع على العقد بإخطار قبول عطائه

إذا ثبت للجهة أن صاحب العطاء قد أخل بقواعد السلوك والمبـادئ    .د 

خالل فترة دراسـة   والئحته التنفيذيةاألخالقية المحددة في القانون 

  . وتقديم العطاء وإجراءات التحليل والتقييم والبت

فترة سريان  -16

  العطاء 

بعـد   قائمة بيانـات العطـاء  يان العطاء خالل الفترة المبينة فييستمر سر 16-1

أي عطـاء سـاري   و ،لفـتح المظـاريف   صاحب العملالتاريخ الذي يحدده 

غيـر  عطـاء  على أساس انه سيتم التعامل معه من ذلك أقل المفعول لمدة 

  . مستجيب

 مـدة  تمديـد لحصول على موافقة مقدم العطاء علـى  الصاحب العمليجوز 16-2 

إلى صاحب العطاء، يوجه بموجب خطاب كتابي لمدة إضافية  سريان العطاء

دون أي تعديل في عطائه ويجب ان يكون رد صاحب العطاء خطياً بالموافقة 

أن يرفض الطلـب دون أن يـؤدي ذلـك إلـى     ويجوز لمقدم العطاء المقدم 

تمديد مدة سريان ضمان العطـاء المنصـوص   ويتم  ،العطاء مصادرة ضمان

  . هذه التعليماتمن ) 15(ا في البند عليه

صيغة العطاء  -17

  والتوقيع عليه

يجب على مقدم العطاء القيام بإعداد النسخة األصـلية والنسـخ األخــرى     17-1

والتوقيع عليها، على أن يـتم   قائمة بيانات العطاءللعطـاء المحـددة فـي 

لـى  بوضوح  بحيـث يكتـب ع  " النسخة األصلية عن النسخ األخرى"تمييز 

من  صورة(عبارة وعلى النسخ األخرى ) أصل العطاء(عبارة النسخة األصل 

  وفي حالة أي اختالف بينها فإنه يعتد بالنسخة األصلية؛) العطاء

بحبر ال يمحـى ويوقـع    األخرى طباعة أو كتابةوالنسخعطاءيحرر أصل ال 17-2 

التوقيع  الشخص المخول أو المفوض على أن يتم ذلكعليه مقدم العطاء أو 

التي لم ) الكاتلوجات(على جميع صفحات العطاء فيما عدا المطبوعات  والختم

  تدخل عليها تعديالت؛
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لن يعتد بأية كتابة فيما بين السطور أو كشط فإذا وقع خطأ من مقدم العطاء 17-3 

أو إضافة فوق السطور إال إذا وقع عليها الشخص أو األشخاص الموقعـون  

  تح المظاريف؛على العطاء قبل ف

على صاحب العطاء الفائز أن يقدم المعلومات المنصوص عليها في نمـوذج   17-4 

العطاء بشأن المبالغ المدفوعة أو التي يتعين دفعها للوكالء ذوي الصلة بهذا 

  العطاء وتنفيذ العقد؛

الرسومات، [يجب على مقدم العطاء التوقيع والختم على جميع وثائق العطاء  17-5 

الشـروط العامـة، الشـروط الخاصـة،     اصفات الفنية، جدول الكميات، المو

، مـالم سـيعتبر   هـا ، كإقرار منه بااللتزام الكامل بما ورد في]ونموذج العقد

  العطاء غير مكتمل؛

لن يلتفت إلى أي ادعاء من قبل مقدم العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم  17-6 

  انتهاء آخر موعد لتقديم العطاءات؛بعد 

العطاءات المقدمة من اتحاد شركات مكون من شركتين أو أكثـر كشـركاء  17-7 

قائمـة  ذلك فـي  ب عدم السماحإال إذا ذكر  –يجب أن تفي بالمتطلبات التالية 

  :بيانات العطاء

لين منفردين ومتضامنين عن تنفيـذ  ويكون جميع الشركاء مسؤأن   .أ 

 .العقد حسب شروط العقد

ء ليكون مسؤوالً عن جميع شركاء اتحـاد  يتم تسمية أحد الشركاأن   .ب 

والتنفيذ  سؤوليات وفي تسلم التعليمات عنهمالشركات في تحمل الم

  .الكامل للعقد بما في ذلك المدفوعات
  

 

  تقديم العطاءات–د

  

وضع العطاءات في -18

مظاريف مغلقة 

) التأشير(والكتابة 

  عليها

مظـاريف منفصـلة    يضع مقدم العطاء أصل العطاء وكل نسخة منه فـي  18-1

واسـم   صاحب العمـل ومغلقة ومختومة بالشمع األحمر يكتب عليها اسم 

صـاحب العمـل   المشروع ورقم المناقصة وعنوان التسليم طبقا لعنـوان  

، ويتم التوقيع على المظاريف وكتابة كلمة قائمة بيانات العطاءالموضح في 

المظـاريف   خارج المظروف للتمييز بينها ثم توضـع " صورة"أو " األصل"

جميعها في مظروف خارجي ويغلق ويختم بالشمع األحمر طبقـاً للبيانـات   

  .المحددة في وثائق المناقصة

  :يتم في المظاريف الداخلية والخارجية ما يلي 18-2 

  .قائمة بيانات العطاءالمبين في  صاحب العملتعنون باسم   .أ 
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نوان تقـديم  وع،قائمة بيانات العطاءتحمل اسم المشروع المبين في   .ب

، قائمـة بيانـات العطـاء   /الدعوة/اإلعالن كما هو مبين فيالعطاء، 

، وتسـتكمل هـذه العبـارة    "قبل الفتحال يجوز "وتكتب عليها عبارة 

  . قائمة بيانات العطاءبالوقت والتاريخ المحددين في 

يحرر أيضاً على المظاريف الداخلية اسم وعنوان مقدم العطاء حتى يمكـن   18-3 

  ". متأخرا" هالعطاء دون فتحه في حالة وصول إعادة

 هفتحأية مسؤولية عن الخطأ في توجيه العطاء أو صاحب العمليتحملال 18-4 

قبل الموعد المحدد في حالة عدم إغالق المظروف الخـارجي أو التوقيـع   

  .تعليماتالهذه من  2-18 البندعليه حسب المطلوب في 

   : تناقصين غير محليين يراعى اآلتيعند تقديم العطاءات من م 18-5 

تفوضه الشركة مقدم العطاء أو وكيله الرسمي أو من  يوضحيجب أن   .أ 

وتعتبـر اإلعالنـات    مخاطبته من خاللهالعنوان الذي يمكن في عطائه 

أنها قـد سـلمت   هذا العنوان على إليه  ترسلها الجهةوالخطابات التي 

  .  تسليماً صحيحاً لمقدم العطاء

بتقديم العطاءات يجب أن يرفق ضمن الوكيل أو المفوض يام في حالة ق  .ب 

 .  من قبل الجهة المختصة عليه اًمصدق اًأو تفويض العطاء توكيالً

يقـدم ضـمن وثـائق     أنإذا كان مقدم العطاء شركة ائتالف فيجـب    .ج 

الشركاء ونسبة  أسماءموضحا فيه  الشراكةالمناقصة عقد أولي لهذه 

الشـركة  ة والتزاماتهم بالشركة واسم مشاركتهم في رأس مال الشرك

نيابة بالتوقيع المدير المسئول المخول من قبل الشركاء قائد االئتالف و

   .عن الشركة

آخر موعد لتقديم  -19

  العطاءات

جميع العطاءات على العنوان المحـدد فـي    صاحب العملينبغي أن يتسلم 19-1

قائمـة  محددين في في موعد ال يتجاوز الوقت والتاريخ ال) أ( 2-18 البند

  . واإلعالن بيانات العطاء

، أن يمدد الموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العطاءات، لصاحب العمليجوز 19-2 

وفي هذه الحالة تمـدد  أو ألي غرض آخر، ، تعديل وثائق المناقصةلغرض 

وعلـى أصـحاب    صاحب العمـل جميع الحقوق والواجبات المترتبة على 

  .سابق ذكره، بحيث تخضع للموعد الجديد العطاءات وفق آخر موعد

 هفـي حالـة ورود   فتحـه دون هرفض أي عطاء وإعادته إلى مقدمسيتم 1-20 العطاءات المتأخرة -20

مـن   )19/1( البندبموجب آخر موعد لتقديم العطاءات  بعد لصاحب العمل

  . التعليماتهذه 
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تعديل العطاءات  -21

  وسحبها

عطاء أو يسحبه بعد التقدم به على أن يتسلم يجوز لمقدم العطاء أن يعدل ال 21-1

أو سحب العطاء قبل آخر  تعديلأخطاراً كتابياً بالتعديل يشمل  صاحب العمل

  . موعد محدد لتقديم العطاء

العطاء، ويوضع في مظروف مغلق موقـع   بسحباألخطارأويعد التعديل 21-2 

، ويجـب أن  ليمـات تعالهذه من ) 18( البندطبقاً ألحكام  إرسالهعليه ويتم 

  ."استبدال"أو " تعديل" "انسحاب"يكتب على المظروف بوضوح 

يحق لمقدم العطاء إدخال أي تغيير في عطائه بعد الموعد المحدد لفـتح  ال 21-3 

  . المظاريف

لتقـديم العطـاءات    موعدعطاء خالل الفترة ما بين آخر الال يجوز سحب 21-4 

. حددها مقدم العطاء في نموذج العطـاء وانتهاء فترة سريان العطاء التي ي

سيترتب عليه مصادرة ضمان العطـاء  لعطاء خالل تلك الفترة لسحب  وأي

  . التعليماتهذه من  )5-15(المقدم طبقا للبند 
  

  

  

  مظاريف العطاءات وتقييمها فتح -هـ 
  

المظاريف من فتح -22

  صاحب العملقبل 

ات في جلسة علنية بحضور بفتح جميع مظاريف العطاءصاحب العمليقوم 22-1

الوقت (الموعد العطاءات أو من يمثلهم رسميا في  أصحابمن يرغب من 

حضور  إثباتويتم  ،قائمة بيانات العطاءاتفي  ينوالمكان المحدد )والتاريخ

  .مقدمي العطاءات بالتوقيع على نموذج حضور فتح المظاريف

مي العطاءات والتعديالت عند فتح المظاريف يجرى اإلعالن عن أسماء مقد 22-2 

الخصم، ووجود اع ونبسحب العطاءات، وأسعار العطاءات وأ اإلخطاراتأو 

ة وأيوصالحيته والبنك الصادر عنه العطاء المطلوب،  ضمانأو عدم وجود 

المظاريف وال يجـوز   فتحإعالنها عند ، صاحب العملتفاصيل أخرى يرى 

وعد المحدد وسيتم ردها عن المعدا العطاءات المتأخرة ماعطاء أي رفض 

  .تعليماتالهذه من ) 20(طبقا للبند 

ال تفتح التعليمات هذه من ) 2-21(المرسلة وفقاً للبند المسحوبةالعطاءات 22-3 

وال ينظر بعد ذلـك  كعطاءات منسحبة مظاريف الوتعلن عند فتح مظاريفها 

ل الموعـد  على العطاءات األصلية قب تدخلفي تقييمها، أما التعديالت التي 

  .المحدد لفتح المظاريف يجب على لجنة التحليل والتقييم إخضاعها للتحليل

فتح المظاريف بحسب النموذج  باجتماع لجنةمحضراً صاحب العمليحرر 22-4 

   .اللجنة وأعضاءالمحدد والتوقيع عليه من قبل رئيس 
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حضـر فـتح   يتم قراءته وتسجيله من بيانات ومبـالغ فـي م   مايعتبر كل  22-5 
علـى المركـز   مؤشـراً   تعـد المظاريف عبارة عن وقائع كما وردت وال 

 .التنافسي للمتقدمين
ال يعتد بأي تخفيض مقدم ضمن مظروف العطاء لـم  عند التحليل والتقييم  22-6 

يتم قراءته بصورة علنية وإثباته في محضر فتح المظاريف في نفس جلسة 
عند اإلرساء إذا اصبح صاحب هـذا   ، وللجهة الحق األخذ بالتخفيضالفتح

  .التخفيض أقل عطاء مقيم
المعلومات الخاصة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات  1-23  سرية اإلجراءات -23

عنها إلى مقدمي العطاءات أو أي ال يفصح بالترسية، يجب أن تظل سرية، 
اإلعالن عن  أشخاص آخرين غير المنوط بهم هذه العملية رسمياً حتى وقت

  .الترسية على المتناقص الفائز
أي محاولة من أي متناقص للتأثير على صاحب العمل أثناء عملية تقيـيم   23-2 

  .العطاءات ومقارنتها أو عملية ترسية العقد ستؤدي إلى استبعاد عطائه
حسب تقـديره أثنـاء تقيـيم العطـاءات أن يطلـب      ب لصاحب العمليجوز  1-24 توضيح العطاءات -24

ويكون طلب اإليضاح واإلجابة عليه  يضاحات من مقدم العطاء عن عطائهإ
، ولن يطلب أو يعرض أو يسمح بأي تغيير بوسيلة مضمونة التسليم خطياً

  .في أسعار العطاء أو في مضمون العطاء
مـن   أسبوععدم الرد على استفسارات صاحب العمل خالل فترة ال تتجاوز  24-2 

يكون مدعاة الستبعاد العطـاء ومصـادرة ضـمان    اإلخطار س تسليمتاريخ 
  .  .  من هذه التعليمات) 5-15(طبقاً للبندالعطاء

تحليل وتقييم  -25

  العطاءات

سيتم رفض جميع العطاءات المقدمة من مقاولين تتعارض مصالح صاحب  25-1
  .  العمل معهم

تعتبر مصالح صاحب العمل متعارضة مع مصالح مقدمي العطـاءات فـي    25-2  
  :عملية تقديم العطاءات إذا تبين أي من األمور التالية

  .وقوعهم تحت مظلة الملكية أو اإلدارة المشتركة  .أ 
استلم أو يستلم دعما مباشـرا أو غيـر مباشـر مـن     أن مقدم العطاء   .ب 

 .صاحب العمل
 .أن يكون هناك تمثيل قانوني مشترك ألغراض هذا العطاء  .ج 
طرف ثالث يمكـن مـن    وجود عالقة مباشرة أو غير مباشرة أو عبر  .د 

العمـل فيمـا    صـاحب الوصول إلى المعلومات أو التأثير على قرارات 
 .يخص المناقصة

عداد التصـاميم الفنيـة أو   عمل كمستشار إليساهم أو أن مقدم العطاء   .ه 
 .المواصفات الخاصة بموضوع العطاء

  
  



  قدمي العطاءاتالتعليمات إلى م: القسم الثاني                                                         العادية                             ألعمال األشغال الوثائق النمطية 

13 
 

 :الفحص األولي-أ   
ستجابتها واسـتكمالها  سيقوم صاحب العمل بفحص العطاءات للتحقق من ا 25-3  

للوثائق والبيانات المطلوبة وذلك لتحديد العطـاءات المسـتوفية للوثـائق    

وذلك مـن خـالل   األساسية والعطاءات غير المستوفية للوثائق األساسية 

  :التأكد من

ان العطاءات تم تسليمها بطريقة صحيحة وموقعة ومختومة بطريقـة    .أ  

  ناقصة؛سليمة وفقا لما هو محدد في وثائق الم

أصل ضمان العطاء موجود ومستوف للشروط القانونيـة مـن حيـث      .ب 

المبلغ والفترة الزمنية المحددة ومطابق لصيغة الضمان في النمـوذج  

 المرفق وأنه غير مشروط وغير قابل لإللغاء؛

 :إرفاق صور الشهادات والبطاقات اآلتية  .ج 
 شهادة تسجيل وتصنيف سارية المفعول؛  -

 .يبة المبيعات سارية المفعولشهادة التسجيل لغرض ضر -

 البطاقة الضريبية سارية المفعول؛  -

 ؛ والزكوية سارية المفعول البطاقة التأمينية -

 شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول؛ -

التحليل والتقييم طلب استيفاء او التأكد من  أثناءويحق لصاحب العمل 

ما عدا طلب صحة وسالمة أي من الوثائق المشار إليها في هذا البند، 

  .تعديل في صيغة ضمان العطاء المقدمال

  
  

  :التحليل الفني -ب

سيتم استكمال إجراءات التحليل الفني ويلحق بها مباشرة التحليل المالي  25-4 

  .وفقاً للمتطلبات المحددة في هذه التعليمات في مرحلة واحدة

معلومات سـبق   سيقوم صاحب العمل بالتأكد مرة أخرى من أي بيانات أو 25-5 

فحصها عند إجراء التأهيل المسبق وذلك أثناء عمليـة التحليـل والتقيـيم    

  .الفني والمالي

سيتم استبعاد أي عطاء غير مسـتجيب للمواصـفات والشـروط الفنيـة      25-6 

  .األساسية المحددة في وثائق المناقصة

مقـدمي   سيقوم صاحب العمل بدراسة وتقييم بيانات التأهيل المقدمة مـن  25-7 

  :من حيثالعطاءات 

حجم أعمال تشييد سنوية تساوي على األقل حجم األعمـال المنصـوص     .أ 

 .قائمة بيانات العطاءعليها في 
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فـي حجـم    -على األقـل  –خبرة المقاول الرئيسي في تنفيذ مشروعين   .ب

 .األخيرةاألعوام  الثالثةودرجة تعقيد األعمال في العطاء خالل 

ى المعدات الضرورية والموجودة في قائمـة  االقتراحات بشأن الحصول عل  .ج 

 ).الخ.... أما بالشراء أو التأجير(بيانات العطاء في الوقت المناسب 

خمس سنوات في أعمال مشـابهة   بحيث ال تقل عنلمشروع امدير خبرة   .د 

 .منها ثالث سنوات على األقل كمدير لمشروع –من حيث الحجم والطبيعة 

سيين إلدارة المشروع والفنيين المقـدمين  الخبرة والمؤهالت لألفراد الرئي  .ه 

 .لتنفيذ العقد

بخـالف أي   –صـافية  الئتمانية االتسهيالت الأو /نقدية سائلة والصول األ  .و 

التزامات تعاقدية أخرى وغير متضمنة أي دفعات مقدمـة واجـب دفعهـا    

و تكون مساوية أو أكثر للتـدفقات النقديـة الشـهرية     –حسب هذا العقد 

 . للمشروع

  .اإلنشاء الرئيسية المقترحة لتنفيذ العقد معدات  .ز 

المنازعات القضائية المتكررة وكذا قرارات التحكيم ضد أي مـن مقـدمي     .ح 

أو أي من الشركاء في اتحاد الشركات في الماضي سبباً فـي   –العطاءات 

 .استبعاد عطائه

 .  قائمة بيانات العطاءبيانات تم تحديدها في  أي وثائق أو  .ط 
  

ـ أالعمل الرجوع لبنوك مقدمي العطاءات للحصول علـى  يحق لصاحب 25-8   ةي

مـن مصـادرها    بيانات يراها ضرورية والتأكد من كافة البيانات المقدمـة 

 .المختلفة

ه برنامجاً زمنيـاً لتنفيـذ مختلـف    ئيجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطا 25-9 

عمل مـن  األعمال وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة وطريقة تصوره لتنفيذ ال

المواد والمعدات واآلليات الالزمة التـي سـوف   /حيث نوع وحجم العمالة

 .تخصص لتنفيذ العمل

على مقدم العطاء تقديم مقترحات عن أجزاء األعمال التـي سـيقوم بهـا     25-10 

  .من إجمالي قيمة األعمال% 30يتجاوز  من الباطن، وبما الالمقاولون 
 

  
  

  :التحليل المالي -جـ
  

سيتم استبعاد أية عطاءات مبنية على تخفيض نسبه مئوية أو مبلغ مقطوع  25-11 

عرضاً غير مسـتجيباً   باعتبارهمن أدنى عطاء مقدم من العطاءات األخرى 

وعلى نحو مشابه، سيتم استبعاد أي عطاء ينص على تعديل للسـعر فـي   

الوقت الذي طلب تقديم عطاءات بأسعار ثابتة، على أساس انه عطاء غير 

  ستجيب؛م
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الموعد المحدد قبل  األصليةسيتم األخذ بأي تعديالت ترد على العطاءات  25-12 

المظاريف أثناء عملية الفحص والتقييم للعطاءات في مرحلة التقييم  لفتح

  المالي؛

  :  سيتم إجراء التصحيحات الحسابية للعطاءات وفقاً للقواعد التالية 25-13 
مكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب باألرقـام،  تباين بين المبلغ الوجود  عند  .أ 

 .المبلغ المكتوب بالحروففيعتد ب

بسـعر  سعر الوحدات فيعتـد  اختالف بين سعر الوحدة وإجمالي وجود  عند  .ب 

، إال إذا رأى صاحب العمل أن هناك خطـأ  مدون في العطاءالوحدة كما هو 

سـود  واضح في وضع الفاصلة العشرية في سعر الوحدة ففي تلك الحالة ي

اإلجمالي لكل الوحدات في البند كما هو مقدم في العطاء ويتم تصحيح سعر 

 .  الوحدة

مـا   لـه  مبلغ التصحيح الحسابيإجمالي يتم استبعاد العطاء الذي تجاوز س  .ج 

المعلـن والمثبـت فـي محضـر فـتح      فأكثر من قيمة العطاء % 3نسبته 

 :يطَبق التصحيح الحسابي في الحاالت التاليةالمظاريف و
 .لخطأ في ضرب سعر الوحدة في الكميةا .1

 .  الخطأ في جمع بنود األسعار سواء بالزيادة أو النقص .2

 . الخطأ في ترحيل اإلجماليات من صفحة إلى أخرى .3

ال يعتبر عدم تسعير بند من بنود األسـعار مـن   وفي جميع األحوال 

 .النسبة المشار إليهايتم احتسابها أثناء تطبيق األخطاء الحسابية التي 
 

إذا بلغ إجمالي قيمة البنود غير المسعرة بعـد تسـعيرها بـأعلى      .د 

فأكثر من قيمة العطاء المقـدم فسـيتم   %) 10(األسعار ما نسبته 

 . استبعاد العطاء أثناء التحليل والتقييم

بنود غير مسعرة في عطاء ما يتم وضع أعلـى سـعر   عند وجود   .ه 

المسـتجيبة  مقدم لهذه األصناف أو البنود في العطاءات األخـرى  

المناقصة على صـاحب هـذا العطـاء     أرسيتإذا ولغرض التقييم 

مقدم لهذه البنـود فـي العطـاءات    اقل سعر  فيحاسب على أساس

 . المستجيبة 
  

أي شروط أو تحفظات لها قيم مالية سيتم تقييمها ماليا بغـرض المقارنـة    25-14 

  .والتقييم فقط

اء وحيد أو لعطاء أصبح وحيًدا بعـد  في حالة وجود بنود غير مسعرة لعط 25-15 

استبعاد بقية العطاءات فيتم اعتماد أسعار التكلفة التقديرية لهـذه البنـود   

مـن  %) 10(لغرض اإلرساء شريطة عدم تجاوز قيمة هذه البنود نسـبة  

  .  إجمالي قيمة العطاء المعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف 
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يم أن العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ إذا تبين عند التحليل والتقي 25-16 

  :اآلتي

استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظـات علـى المواصـفات والشـروط       .أ 

أو تلـك المتضـمنة    والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة

  .قيوداً أو شروطاً رئيسية غير مذكورة في وثائق المناقصة

ية، غير تلك المذكورة في الفقرة إجراء مراجعة مالية للتحفظات الثانو  .ب 

  :لآلتيوفقاً  السابقة وإضافتها إلى القيمة اإلجمالية للعطاء

التحفظات الثانوية التي لها قيمة مالية محـددة ضـمن وثـائق     .1

 .المناقصة تقيم وفقاً لذلك

إذا لم يكن للتحفظ الثانوي قيمة مالية واضـحة ضـمن وثـائق     .2

رجعية واضحة وعادلة يـتم  المناقصة فيتم تقدير تكلفتها وفق م

 .  إثباتها في تقرير التقييم وإرفاق الوثائق المؤيدة لذلك

العطاء  قيمةمن  %)10(إذا تبين أن التحفظات الثانوية أقل من  .3

ويعـاد ترتيـب   للتقييم فقط القيمة اإلجمالية للعطاء  تضاف إلى

 .العطاءات وفقاً لذلك

 العطاء قيمةمن  %)10(أكثر من تبين أن التحفظات الثانوية إذا  .4

  .م باستبعاد العطاءيتقوم لجنة التحليل والتقيف

االستبعاد أو ال يحق لمقدمي العطاءات االعتراض على إعادة الترتيب   .ج 

 .نهائياً المبني على أساس تحليل التحفظاتصاحب العمل ويكون قرار 

لصاحب العمل أن يتجاوز عن أخطاء طفيفة سـواء فـي الشـكل أو فـي      25-17 

طابقة أو في القواعد طالما أنها ال تشكل انحرافاً ماديا وبشرط أال يضر الم

  . هذا التجاوز أو يؤثر على الترتيب النسبي لمقدمي العطاءات
 

أي عطاء يتقرر عدم استجابته جوهريـاً وال يجـوز   صاحب العمليرفض 25-18 

  .ابقةلمقدم العطاء أن يغيره ليكون مستجيباً وذلك بتقويم أوجه عدم المط

يتم ترتيب العطاءات المستوفية للشروط والمواصفات الفنية المحددة فـي   25-19 

  .وثائق المناقصة وفقاً ألقل األسعار المقيمة

التحويل إلى عملة  -26

  واحدة 

عطاءات بعمالت مختلفة قابلة للتحويل  بتقديمإذا سمح في وثائق المناقصة  26-1

 :اليمني مع مراعاة ما يلييتم تحويل أسعار العطاءات إلى الريال 

في نشـرة   الواردتاريخ ومصدر تحديد السعر هو سعر البيع أن يكون  .1

 .احد فروعه أومن قبل البنك عليها البنك المركزي التي يجب الحصول 

يوماً قبل موعد فتح المظـاريف   28تحديد تاريخ سعر الصرف بـيتم  .2

 .لغرض التقييم المحدد في وثائق المناقصة
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بمـنح هـامش   صاحب العمل سيقوم  العطاءقائمة بيانات عند تحديدها في 1-27  المحليالتفضيل  -27

للتفضيل المحلي للسلع الزراعية أو الصناعية عن المنتجـات المسـتوردة   

  بشرط توافق الجودة وفقا للشروط والنسبة المحددة في قانون االستثمار؛ 

بصاحب االتصال  -28

  العمل

مقدم العطاء االتصال  يحضر علىذه التعليماتمن ه)23(مع مراعاة البند 28-1

بشأن أية مواضيع تتعلق بعطائه في الفترة بين تاريخ فـتح  بصاحب العمل 

  . المظاريف وتاريخ إرساء العقد

في قراراتـه  صاحب العمل أي محاولة من جانب مقدم العطاء للتأثير على  28-2 

ساء العقد فإن ذلـك قـد   بشأن تقييم العطاءات أو المقارنة فيما بينها أو إر

  . يؤدي إلى رفض العطاء المقدم منه
  

  إرساء العقد-و

أن يحدد مـا إذا كـان   لصاحب العمل في حالة عدم إجراء تأهيل مسبق، فإن  1-29  الالحقالتأهيل  -29

يعتبـر   المقيمـة مقدم العطاء الذي تم اختياره باعتباره مقدم أقل العطـاءات  

مـن   7-25 البنـد فقاً للمعايير الواردة في مؤهالً لتنفيذ العقد بشكل مرض و

  .التعليماتهذه 

إلمكانيات مقدم العطاء على تنفيذ العقد بشكل مـرض  يعتبر التحديد اإليجابي 29-2 

، بينما يؤدي التحديد السـلبي إلـى رفـض    شرطا مسبقا إلرساء العقد عليه

التالي قيم المإلى العطاء االنتقال صاحب العمل ل يحقالعطاء وفي هذه الحالة 

  . إلجراء تحديد مماثلفي الترتيب 

يجوز للجهة االستيضاح أو طلب أي بيانات أو وثائق فنية أضـافية إلثبـات    29-3 

أهلية أصحاب العطاءات أثناء التأهيل المسبق أو التأهيـل الالحـق للعطـاء    

  .المرشح بالفوز

إرسـاء المناقصـة   من هذه التعليمات سيتم  )7-25(مع مراعاة أحكام البند 29-4 

على مقدم العطاء الذي ثبت أن عطائه مستجيب جوهريـاً لكافـة الشـروط    

  . والمواصفات الفنية وانه أقل العطاءات المقيمة سعراً

حق صاحب العمل  -30

في زيادة أو تخفيض 

  الكميات عند اإلرساء

يحتفظ صاحب العمل بحقه في زيادة أو تخفيض كمية األعمـال والخـدمات    30-1

من قيمة العقـد  % 20عليها في جدول الكميات، وذلك في حدود  المنصوص

بعد اإلرساء دون أي تغيير في سعر الوحدة أو في شروط العقد وان تكـون  

من نفس بنود األعمال المتعاقد عليها دون أن يكون لمقدم العطاء الحق فـي  

واحد االعتراض او تعديل االسعار وبشرط أن ال تزيد األعمال االضافية للبند ال

البند وإذا ما زادت عن ذلك يتم محاسبة المقاول باألسعار  كميةمن % 15عن 

  .السائدة في السوق في ظروف مشابهة لطبيعة المشروع ومنطقته الجغرافية
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حق صاحب العمل  -31

في قبول أي عطاء 

ورفض أي أو جميع 

  العطاءات

ترسـية  بحقه في إلغاء المناقصة في أي وقـت قبـل    صاحب العمليحتفظ  31-1

العطاء دون تحمل أية مسئولية أو التزام تجاه أصـحاب العطـاءات أو عـن    

  .على اتخاذ هذا اإلجراء صاحب العملاألسباب التي حملت 

صاحب العطاء بإخطار  صاحب العملسيقوم قبل انتهاء فترة صالحية العطاء  1-32 إخطار قبول العطاء -32

قبول العرض المقدم منه، إلـى  الفائز خطياً إما بالبريد المسجل أو بالفاكس ب

فـي  بقيـة المتقـدمين   وإخطـار  العنوان المحدد في نموذج بيانات العطـاء  

صـاحب العطـاء   اسم اإلرساء مع توضيح بقرار إلشعارهم المناقصة خطياً 

  . الفائز ومبلغ اإلرساء عليه

 المختصة قانونـاً الجهات  لدىيمنح مقدمو العطاءات فترة عشرة أيام للتظلم  32-2 

تبدأ من تاريخ إخطارهم رسـمياً  وبحسب اإلجراءات القانونية المنظمة لذلك 

  .باسم العطاء الفائز بالمناقصة

مـن هـذه    33عند تقديم مقدم العطاء الفائز لضـمان األداء تطبيقـاً للبنـد     32-3 

التعليمات يقوم صاحب العمـل فـوراً بإخطـار جميـع مقـدمي العطـاءات       

 15انات العطاء المقدمة عن عطاءاتهم تطبيقاً للبند بالعطاء الفائز وإعادة ضم

  .من هذه التعليمات

يوماً من استالمه أخطار صاحب العمـل  ) 15(يقدم مقدم العطاء الفائز خالل  1-33  ضمان األداء -33

بالصيغة المحددة بإرساء العقد عليه ضماناً لألداء بموجب شروط العقد وذلك 

  . ائق المناقصةنموذج ضمان األداء الوارد في وثفي 

ن تقديم ضمان األداء والحضور لتوقيع العقد إذا عجز صاحب العطاء الفائز ع 33-2 

فإنه يعتبر مبررا كافيا إللغاء عملية اإلرساء عليه ومصادرة ضمان العطـاء  

واالنتقال إلى العطاء التالي في الترتيب من حيـث أقـل األسـعار المقيمـة     

فنية وبحسب اإلجراءات القانونية المحددة والمستوفي للشروط والمواصفات ال

  .أو أن يدعو إلى تقديم عطاءات جديدة طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية

يقوم صاحب العمل بإخطار مقدم العطاء الفائز بقبول العطاء المقـدم منـه،    1-34  توقيع العقد -34

  . ويرفق به نموذج العقد المنصوص عليه في وثائق العطاء

يوقـع  أن يوماً من استالم نموذج العقد، ) 15(خالل على مقدم العطاء الفائز 34-2 

  . ت عليه تاريخ التوقيع ويعيده إلى صاحب العملالعقد ويثّب
  

المبادئ األخالقية  -35

  وقواعد السلوك

مراعاة أرفع معايير األخالق المتقدمين بعطائاتهم يجب على جميع المقاولين  35-1

ويحضر عليهم اتيان إي ممارسات أو  –قود وتنفيذها خالل حصولهم على الع

  :سلوكيات غير أخالقية مثل
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أو السـعي  /تلقـي /مـنح /تعني عـرض  و" ممارسة أعمال الرشوة"  .أ

للحصول على شئ ذي قيمة للتأثير على تصرفات موظـف رسـمي   

  .بغرض الحصول على العقد أو تنفيذه

عمليـة   تعني تحريف الحقـائق للتـأثير علـى   و" ممارسة التدليس"  .ب 

كمـا تعنـي   / الحصول على العقد أو تنفيذه لإلضرار بصاحب العمل 

لتحديـد  ) قبل أو بعد تقديم العطاءات(التواطؤ بين مقدمي العطاءات 

مستويات مصطنعة وغير تنافسية لألسعار ولحرمان صاحب العمـل  

  . من مزايا المنافسة الحرة المفتوحة

أن مقدم العطاء الموصى بإرساء العطاء  يرفض اقتراح إرساء العطاء إذا ثبت 35-2 

عليه انخرط في ممارسات تنطوي على الرشوة والتدليس خـالل المنافسـة   

  للفوز بالعقد المعني؛

قد مارس الرشوة أو التدليس  المقاولإذا ثبت لصاحب العمل في أي وقت ان  35-3 

صورة في المناقصة سيتم اإلعالن بأنه غير مؤهل لالشتراك في أي مناقصة ب

نهائية أو لفترة محدودة واتخاذ اإلجراءات طبقا لهـذه التعليمـات وشـروط    

المناقصة وسيتم الرفع به إلى الجهة المختصـة إلدراجـه ضـمن القائمـة     

  .السوداء كلما تطلب األمر ذلك

مقدمي العطاءات مراعاة قواعد السـلوك والمبـادئ األخالقيـة    ينبغي على 35-4 

أثناء دراسة وتقديم العطـاءات واتخـاذ قـرار     ئحةالقانون والالالمحددة في 

  . اإلرساء من قبل صاحب العمل
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@ @
@sÛbrÛa@áÔÛa@ZõbİÈÛa@pbãbîi@òàöbÓ@ @

@ @

 

  .............................: .............................رقم المناقصة 

  ...) ...........................................المشروع(اسم المناقصة 

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

  من التعليمات لمقدمي العطاءات

  .........................:  ...............................مصدر التمويل )1-1(البند

  من التعليمات لمقدمي العطاءات

  ....................................:.........لمؤهلون مقدمو العطاءات ا )1-2(البند

: وصف العمل المطلوب تنفيذه  

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

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

  ):   ...............................كميات/مقطوعية(األعمالنظام تنفيذ )2-2( البند

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

 :  ...................................................فترة تنفيذ المشروع )2-3( البند

  :المناقصةتوضيح وثائق  من التعليمات لمقدمي العطاءات

  ..................................................:عنوان صاحب العمل )1-7(البند

  ........: ....................................................اسم الجهة  

 ............:.................اسم اإلدارة المعنية باستالم طلبات التوضيح  

اسم الشخص  

................................:........................................  

التلفون   

........................................................................:  

الفاكس  

........................................................................:  

كترونيالبريد االل  

........................................................................:  

صندوق البريد  

........................................................................:  
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 :الفترة المسموح بها لطلب االستيضاح أو االستفسار  )2-7(البند

......................:..................................................  

  من التعليمات لمقدمي العطاءات

 ) 1- 9( البند

 

  ....................................: ..........لغة العطاء والمراسالت  

 :الوثائق التي يجب أن يتضمنها العطاء  من التعليمات لمقدمي العطاءات

  :...............................................ق وبيانات التأهيلوثائ  )ج1-10(البند

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

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

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

أي وثائق أخرى مطلوبة  )5و/1-10( البند

........................................................................:

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

   من التعليمات لمقدمي العطاءات

............................  ....:...............................االئتالف )3-11(البند

   من التعليمات لمقدمي العطاءات

  .......................................:..................عملة العطاء )1-13(البند

 ..........................................:................عملة الدفع  )2-13(البند

  .......................................:.........صرف الدفعة المقدمة  )3-13(البند

 من التعليمات لمقدمي العطاءات
 )1-15( البند

 

  ........................................ضمان العطاء مبلغ مقطوع قدرة 

  يوم من تاريخ فتح المظاريف............  مفعول لمدة ساري ال     

   من التعليمات لمقدمي العطاءات

  من تاريخ فتح المظاريف:  .....................مدة سريان العطاء  )1-16(البند

    من التعليمات لمقدمي العطاءات

  إلى النسخة األصلية باإلضافة:............       عدد النسخ المطلوبة )1-17(البند

 :تقديم العطاءات    من التعليمات لمقدمي العطاءات

 .....................................: .........عنوان تسليم العطاءات   )1-18(البند

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

 ......................................:..............لعملاسم صاحب ا  )2-18(البند

 ...................................: ...................اسم المشروع    

  .............................: .........................رقم المناقصة    
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   من التعليمات لمقدمي العطاءات

  :عد لتقديم العطاءأخر مو ) 1-19( البند

  .......................:ومـي 

  .......................:ساعة 

 /     /تاريخ  

   من التعليمات لمقدمي العطاءات

  :موعد ومكان فتح المظاريف  ) 1-22( البند

  : .......................يـوم 

  : .......................ساعة 

 /    /  :تاريخ 

  ...............................................................:..المكان 

  : التأهيللمتطلبات األدنىتحديد الحد  من التعليمات لمقدمي العطاءات

  ........................................حجم أعمال التشييد السنوية .أ ) 7-25( البند

مشروع خالل الخمس السنوات ....... نفيذ عددخبرة المقاول بت.ب 

  . األقلعلى  األعمالمن هذه % 70يكون قد نفذ  أنالسابقة بشرط 

  المعدات واآلليات األدنىالحد.ج 

  الحالة الراهنة العدد نوع المعدة

   

   

   

   

  الكادر الفني واإلداري -د  

  المطلوبةسنوات الخبرة  المؤهل التخصص

      

      

      

      

      

أو تسهيالت ائتمانية بمبلغ / أن يكون مقدم العطاء لديه سيولة نقدية.هـ  

ريال كشف حساب من البنك أو صورة .................. ال يقل عن

  .من الحسابات السنوية 
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  :أي وثائق او بيانات إضافية خاصة بالتاهيل .و 

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

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

 من التعليمات لمقدمي العطاءات

 )1-27(البند 

 

  .................................................هامش التفضيل المحلي 

 من التعليمات لمقدمي العطاءات

 ) 1-29(البند 

 

  : أسس ومعايير التأهيل الالحق وبحسب طبيعة المشروع  

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

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

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

  

  المطلوب تعبئتها من قبل المشارك في المناقصة)عنوان المشارك(نموذج البيانات

 )االسم التجاري للمتقدم( -

  أو اسم المقاول

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

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

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

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

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

.........................................................  بريد الكتروني

.........................................................  ب.ص 

.........................................................  تلفون سيار

.............................................. ........... اسم المخول بالتوقيع كامال على  اإلخطارات والعقد

.........................................................  صفة المخول بالتوقيع

.........................................................  أي بيانات أخرى يرى صاحب العمل طلبها من قبل المقاول
@ @

 

  الشخص المخول بالتوقيع) المتقدم(لتوقيع من قبل يتم ا: مالحظة

)لتأكيد صحة البيانات الواردة أعاله(والختم عليها بالختم الرسمي للمتقدم   

:االسم   

:الصفة   

:التوقيع   

:ختمـال   
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@ @

Éia‹Ûa@áÔÛa@Z‡ÔÈÜÛ@òßbÈÛa@Âë‹“Ûa@ @
  :اريفـالتع .1

المبينة إزاء كل  المعانيروط يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الش

  :ذلك خالفعلى  ةلم تدل القرين ما منها

االتفاق المبرم والموقع بين صاحب العمل والمقاول وفقا لنموذج العقـد شـامال جميـع     "العقد"

  .عقدالالمرفقات والمالحق الوارد ذكرها في 

القانون والئحتـه التنفيذيـة   حكاموفقا ألالمراجعة والتصحيح القيمة اإلجمالية للعقد بعد  "قيمة العقد"

  .العقدواتفاقية والموضحة في إخطار قبول العطاء 

  .الواجب االلتزام بها من قبل صاحب العمل والمقاولوالشروط الواردة في هذا القسم   الشروط العامة للعقد"

مثل خصوصية عمليـة  وتمجموعة القواعد التي تتوافق مع طبيعة ونوعية عملية الشراء   الشروط الخاصة للعقد

  .وبما ال يتعارض مع أحكام القانون والئحته التنفيذيةالشراء 

الطرف المشار إليه في العقد بالطرف األول، والذي يتعاقد مع المقاول لتنفيذ األعمال التي   "صاحب العمل"

  .، ونموذج العقدللعقد الشروط الخاصةوالمذكور اسمه في  يشملها العقد

المشـار  ولتنفيذ األعمـال  ه ءالذي قبل صاحب العمل عطاالطبيعي أو االعتباريالشخص "المقاول"

، المقاول الشخصيين وورثتـه الشـرعيين  أو أي من ممثلي  نيفي العقد بالطرف الثاإليه 

  .واتفاقية العقد للعقد الشروط الخاصةوالمذكور اسمه في 

 .الجمهورية اليمنية  "بلد صاحب العمل"

عمال الواجب تنفيذها وإنجازها بموجب العقد وتشمل األعمال الدائمة واألعمـال  جميع األ "األعمال"

  .المؤقتة

الشخص المختص الموضح اسمه في وثائق العقد أو أي جهة استشارية أخـرى يعينهـا     "المهندس"

صاحب العمل للقيام بمهمة اإلشراف على التنفيذ وإنجاز وصيانة األعمال والتصديق على 

  .قة للمقاول وفقاً ألحكام العقدالمبالغ المستح

يقترحه المهندس من حين آلخـر لتـولي   ) مهندس، مساعد مهندس(أي شخص مختص  "ممثل المهندس"

  .بعض سلطاته وواجباته المنصوص عليها في هذه الشروط

  .آالت ومعدات المقاول التي جلبها مؤقتاً إلى الموقع بغرض تنفيذ األعمال  "معدات التشييد"

  .التي ينفذها ويزيلها المقاولجميع األعمال ذات الصفة المؤقتة  "المؤقتةلاألعما"

  .جميع األعمال التي ينبغي تنفيذها وصيانتها بموجب أحكام العقد  "الدائمةاألعمال"

المشـار إليهـا فـي    لمواد وأساليب البناء المستخدمة لتنفيذ األعمال والفنيةالمواصفات  "المواصفات"

  .أثناء تنفيذ األعمال يدخلها عليها المهندس تأو إضافاديالت العطاء وأي تع

أي تعديالت عليها أو المشار إليها في العقد الالزمة لتنفيذ األعمال المخططاتالرسومات و  "المخططات"

  .يوافق عليها المهندسو تقدم
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ـ األرض التي ستنفذ عليها األعمال الدائمة واألعمال المؤقتة "الموقع" د والمحـددة فـي   طبقا للعق

  .للعقد الشروط الخاصة

تكليف موجه من المهندس إلى المقاول يؤدي إلى تعديل أو تغيير األعمال وفقاً لشـروط   التعديل

  .وأحكام القانون العقد

هو الشخص الطبيعي أو االعتباري المتعاقد مع المقاول األساسي الـذي تسـتوفي فيـه      المقاول من الباطن

  .ذي سيتولى تنفيذ جزء من العقد بعد موافقة صاحب العملالشروط المطلوبة وال

  .للعقد الشروط الخاصةفيه إنهاء المقاول لألعمال والمحدد في المستهدفالتاريخ  تاريخ إنهاء األعمال

 .الموافقة الخطية المعتمدة الموافقة

  ).ساعة 24(يعني الفترة من منتصف الليل إلى منتصفه الثاني  اليوم
@ @

  .في تفسير شروط العقد يعني المفرد الجمع والمذكر المؤنث والعكس صحيح 1-2  يرالتفس .2

المرجعية بين البنود أي مغـزي وتتحمـل الكلمـات    واإلحاالتليس للعناوين 2-2 

  .معناها العادي في لغة العقد مالم ينص على شيء محدد

واجبات  .3

وصالحيات 

وممثل  المهندس

  المهندس

3-1 

  

  
  

3-2  

  

  

  

جميـع الصـالحيات    للعقد الشروط الخاصةالمبين اسمه فيمهندساليزاول
له من صاحب العمل، وعلـى   والموكلة وثائق العقدوالواجبات المحددة له في 

له مـن قبـل    الصادرةأن يحترم وينفذ جميع التعليمات االلتزام بذلك والمقاول 
  .تطبيق نصوصهوبتنفيذ أي بند من بنود العقد  المتعلقةالمهندس 

  

الذي قام بتعيينه بعـد موافقـة    ممثل المهندس مسؤوالً أمام المهندس، عتبري
وتتحدد واجباته في مراقبة األعمال واإلشـراف علـى تنفيـذها    صاحب العمل 

يجوز و باألعمال المرتبطةعلى المواد والمصنعيات  الالزمة االختباراتوإجراء 
اجبـات  للمهندس من وقت آلخر أن يفوض ممثـل المهنـدس بـأي مـن الو    

وتكون جميع التعليمات والموافقات التـي يصـدرها    والصالحيات المنوطة به
ممثل المهندس إلى المقاول وفقاً للصالحيات الممنوحة له من المهندس ملزمة 

مع األخـذ  من المهندس  ةلكل من المقاول وصاحب العمل وتعتبر كأنها صادر
  :باالعتبار ما يلي

اإلجراء الالزم لرفض أي عمل  اتخاذفي  ممثل المهندسمنتقصيرإن أي  .أ   
تـؤثر علـى    لشروط العقد أو المواصفات، ال ةعية مخالفمصن أو مواد أو

رفض المواد بأي إجراء  التخاذصالحية المهندس في أي وقت من األوقات 
  .بهدمها وإزالتها أو تكسيرها رإصدار األمأو مصنعيتها أو 

ن قرارات ممثـل المهنـدس أن   بأي م اقتناعهفي حالة عدم  للمقاوليحق   .ب 
أو نقضه أو القرار  الذي ينبغي عليه إما تأييد و يرجع األمر إلى المهندس،

  .بقرار آخر تغييره
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وبما المسبقة  يجب على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل الكتابية 3-3 

  :تاليةعند اتخاذه ألي من اإلجراءات الوالئحته التنفيذية ال يخل بأحكام القانون 

تنفيذ  إسناد، أو أي جزء من األعمالالمقاول عن تنفيذ تنازل الموافقة على   .أ 

  ؛هذا الجزء لمقاول من الباطن

  الموافقة على مبالغ إضافية على قيمة العقد؛  .ب 

  تعديل أي سعر من أسعار البنود في العقد؛  .ج 

  ؛تمديد فترة تنفيذ العقدالموافقة على   .د 

  .لزيادة أو النقصسواء با إصدار أمر تغييري باألعمال  .ه 

في الموقع مع المقـاول   أسبوعيةاجتماعات أو ممثل المهندسالمهندسيعقد 3-4 

يتم فيه مراجعة المالحظات المدونة بدفتر الموقع، وكذلك البرنـامج الزمنـي   

ـ وفقا لوثائق العقـد  لسير تنفيذ األعمال،  يـتم تـدوين محاضـر لهـذه      اكم

  .ندس والمقاولالتوقيع عليها من المهواالجتماعات، 

 التنازل عن العقد .4

والتعاقد من 

  الباطن

4-1 

  

4-2  

أو إلى أي مقـاول آخـر   ال يحق للمقاول أن يتنازل كليا عن العقد أو تحويله 

  .التعاقد من الباطن مع الغير لتنفيذ كل األعمال المسندة إليه بموجب العقد

األعمال شريطة  يحق للمقاول التعاقد من الباطن مع مقاول آخر لتنفيذ جزء من

الحصول على الموافقة الكتابية من صاحب العمل وأن اليزيد حجـم األعمـال   

، من قيمة العقد إذا سمحت %30المتنازل عنها او التعاقد عنها من الباطن عن 

يعفي المقاول من أي مسـؤولية قانونيـة أو    ال، وهذا للعقد الشروط الخاصة

والً مسؤولية كاملةً عن جميع األعمال، العقد، بل يبقى المقاول مسؤ نحو التزام

من الباطن أو مستخدميه  المقاولوعن أي أفعال أو أخطاء أو إهمال يتسبب به 

لو كانت تلك األعمال أو األخطاء قد تسبب بها المقاول نفسه أو  أو عماله، كما

  .مستخدميه أو عماله

فاقـات التـي قـد    سبقة بالنسبة لالترط أخذ موافقة صاحب العمل المتشال ي 4-3 

رتبط بها المقاول مع الغير ألجل الحصول على بعض المعونات الماليـة او  ي

تجهيز بعض المواد أو المعـدات  على العينية لتسهيل تنفيذ العقد أو االتفاق 

واصفات ومن منشأ أو شركات غير كانت مطابقة للم إذاالتي يحتاجها العقد 

ر عمال بالمقطوعية أو اليومية أو أو االتفاق على توفيمعها ور التعامل محظ

في حالة شراء المواد المطابقة للمواصفات الواردة في العقد أو تسـليم أي 

  .جزء من األعمال لمقاول من الباطن ورد اسمه نصاً في العقد
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وثائق العقد  .5

أولوية الترجيح و

  بينها

ر أي نص فيهـا  تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد وحدة واحدة ويفس 5-1

، لكن إذا ظهر أي  غموض فيما بينها فينبغـي  مع النصوص األخرىمع ما يتفق 

على المهندس توضيح ذلك، وعليه أن يصدر إلى المقاول التعليمات الالزمة بهـذا  

جـب  فيوجد تعارض صريح بين نصوص وثيقة واحـدة  الخصوص، أما في حالة 

بالنص المتأخر في الترتيب من نصوص األخذ بالنص األكثر انطباقاً على الحالة ثم 

من وثيقة وجـب تفضـيل    أكثرالوثيقة المذكورة وأن وجد التعارض بين نصوص 

  :النص الوارد وفقا ألولوية الترجيح التالي

 .العقد اتفاقية  .أ 

 .إخطار قبول العطاء  .ب 

 العطاء وأي مراسالت أو وثائق تم قبولها قبل توقيع العقد؛  .ج 

 الشروط الخاصة؛  .د 

 ة؛الشروط العام  .ه 

 المواصفات؛  .و 

 ؛والمخططات الرسومات  .ز 

 جدول الكميات؛  .ح 

برنامج العمل التفصيلي ومحاضر األعمـال والمراسـالت التـي تتضـمن       .ط 

  .االتفاقات وأية وثائق أو مالحق أخرى

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق العقد وتـنظم جميـع المراسـالت     1-6  المعتمدةاللغة .6

 للعقد الشروط الخاصة تنصما لم مال بهذه اللغة، وشهادات الدفع وتسليم األع

  .على خالف ذلك

قانون المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذية والقوانين األخرى النافـذة ذات   1-7  القانون .7

  .  العالقة التي يرجع إليها في تطبق شروط العقد

 االحتفاظ .8

بالرسومات 

  المخططاتو

طبـق  ويقوم بتزويد المقاول بنسخة خططات المبالرسومات والمهندسيحتفظ 8-1

ـ  وعلى المقاول ،مجاناًمنها األصل  ر أي نسـخ إضـافية علـى حسـابه     يوفت

نسـخة   التنفيذ انتهاءالمهندس عند يسلم كما يجب على المقاول أن  -الخاص

  .بحسب التنفيذ كاملة من الرسومات والمخططات النهائية

 ةبنسخ االحتفاظ .9

من المخططات 

  في الموقع

من المخططات في موقع العمل وأن تكون  كاملةعلى المقاول أن يحتفظ بنسخه 9-1

هذه النسخة معروضة في كل وقت لإلطالع عليها من قبل المهنـدس وممثـل   

المهندس أو أي جهة ُأخرى يفوضها المهندس خطياً لإلطالع على المخططـات  

  .واستعمالها

تأخير العمل  .10

 بسبب المخططات

ي مخطط تفصيلي أو تعليمات ألخطياً  طلباًأن يقدم إلى المهندس على المقاول 10-1

لتفادي تأخير خطـة أو برنـامج سـير     اًأو موافقة إذا ما رأي أن ذلك مطلوب

  .العمل
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التأخير وتكلفة  .11

  المخططات

بحسب لتقدم العمل  ةإذا لم يتمكن المهندس من إصدار مخطط أو تعليمات الزم 11-1

وأدى ذلك إلى تعطيل  ،أعالهللبند وفقاً تنفيذ األعمال، البرنامج الزمني المحدد ل

بعـين   التعطيـل   االمقاول، فينبغي على المهندس في هذه الحالة أن يأخذ هذ

بما يساوي فتـرة  عند تحديد أي تمديد في مدة العقد يستحقه المقاول  االعتبار

  .التأخير فقط

المخططات  .12

والتعليمات 

  التكميلية

 تكميليةيصدر من وقت آلخر أثناء سير العمل أي مخططات يحق للمهندس أن 12-1

من أجل تنفيذ األعمال وصيانتها على الوجه  ضروريةأو تعليمات الحقه تكون 

  .المناسب وعلى المقاول تنفيذ هذه المخططات والتعليمات والتقيد بها

طات إعداد أي من المخط متى ما كان مطلوباً منه بموجب العقد_على المقاول 12-2 

يوماً مـن بدايـة العمـل     15تسليم المهندس نسختين منها قبل _ أو الوثائق 

والموافقة عليهـا   لمراجعتهاوذلك المحدد بالبرنامج، أو من وقت الحاجة إليها 

المقاول إجراء أي تغييرات أو إضافات يطلبها المهندس لهذه المخططات وعلى 

ثالث نسـخ  عتمادها وتزويده بالالعمل  بدءأو الوثائق وتقديمها للمهندس قبل 

  .إضافية من المخططات أو الوثائق التي تمت الموافقة عليها

مـن  ال يغيـر  مراجعته ألي من المخططـات أو الوثـائق   أواعتماد المهندس 12-3 

  .مسئوليات المقاول نحو شروط العقد

األعمال الدائمة  .13

التي يصممها 

  المقاول

عقد على قيامه بتصميم أي جزء من األعمال حيثما ينص ال_يجب على المقاول 13-1

علـى المهنـدس ألخـذ الموافقـة علـى المخططـات        هاأن يعرض_ الدائمة

والمواصفات والمذكرات الحسابية وغيرها مـن المعلومـات التـي يعتبرهـا     

  .المهندس ضرورية من أجل اقتناعه بكفاية وصالحية التصميم

بين األطراف المشار إليها في هذه الشروط  اإلشعاراتوتسري اإلخطارات أال 1-14  اإلشعارات يغلبت .14

  .وال تسري إال من بعد استالمها استالماً صحيحاً إال عندما تكون مكتوبة

تبلغ اإلشعارات واألوامر الخطية والشهادات التي يصدرها صـاحب العمـل أو    14-2 

دى المكتـب  ل بإيداعهاالعقد أما بالبريد أو  لشروطالمهندس إلى المقاول وفقاً 

إلـى أي   بإرسالهاالرئيسي للمقاول أو بتسليمها إلى وكيله في موقع العمل أو 

  .عنوان آخر يعينه المقاول لهذه الغاية

ان يتخذ له مكتب في موقع المشـروع أو أي  مكـان   )األجنبي(على المقاول 14-3 

أقصـاه  آخر داخل الجمهورية خالل فترة تنفيذ العقد ويبدأ بفتح المكتب بموعد 

مسلمة تسـليما   اإلخطاراتخمسة عشر يوم من تاريخ نفاذ العقد ويعتبر جميع 

بالبريـد  له  أرسلت أوسلمت له في هذا المكتب  إذاأو وكيله صحيحاً للمقاول 

  .على هذا العنوان الفاكس أوالمسجل 
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لصـاحب العمـل أو    مسلمة تسليماً صـحيحاً اإلشعاراتأواإلخطاراتتعتبر 14-4 

خالل   للعقد الشروط الخاصةدس إذا سلمت إلى عناوينهما الموضحة في المهن

المسجل  أو أرسلت إليهما بالبريدرسمي استالم بموجب أوقات الدوام الرسمي 

  .على هذا العنوان  أو الفاكس

إخطـار  يجوز ألي من الطرفين تغيير عنوانه وتعيين عنوان بديل له بموجـب   1-15  العناوينتغيير .15

   .يبين فيه العنوان البديل للطرف األخرخطي مسبق 

مسئوليات  .16

  المقاول

العقد بتنفيذ وصيانة األعمال بكل عنايـة  وثائق يلتزم المقاول وفقاً لما هو محدد في 16-1

وأن يوفر األيدي العاملة والمواد ومعدات وإصالح العيوب طبقاً لنصوص العقد  وإتقان

 صـيانة األعمـال  ولتنفيـذ   ةتطلبات الزمالتشييد بما في ذلك اإلشراف عليها وأي م

  .وإصالحها

وسالمة كافة عمليات التنفيـذ   استمراريتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن  16-2 

  .كذلك أساليب طرق التشييدوفي الموقع 

ال يجوز للمقاول أن يقيم أو يشارك في إقامة مبان أو منشآت معيبة، ولو كان  16-3 

ض أو بإذن صاحب العمل مما يحدث بها خلالً مضـراً أو  العيب ناشئاً عن األر

الغير عما يترتب على ذلك مـن   أمامتهدماً كلياً أو جزئياً فإن فعل كان مسؤوالً 

  .أضرار ويشاركه المهندس وصاحب العمل إذا ُأعلما بالعيب وأجازاه

التعليمات،  .17

التفتيشات، 

  والتدقيقات

17-1 

  

17 -2  

 تعليمات المهندس أو ممثل المهندس والتي تمتثـل يلتزم المقاول بتنفيذ جميع

  . للقوانين واللوائح والقرارات النافذةلنصوص ووثائق العقد و

أو األشخاص المعينـين مـن قبلـه    / يلتزم المقاول بالسماح لصاحب العمل و

أو حسابات وسجالت المقاول ومقاوليه من الباطن والمتعلقة /بتفتيش الموقع و

ضع مثل هذه الحسابات والسجالت للتدقيق بواسطة مدققين بأداء العقد، وأن يخ

يعينهم صاحب العمل إن طلب ذلك ويتم لفت انتباه المقـاول بـأن أي إعاقـة    

لصاحب العمل في التفتيش والتدقيق تشكل ممارسة محظورة وخاضعة إلنهـاء  

  .العقد

أن يكون جـاهزاً ومسـتعداً   العقد اتفاقيةعلى المقاول عندما يطلب منه توقيع  1-18  العقد اتفاقية .18

صاحب العمـل   من قبلأعمال العقد حسب النموذج المعد  والبدء بتنفيذللتوقيع 

  .المذكورة في اخطار قبول العطاء وملحقاته مع استيعاب التعديالت

 األداء ضمان .19

  )ُحسن التنفيذ(

 يوماً من استالمه أخطار صـاحب العمـل  ) 15(يقدم مقدم العطاء الفائز خالل 19-1

بإرساء العقد عليه ضماناً لألداء بموجب شروط العقد وذلك على نموذج ضمان 

  . من قيمة العقد% 10األداء الوارد في وثائق المناقصة وبنسبة 

يوم مـن تـاريخ   ) 28(تحدد مدة الضمان من تاريخ توقيع العقد وحتى ما بعد  19-2 

 أوا من أي تحفظـات  االستالم االبتدائي وصدور محضر االستالم االبتدائي خالي

  .مالحظات
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الكشف على  .20

  الموقع

على صاحب العمل أن يضع تحت تصرف المقاول قبل تقديم العطاءات ما يتوفر  20-1
لديه من معلومات أو تقارير بطبيعة األرض والخاصة باألحوال الهيدرولوجية 
وطبقات األرض تحت السطحية، كما حصل عليها صاحب العمل من 

ويكون المقاول مسؤوال عن تفسيره . العالقة باألشغالاالستقصاءات ذات 
  .وما تضمنته التقارير والوثائق من بياناتالذاتي لهذه المعلومات

يعتبر المقاول أنه قد قام بمعاينة الموقع وتفحصه وتفحص المواقع المحيطة به  20-2 
_ وجميع المعلومات المتوفرة عنه، وأنه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عطائه 

  :بالنسبة لألمور التالية_ إلى المدى الممكن عمليا 
 شكل وطبيعة الموقع بما في ذلك أوضاع التربة تحت السطحية؛  .أ 
 األوضاع الهيدرولوجية والمناخية؛  .ب 
 مدى وطبيعة العمل والمواد الالزمة لتنفيذ وإنجاز األشغال وصيانتها؛  .ج 
  .اوسائل الوصول إلى الموقع والتسهيالت التي قد يحتاج إليه  .د 

وفي جميع األحوال يفترض أن المقاول قد حصل على جميع المعلومات الالزمة 
التي سبق ذكرها، والمتعلقة بالمخاطر المرتقبة وغيرها من االحتياجات، 

  . والظروف األخرى التي قد تؤثر على عرضه بأي شكل من األشكال

 وجوب مطابقة .21

  للعقد األعمال

طبقاً للمواصفات والمخططـات  جازها وصيانتها األعمال وإنتنفيذعلى المقاول 21-1

موافقة المهنـدس،   ىيحوز عل، وبشكل والشروط المحددة لها في وثائق العقد

وعليه أن يتقيد بدقة بتعليمات وتوجيهات المهنـدس حـول أي أمـر متعلـق     

لم يرد، وعلى المقاول أن يأخذ التعليمات م باألعمال سواء ورد ذكره في العقد أ

  .لهأو ممثل المهندس ضمن حدود الصالحيات المحددة من المهندس 

 برنامجال .22

  للتنفيذ الزمني

يوضـح فيـه اإلجـراءات    لتنفيذ األعمـالإعداد برنامج زمنيعلى المقاول 22-1

والخطوات التي ستتبع في تنفيذ األعمال ومواعيد إنجاز مراحلـه المختلفـة،   

ات واألعمال المؤقتة التـي  كذلك التفصيالت الخاصة بترتيباته لآلليات والمعدو

  .هاءينوي المقاول إنشا

الشـروط  االلتزام بتنفيذ المشروع خالل الفترة المحددة في على المقاوليجب 22-2 

  . للعقد الخاصة 

يجب  على المقاول أخذ المصادقة على البرنامج الزمني من قبـل المهنـدس    22-3 

قة المهندس على ذلـك وإذا  وليس له الحق في تعديل البرنامج بدون أخذ مواف

ما رأى المهندس في أي وقت أن مستوى تقدم العمل ال يتفق مـع البرنـامج   

الموافق عليه حينها سيقوم المقاول ونزوال عند طلب المهندس بإعداد برنامج 

  .زمني معدل يظهر فيه فترة استكمال المشروع التي وافق عليها المهندس

مج الزمني للعمل ال تعفي المقـاول مـن أي مـن    موافقة المهندس على البرنا 22-4 

  .التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في شروط العقد
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أعمـال  والتـي قـد تـؤثر    والخاصـة الحكوميةعلى المقاول إخطار الجهات 22-5 

بتفاصيل برنامج وممتلكاتها العامة على مرافقها اإلنشائية األعمال الحفريات أو 

تلـك  اُألخرى لضـمان سـالمة    المختصةومع الجهات العمل والتنسيق معها 

  .والممتلكاتالمرافق 

يقـدم للمهنـدس برنامجـاً    أنتوقيع العقـد  بعدخالل أسبوعينلمقاولاعلى 22-6 

تفصيلياً لخطته في تنفيذ األعمال لموافقة المهندس عليـه ويجـب أن يكـون    

 المعدات وغيرها ويتمشى مع خطة شراء المواد وتجهيز ،برنامج العمل واقعياً

ويجب على المهندس اتخاذ القرار حول البرنامج خالل أسـبوع بالموافقـة أو   

  .طلب التعديل

التقيـد   ،على البرنامج المقدم إبالغه كتابياً بموافقة المهندسعلى المقاول بعد 22-7 

وال يحق للمقاول  والوسائل المحددة في ذلك البرنامج ،التام وااللتزام بالترتيبات

ويجب أن ال تحجب الموافقة (بموافقة المهندس الخطية  عديل هذا البرنامج إالّت

ما عدا في الحاالت الطارئة التي تنشأ وتهدد سالمة األعمال ) دون عذر مقبول

متى ما كان ذلك _أو سالمة األشخاص أو الممتلكات فيمكن للمقاول تنفيذ العمل 

هنـدس متـى مـا رأى ذلـك     دون أخذ موافقة مسبقة كما يحق للم _ضرورياً

ضرورياً طلب تعديل أمر الترتيبات والوسائل وعلى المقاول التقيـد وااللتـزام   

  .بهذا الطلب

ومن وقت آلخر إبـالغ   _إضافة إلى البرنامج المشار إليه_يجب على المقاول 22-8 

ممثل المهندس مسبقاً بتفاصيل األعمال التي ينوي تنفيـذها فـي   المهندس أو 

  .ذلك تالية متى ما طلب منه المرحلة ال

 جهازال .23

التنفيذي 

  للمقاول

الالزم لتنفيذ األعمال طـوال مـدة   الفني واإلداري الجهازوفيرعلى المقاول ت 23-1

هـو أو الوكيـل    باستمرارالتنفيذ وعلى المقاول أن يكون متواجداً في الموقع 

شـترط فـي   المفوض من قبله لإلشراف على تنفيذ األعمال بتفرغ كامل لها وي

وإذا رأي  والصالحيات المناسبة، الوكيل المفوض أن يملك المؤهالت المطلوبة،

  .لطلب المهندس االستجابةالمهندس تغيير الوكيل لمصلحة العمل فعلى المقاول 

حسبما تقدم على المقاول االلتزام بتوفير الجهاز الفني واإلداري لتنفيذ األعمال  23-2 

تحديده في وثائق قة عليه من قبل صاحب العمل وتم به في عطائه وتمت المواف

  .العقد

القيام إصالح عيوبها وعلى المقاول من أجل تنفيذ األعمال وإنجازها وصيانتها  23-3 

  :بما يلي

ممن تتوفر فيهم الكفاءة  والمشرفينين يأن يوفر ويستخدم المراقبين والفن  .أ 

 .نفيذهاتوالخبرة التي تتطلبها األعمال التي سيشرفون على 
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والعمال العاديين حسب  الماهرةوشبه  الماهرةالعمالةأن يوفر ويستخدم  .ب

  .وبما ال يقل عن العدد المقدم في عطائه الحاجة ومتطلبات تنفيذ األعمال

المقاول في األعمال وله  يستخدمهيحق للمهندس أن يعترض على أي شخص  23-4 

ا رأي أن ذلك الشخص يسئ بشخص آخر إذ استبدالهبأبعاده واألمر أن يصدر 

 للمقـاول  زوال يجو الموقعأو أنه مهمل في واجباته في  ؤالتصرف أو غير كف

  .إال بعد أخذ موافقة المهندس على ذلك استخدامهإعادة 

 :ما يلييكون المقاول مسؤوالً ع 1-24  تثبيت األبعاد .24

صلية تثبيت أبعاد األعمال تثبيتاً صحيحاً ودقيقاً بالنسبة إلى النقاط األ  .أ 

  ؛ومناسيب المرجع التي يزوده بها المهندس خطياً

طبقاً  ستقامات جميع أجزاء األعمالان دقة مناسيب ومقاسات والتأكد م  .ب 

 .لما هو مذكور أعاله

  . أعاله  لتثبيت األعمال المطلوبة الالزمة والعمالةر جميع المعدات يوفت  .ج 

ي جزء مـن األعمـال أو   إذا تبين خالل سير العمل وجود أي خطأ في موقع أ 24-2 

أو قياساته، فينبغي على المقاول أن يقوم بتصحيح ذلـك   استقامتهمناسيبه أو 

وفقاً لتعليمات المهندس أو ممثل المهندس، إال إذا تبين أن الخطأ  ،على حسابه

، فعندها خطياً ناتج عن المعلومات التي زوده بها المهندس أو ممثل المهندس

قبل أن يبلغ  صاحب العملأخذ موافقة حيح الخطأ وسيحدد المهندس تكاليف تص

  .المقاول بذلك

تعفـي   إن تدقيق ومراجعة األبعاد والمناسيب والمقاسات من قبل المهنـدس ال  24-3 

المقاول من مسؤولياته نحو أي تصحيح وعلى المقاول أن يحافظ ويحمي جميع 

على نقاط المرجع  وأن يحافظ .عالمات القياس ونقاط التثبيت واألوتاد وغيرها

األصلي وأي إحداثيات للمساحة وأي عالمات للقيـاس وأي عالمـات ثابتـة    

  .بموافقة المهندس الخطية إالّللمساحة األرضية وأن ال يتم تحريكها أو إزالتها 

هناك مناسيب تحت الماء أو فوقه مرتبطة بأي قياسات ألي جزء عندما تكون 24-4 

العمل في هـذا   بدءل تسجيل هذه المناسيب قبل من األعمال فيتعين على المقاو

ممثـل  المهندس أو الجزء على أن يتم تسجيل هذه المناسيب حسب توجيهات 

  .المهندس وبحضوره

تقدم نسختين من المناسيب المسجلة والمراجعة والموقـع عليهـا مـن قبـل      24-5 

  .اسممثل المهندس والمقاول إلى المهندس وتعتبر أساساً للقيالمهندس أو 

الجسات  .25

والحفر 

  التجريبية

يتعين على المقاول أن يقوم بتنفيذ أي أمر خطي من المهنـدس أثنـاء تنفيـذ     25-1

الطلب عمالً إضـافيا إال   اويعتبر هذالعمل متعلق بعمل جسات أو حفر تجريبية 

  .في جدول الكميات ُمقابل هذا العمل ةأو مبالغ مضمن اًإذا كان هناك بند
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 السالمة واألمن .26

  وحماية البيئة

وصيانتها التقيـد بـاألمور   األعماليتعين على المقاول خالل مدة تنفيذ وإنجاز  26-1

  :التالية

العناية بسالمة جميع األشخاص المسموح لهـم بالتواجـد فـي الموقـع       .أ 

ما دامـت  ( وعلى األعمال ) ما دام تحت سيطرته(والمحافظة على الموقع 

في حالة منظمة لحمايـة  ) احب العملقيد التنفيذ وغير مشغولة من قبل ص

  أولئك األشخاص من األخطار؛

تجهيز وتزويد الموقع باستمرار، وعلى نفقته الخاصة، بوسـائل اإلنـارة     .ب 

والحراسة والوقاية والتسييج واإلشارات التحذيرية مـن الخطـر، حيثمـا    

وأينما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناًء على طلب المهنـدس أو أي سـلطة   

  أجل حماية األعمال، وسالمة وراحة أفراد الجمهور أو غيرهم؛أخرى، من 

اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لحماية البيئة من التلوث ضـمن الموقـع     .ج 

وخارجه، وتجنب إحداث الضرر لألفراد أو األضرار بممتلكاتهم أو بسـائر  

الناس نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن تسلسل العمليات 

  .ي يقوم بهاالت

على المقاول التقيد بالتعليمات والمنشورات التي تصدرها الجهة المختصة  26-2 

بخصوص البيئة وحمايتها وان يلتزم بالقوانين والمعايير سارية المفعول في 

  .الجمهورية اليمنية

اء والمياه للمقاول االستفادة وعلى حسابه الخاص، من الخدمات العامة كالكهرب 1-27 الخدمات العامة .27

والهاتف واالنترنت حسب توفرها في الموقع أو بجواره من الشبكات العامـة  

بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وذلك لغرض األعمال وعلى المقاول 

أن يجهز على حسابه الخاص أية توصيالت وأجهزة ضرورية الستخدام تلـك  

لسـلطات العامـة بهـذا    الخدمات وعليه أن يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات ا

الخصوص وفي حالة عدم تمكن المقاول من االستفادة من تلك الخـدمات كمـا   

لة التي يوافق يتقدم فعلى المقاول أن يهيئ على حسابه الخاص، الترتيبات البد

  .عليها المهندس لتجهيز مثل تلك الخدمات المطلوبة

العناية  .28

  باألعمال

تـاريخ  من  اعتباراًاألعمال ي المحافظة علىفالمسؤوليةيتحمل المقاول كامل 28-1

وتؤول مسؤولية العناية إلـى  لها  االبتدائيوحتى تاريخ التسليم  مباشرة العمل

  .صاحب العمل،

في  مسؤوليته استمرارخالل فترة على المقاول االعتناء بكافة األعمال القائمة  28-2 

  .ل وتسليمهالدائمة حتى يتم استكمال العماألعمال  المحافظة على 
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التأمين على  .29

وعلى  األعمال

 معدات المقاول

التزامات ومسؤوليات كل من المقاول وصاحب العمل، يتعين علـى  مع مراعاة 29-1

  :أن يؤمن على ما يلي المقاول

األعمال بما فيها المعدات والمواد والتجهيزات بما يعادل قيمتها االستبدالية   .أ 

  ؛)الكلفة مضافاً لها هامش الربح(

من القيمة االستبدالية المذكورة سـابقاً، وذلـك   % 15مبلغاً إضافياً يعادل   .ب 

لشمول أي نفقات إضافية أو طارئة لتغطية الخسارة أو الضرر بما في ذلك 

األتعاب المهنية وكلفة هدم وإزالة أي جزء من األعمال وإزالة أنقاضها أيا 

 كانت طبيعتها؛

إلى الموقـع  قام بتوريدها ء التي مواد ومعدات المقاول وغيرها من األشيا  .ج 

  .بما يعادل قيمتها االستبدالية

في حالة حدوث أي ضرر في األعمال أو في أي جزء منها أو فـي المـواد أو    29-2 

مؤمن ضدها، فعلى المقاول وبأسرع ما يمكن أن يقـوم   أخطارالمعدات بسبب 

صاحب العمل بإصالح األضرار الحاصلة وتدفع أي مبالغ مستحقة من التأمين ل

الذي يقوم بدوره بدفع أي مبلغ يستلمه إلى المقاول على دفعات حسبما يوصي 

بذلك المهندس، وإذا زادت مبالغ التأمينات عن المبلغ الذي تكبده المقاول فـي  

ما إذا نقصت مبالغ التأمينات عن تكـاليف اإلصـالح   أاإلصالح فتدفع للمقاول 

  .عن ذلكفعلى المقاول أن يتحمل العجز الناشئ 

ألضرار ا .30

الالحقة 

باألشخاص 

  والممتلكات

والمطالبـات  عن جميـع الخسـائر   مسؤوالً أمام صاحب العمل المقاوليكون 30-1

شخصية أو حالة  إصاباتأو تلف لممتلكات مادية أو  نالناشئة عن حدوث فقدا

وفاة من جراء تنفيذ األعمال أو صيانتها أو بسبب تقصير ويعـوض الطـرف   

والنفقات والرسوم  تالمتطلبا، بما في ذلك التعويض عن جميع لكاآلخر عن ذ

التي تترتب على األمور التي سبق ذكرها، ويستثنى من ذلك أي تعويض ينشأ 

  :أي أضرار تحدث بسببعن 

لألعمال أو أي  الالزمةصاحب العمل واستعماله الدائم لألراضي  أشغال  .أ 

  .جزء منها

أي جزء منها في أرض صاحب العمل بتنفيذ األعمال أو  قيام  .ب 

 .الموقع

أو عن  مستخدميهصدر عن صاحب العمل أو  إهمالعمل أو   .ج 

  .صاحب العمل المقاولين اآلخرين العاملين لحساب



  الشروط العامة للعقد: القسم الرابع                                                                   العادية                              ألعمال األشغال الوثائق النمطية 

35 
 

التأمين ضد  .31

  الطرف الثالث

أو  مـادي على المقاول قبل مباشرته العمل أن يقوم بالتأمين ضـد أي ضـرر    31-1

ك ممتلكات صاحب العمل وعليـه  قد تلحق بأي من الممتلكات بما في ذل خسارة

أيضاً أن يؤمن ضد أي ضرر أو إصابة تلحق بـأي شـخص بمـا فـي ذلـك      

  .جة تنفيذ العقديمستخدمي صاحب العمل لألضرار التي تنجم نت

عقد التأمين مع شركة تأمين وبالشروط التي يوافـق عليهـا   أن يكونينبغي 31-2 

ين عن المبلغ المحـدد فـي   تقل قيمة بوليصة التأم صاحب العمل، على أن ال

وعلى المقاول تقديم بوليصة التأمين أو إيصاالت دفـع   للعقد الشروط الخاصة

  .طلب منه ذلك للمهندس أو ممثل المهندس متى ما المستحقةاألقساط 

شامال على العمال واآلليات والمعدات وأي وسائل نقـل  التأمينيكونيجب أن 31-3 

، العقـد ألغراض تنفيـذ   من الباطنل أو مقاوليه المقاويتم استخدامها من قبل 

  .العيوب وإصالحضمان الصيانة حتى نهاية فترة  سارياًًو

الحوادث  .32

وإصابات 

  العمل

صاحب العمل غير مسؤول عن أية أضرار أو تعويضات تستحق قانونياً بسبب  32-1

 هولياأي حادث أو إصابة تلحق بأي عامل أو مستخدم يعمل لدى المقاول أو مق

من الباطن ويجب على المقاول أن يعوض صاحب العمل في مثل هذه الحـاالت  

  عن جميع األضرار أو المطالبات أو الرسوم والنفقات الناشئة عنها

عن أية أضرار أو تعويضات واجبة الـدفع قانونـاُ   غير مسئولصاحب العمل 32-2 

خـر  بشأن أو كنتيجة أي حادث أو إصابة تلحق بأي عامـل أو أي شـخص آ  

مستخدم لدى المقاول أو لدى أ ي مقاول من الباطن وذلك باستثناء الحـوادث  

واإلصابات الناجمة عن أي عمل صادر مـن صـاحب العمـل أو وكالئـه أو     

عـن جميـع هـذه األضـرار      يلتزم بالتعويضوعلى المقاول أن ، مستخدميه

عن جميع مطالبات التعـويض ونفقـات التقاضـي والتكـاليف     ووالتعويضات 

بأي مـن  خالل اإلغرامات والمصاريف المتعلقة بذلك مهما كان نوعها، دون وال

  .ذات العالقة االلتزامات المنصوص عليها في القوانين النافذة

 :المقاول ليس مسئوال أمام صاحب العمل بالتعويض في أي من الحاالت التالية 32-3 

ء منها أو استعمال أو إشغال األراضي بصورة دائمة باألعمال أو بأي جز  .أ 
  .األضرار التي تصيب وجه األرض أو المحاصيلً 

صاحب العمل في تنفيذ األعمال أو أي جزء منها على أيـة أرض أو   قيام  .ب 
 .فوقها أو تحتها أو فيها أو خاللها
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األذى أو الضرر الذي يلحق باألشخاص أو باألموال نتيجة أي عمـل أو    .ج

احب العمل أو وكالئـه أو  إهمال يقع أو يقترف أثناء نفاذ المقاولة من ص

أو عـن  ) غير الذين يستخدمهم المقاول(مستخدميه أو مقاوليه اآلخرين 

أية مطالبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عـن األضـرار   

 والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك؛

وعلى صاحب العمل أن يعوض المقاول عما يتحقق من مطالبات التعويض 

تقاضي ومبالغ التعويض عن األضرار والتكاليف والغرامات ونفقات ال

  .والمصاريف فيما يخص األمور المذكورة في هذا البند

تأمين العمال  .33

والمستخدمين 

  ضد الحوادث 

ينبغي على المقاول أن يقوم بتأمين شامل ومستمر لجميع العمال والمستخدمين  33-1

 يتعرضون لها خالل عملهمقد  الذين يعملون معه ضد الحوادث واإلصابات التي

  .وكذلك التأمين للطرف الثالث

فرعى  مقاولويعتبر المقاول مسؤوالً عن التأمين على عمال ومستخدمي أي 

بالتأمين على عماله ومستخدميه  من الباطنيعمل معه إال إذا قام المقاول 

 ويشترط أن تتم عقود التأمين لدى شركة تأمين وبالشروط التي يوافق عليها

التأمين وإيصال سداد األقساط متى  ةصاحب العمل وعلى المقاول تقديم بوليص

  .طلب منه ذلك ما

المعالجات  في  .34

حالة عدم قيام 

المقاول 

  بالتأمين

إذا لم يقم المقاول بالتأمين أو االستمرار فيه بمقتضى هذه الشروط أو إذا لم  34-1

يقم بأي تأمين آخر قد يطلب منه بموجب أحكام عقد المقاولة فعندئذ على 

صاحب العمل القيام بهذا التأمين واالستمرار فيه ودفع أقساط التأمين الالزمة 

ليه المصاريف اإلدارية من لهذا الغرض، واستقطاع المبلغ الذي دفعه مضاف إ

أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول أو ضمان األداء أو استحصال مثل 

  .هذا المبلغ على أساس أنه دين بذمة المقاول

قيام المقاول بتنفيذ شروط التأمين أو عدم شمول التأمين لألخطار كافة عدمإن 34-2 

  .اماته بموجب عقد المقاولةفإن ذلك ال يعفي المقاول من مسؤولياته والتز

على المقاول أن يخطر صاحب العمل وشركة التأمين عن أية قضية أو حادثة  34-3 

تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب المقاولة القيام باإلخبار عنها 

ويتحمل المقاول المسؤولية عن أية خسائر ومطالبات ودعاوى قضائية ونفقات 

ا كانت ناجمة عن أو بسبب أي تقصير من قبل ومصاريف وتكاليف مهم

  .المقاول في االستجابة للمتطلبات المذكورة أعاله
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أثناء استمرار نفاذ أي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب المقاولة فان أية  34-4 

مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب أن تدفع إلى صاحب العمل ومن ثم 

إلى المقاول بالمقادير واألوقات التي يؤيد ممثل  تدفع من قبل صاحب العمل

المهندس بأنها عادلة ومعقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزه المقاول في 

إصالح الضرر أو الخسارة طالما أن الخسارة أو الضرر حسب رأي المهندس 

ال بد من القيام بإصالحه وذلك من اجل األداء المناسب لألعمال أو تنفيذ 

عمال وإذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين غير كافية وصيانة األ

  .لألغراض المذكورة آنفاً فإن المقاول يتحمل الفرق

 االمتثال .35

للقوانين 

  واألنظمة

بجميع القوانين والنظم والتعليمات الصادرة عن أي هيئة  االلتزامعلى المقاول  35-1

ـ  محلية لكـل   ةأو سلطرسمية ذات صالحية قانونية أو هيئة عامة   قمـا يتعل

عن أي أضرار  وتعويضهوينبغي على المقاول حماية صاحب العمل  باألعمال،

أو أو غرامات تلحق به نتيجة عدم مراعاة المقاول ألي مـن تلـك القـوانين    

  .أو األوامر التي ال تتعارض مع شروط العقدأو األنظمة أو التعليماتاللوائح

تسديد أية رسـوم لـم   من المقاول أو وحدة إدارية أي جهة حكومية طلبت إذا  35-2 

يتم إشعار المهندس بذلك ليتم سـدادها  فتكن مطلوبة منه بموجب أحكام العقد، 

 .من قبل صاحب العمل

تعتبر جميع المكتشفات أو النقـود أو األدوات أو أي مـواد أو إنشـاءات أو     1-36  األثريات .36

يها في موقع العمل ملكاً للدولـة  يعثر عل ةمخلفات ذات قيمة جيولوجية أو أثري

 االحتياطـات جميع  فور اكتشافها أو العثور عليها اتخاذوعلى المقاول اليمنية 

 الالزمة للمحافظة عليها وعدم تحريكها أو إتالفها

حقوق براءة  .37

  االختراع

على المقاول أن يحمي ويعـوض صـاحب العمـل عـن جميـع االدعـاءات        37-1

ص أو بسبب أي اعتداء على أي من حقوق براءة واإلجراءات القضائية بخصو

التجارية أو أية حقـوق أخـرى   أو األسماء االختراع أو النماذج أو العالمات 

يحميها القانون وذلك فيما يتعلق بأي من معدات اإلنشاء أو المكائن أو العمـل  

وعلـى المقـاول أن يحمـي    . أو المواد المستعملة في أو بخصوص األعمـال 

لعمل عن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبـالغ  ويعوض صاحب ا

التعويض عن األضرار والتكاليف والغرامـات والمصـاريف الناشـئة عنهـا     

  . والمتعلقة بها مهما كان نوعها والمقدمة من المهندس
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يلتزم كل من المقاول وصاحب العمل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات  37-2 
األعمال وعدم إفشائها ألي طرف ثالث وعلى المقاول المتعلقة بالمقاولة وب

من الباطن ومجهزي المواد والمعدات وأية جهة أخرى قد تشارك  ينوالمقاول
في تنفيذ األعمال عدم نشر أو توزيع أية مقاالت أو أفالم أو صور أو إلقاء 
محاضرات أو تجهيز أية معلومات تخص األعمال أو المنشآت المجاورة 

 .للموقع
 كة المرورحر .38

من وإلى 

  الموقع

المدى الذي يسمح به  في حدوداألعمال ب المرتبطةالعمليات أن يتم تنفيذ يجب  38-1
ـ  المشـاة تعرقل حركة المرور في الطرق أو ممرات  العقد وبحيث ال  قوال تعي

الوصول إلى منافذ أي من الممتلكات العامة أو الخاصـة سـواء كانـت تلـك     
العمل أو غيره من األشخاص وعلـى المقـاول    الممتلكات ضمن ملكية صاحب

من جراء عدم تقيد المقاول بـذلك  به أي ضرر يلحق  عنحماية صاحب العمل 
  .عن ذلك أتنش تيلاوأن يعوضه عن جميع المطالبات والنفقات والرسوم 

األضرار بـالطرق والجسـور    لتجنبالحيطة الالزمة  اتخاذينبغي على المقاول  38-2 
مـن   هولياحموالت المركبات الخاصة به أو بأي من مق بسبب المؤدية للموقع
أنواعها بحيـث   اختيار المركبات و ةالطرق وتنظيم حرك اختيارالباطن وعليه 

تنحصر حركة المرور غير العادية الناشئة عن نقل المعدات والمواد من وإلـى  
تلحق ضـرراً بـأي مـن الطـرق      وبحيث ال اإلعاقةالموقع في أضيق حدود 

  .المرعيةتحدث مخالفة للقوانين وأنظمة السير سور والوالج
الضرورة نقل أحمال ثقيلة من المواد والمعدات  اقتضتعلى المقاول إذا  38-3 

تسببها في  احتمالطريق عام أو عبر جسر، وكان هنالك  علىواآلليات 
طبقاً ألحكام أو الجسر، أن يأخذ موافقة الجهة المختصة اإلضرار بالطريق 

 الالزمةالوقائية  االحتياطات باتخاذ كافةوأن يقوم شريعات المنظمة لذلك الت
وأبعاد وعليه أن يشعر المهندس أو ممثل المهندس بأوزان لمنع األضرار 

 .وتفاصيل تلك األحمال
يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم المتعلقة بالتصاريح الخاصة والمؤقتة  38-4 

صة االخعلى نفقته  يهيئوصول إلى الموقع وعليه أن للمرور والتي يحتاجها لل
  .خارج حدود الموقع يحتاج إليها من أجل العملإضافيةأي تجهيزات

يجب أن تتم جميع العمليات الالزمة لتنفيذ األعمـال بالقـدر الـذي تقتضـيه      38-5 
متطلبات تنفيذ المقاولة وال يتعرض بصورة غير ضـرورية أو غيـر سـليمة    

ور أو يعرقل الوصول لغرض استعمال وإشـغال الطـرق العامـة    لراحة الجمه
والخاصة والممرات ألجل الوصول إلى األمالك سواء كانت في حيازة صـاحب  
العمل أو في حيازة أي شخص آخر وعلى المقاول أن يعوض صـاحب العمـل   
بجميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعـويض عـن األضـرار    

امات والمصاريف الناشئة عن والمتعلقة بمثل أي مـن هـذه   والتكاليف والغر
  .األمور وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسؤوال عن ذلك
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المقاولون  .39

  اآلخرون

فرص الممكنـة لديـه   لإتاحة جميع ا ،امتثاال لتعليمات المهندس ،لى المقاولع 39-1

  :ألداء أعمال

حب العمـل  عمـال صـا  أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل أو   .أ 

 نفسه؛

أي سلطة قانونيةً جرى تكليفها لتنفيذ أي عمل داخل الموقع أو بجـواره    .ب 

كان هذا العمل غير مشمول في العقد، أو كان مشموال بـأي عقـد    سواء

  .أو مالحقها ألعمالآخر وقعه صاحب العمل بخصوص ا

المحافظة على  .40

  نظافة الموقع

الحفاظ على الموقع خالياً من أي  ينبغي على المقاول أثناء تنفيذ األعمال 40-1

عن العمل وأن  فائضة وموادبعاد أي معدات إعوائق وأن يقوم بتخزين و

  .يحتاج لها العمل ال مؤقتةيتخلص من أي مخلفات أو نفايات أو إنشاءات 

الموقع وإزالة كل معدات  تنظيف لإنجاز األعما انتهاءينبغي على المقاول عند  40-2 

بحاجة لبقائه وترك الموقع  سما ليوالمخلفات وكل  الفائضةالتشييد والمواد 

  .وما به من أعمال في وضع نظيف مرتب ومقبول لدى المهندس

جودة المواد  .41

والمصنعية 

  واالختبارات

  -:ةيجب أن تكون جميع المواد والمصنعي 41-1

  ها في العقد طبقاً لتعليمات المهندس ليوالمنصوص ع الجيدةاألنواع من   .أ 

فـي مكـان    لالختبارات) حسب طلب المهندس(من وقت آلخر  تخضع أن  .ب 

التصنيع أو التجهيز أو في الموقع أو أي مكان آخر كما هـو منصـوص   

 .ه في العقدليع

زم والمعدات والعمال والمواد اعلى المقاول تقديم جميع التسهيالت واللو 41-2 

مادة  أوة وقياس أي عمل أو نوعية أو كمي الختباروغيرها مما يلزم عادة 

 ىعل استعمالهاقبل  لالختباركما يلتزم المقاول بتقديم عينات المواد  استعملت

 .النحو الذي يطلبه المهندس

تكلفة العينات  .42

  االختباراتأو 

يتحمل المقاول تكلفة إعداد العينات التي يتطلبها العمل كما يتحمل تكلفة إجراء  42-1

 .اختبار للموادأي

  .لى المقاول أن يجهز جميع النماذج على نفقته الخاصةع 1-43  كلفة النماذج .43

الوصول إلى  .44

  الموقع

يحق للمهندس أو أي شخص آخر يفوضه المهندس الـدخول فـي أي وقـت     44-1

الورش أو األماكن التي يجرى فيها التحضير لألعمال أو تورد  لموقع العمل أو

عمال وعلى المقاول لغرض تنفيذ األ األدواتأو  المصنعةمنها المواد واألدوات 

  .والمساعدة ألي منهمالالزمةتقديم التسهيالت
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عمال األ اختبار .45

  قبل تغطيتها

يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر إال بعد موافقة المهنـدس وعلـى    ال 45-1

تغطيتـه   تمالمقاول إتاحة الفرصة الكافية للمهندس لفحص وقياس أي عمل ست

علـى المقـاول    م عليها اإلنشاءات الدائمـة قبل أن تقا تاألساساوأن يفحص 

 ،إخطار المهندس عندما يكون مثل هذا العمل أو أي أسـاس جـاهز للفحـص   

وعلى المهندس المبادرة بالحضور إلجراء الفحص والقياس لمثل هذا العمل أو 

 .وإخطار المقاول بذلكتاألساسا

من األعمال يكون  يحق للمهندس مطالبة المقاول بإعادة الكشف على أي جزء 45-2 

المهندس ويتحمل المقاول كافة النفقات المترتبة على  قد قام بتغطيته دون علم

  .ذلك

إزالة األعمال  .46

والمواد غير 

  المطابقة

  :باآلتيأثناء سير العمل _ من وقت آلخر_ للمهندس الصالحية بأن يأمر كتابياً 46-1

وذلك خـالل   صفاتللموا مطابقةإبعاد أي مواد من الموقع يرى أنها غير   .أ 

  .الفترة التي يحددها

  .ةالمواد بمواد مناسبة وصالح استبدال  .ب 

إزالة أي عمل يعتبره المهندس غير مطابق لمتطلبات العقد مـن حيـث     .ج 

المصنعية وإعادة تنفيذه بشكل سليم وذلك على الرغم من أي  المواد أو

  .سابق له أو دفعات على الحساب تمت بشأنه اختبار

إخالل المقاول  .47

  بالتعليمات

إذا أخل المقاول بتنفيذ تعليمـات المهنـدس أو ممثـل    _يحق لصاحب العمل 47-1

فإنه يحق  –المهندس خالل المهلة المحددة أو خالل مدة يحددها صاحب العمل 

لصاحب العمل  أن يستخدم أشخاصا آخرين ويدفع أجورهم من أجل تنفيذ تلـك  

جميع التكاليف المترتبة على ذلك،  ل وفي مثل هذه الحالة يتحمل المقاولعمااأل

حسب تقديرات المهندس التي يعدها بعد إجراء التشاور المناسب مع صـاحب  

 أو قـد تسـتحق   العمل، ويحق لصاحب العمل خصمها من أية مبالغ مستحقة

كما يتعين على المهندس إشعار المقاول بإقرار وإرسال نسخة مـن    .للمقاول

  .ار إلى صاحب العملعشاإل

بناًء على أمر خطي صادر إليه من المهندس أن يوقـف  _ينبغي على المقاول 1-48  يف العملتوق .48

وبالكيفية التي يحددها المهنـدس وعلـى    ةأو أي جزء منه للمد الجاري العمل

المقاول أن يحافظ على األعمال ويؤمن حمايتها خالل فترة التوقف إلى الفتـرة  

  :ي إي من الحاالت اآلتيةقيف فويكون التو التي يراها المهندس ضرورية

  .قد ورد به نص في العقد  .أ 

  .رتكبه المقاولاأو خطأ  ربسبب تقصي  .ب 

 .األحوال الجوية بالموقع بسبب  .ج 
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ـ سـالمتها كل المحافظة علـى  من أجل تحسين تنفيذ األعمال أو   .د اً أو ي

وفي الحاالت التي يطلب فيها المهندس التوقيف دون أن يكون جزئياً 

  .لى صاحب العمل إعطاء مدة إضافية لذلكللمقاول يد فيها فع

بأمر خطي من المهندس ولم يصدر عن كلياً أو جزئياً إذا توقف سير العمل 48-2 
بتوقيفه فيما عدا أن يكون  األمريوماً من تاريخ  90خالل  باستئنافهالمهندس أمر 

أن  اولللمقفيحق  _ البند السابقالمشار إليها في " أ، ب، ج، د"اإليقاف في حدود 
يوماً من تاريخ  28العمل خالل  باستئنافيخطر المهندس كتابياً بطلب اإلذن 

 اعتباريحق له  المذكورةإخطاره للمهندس وإذا لم يمنح المقاول اإلذن خالل الفترة 
ذلك تخلياً عن العقد من  واعتبار ،التوقيف بذلك الجزء من األعمال بمثابة إلغاء له

  .التوقيف يمس األعمال في مجملهاجانب صاحب العمل إذا كان

كن تسليمها مأو أي أجزاء يالعملتسليم المقاول موقع بصاحب العملسيقوم 1-49  تسليم الموقع .49

أو  ،وفقاً للبرنامج المعد لهذا العمل ،منه ليتمكن المقاول من مباشرة العمل

من تنفيذ  يتقدم بها المقاول كتابياً للمهندس لتمكينه معقولةوفقاً ألي مقترحات 

  .األعمال

لنفقات  ن تأخير تسليم الموقع أو تسبب ذلك في تحملهمإذا تضرر المقاول 49-2 

ء تأخر صاحب العمل وفقاً لما هو محدد في فقرات هذا البند نتجت من جرا

والتوصية لصاحب العمل  إلنجاز األعمالتقدير المدة اإلضافية فعلى المهندس 

  .بمنح هذه الفترة

د فترة تسليم الموقع بفترة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ توقيع العقد مالم تحد 49-3 

 الشروط الخاصةتتطلب عملية التسليم للموقع فترة أطول كما هو محدد في 

  .للعقد
مدة اإلنجاز  .50

 المتوقعالتاريخ (

وتسليم نجاز إل

  )األعمال

عمال قبل أي نصوص ترد في العقد بشأن إنجاز أي جزء من األمراعاةمع 50-1

خالل  ،اإلنجاز الكلى فإنه ينبغي على المقاول أن يقوم بإنجاز األعمال بكاملها

تاريخ والتي تحسب من  الشروط الخاصة للعقدالفترة الزمنية المحددة في 

  .إشكاالت أومن أي  موانع  خالياتسليم الموقع إلى المقاول 

تمديد مدة  .51

من (اإلنجاز

 المتوقعالتاريخ 

 النتهاء إنجاز

  )األعمال

الـذي يفـرض    رأو بالقـد أو الزائدة من ذلك النوع اإلضافيةإذا كانت كمية األعمال 51-1

 ىضتتمديداً في مدة اإلنجاز المحددة لتنفيذ األعمال، أو كانت هنالك أسباب للتأخير بمق

ظـروف   يللعمـل أو أ   معطلـة  استثنائية مناخية ظروف اقتضتهذه الشروط وإذا 

ناشئ عن تقصير المقاول، وترتب على تلـك   وما ه باستثناءعها خاصة مهما كان نو

تبريراً يعطي المقاول الحق للمطالبة بتمديد مدة اإلنجاز  رما يعتباألسباب أو الظروف 

 الموجبةاألسباب ب كتابةففي مثل هذه الحاالت يجب على المقاول أن ُيخطر المهندس 

أن وقوع تلك الظروف أو األسباب، كما يوماً من تاريخ  28 ىال تتعدلطلبه خالل فترة 

وعلى المهندس تحري األمر فـي   له استحقاقهعليه أن يقدم تفاصيل أي تمديد يرى 

  .، ورفعها لصاحب العمل إلقرارهاحينه وتحديد مدة التمديد
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القيود على  .52

  ساعات العمل

ـ  المقـررة  الرسـمية تنفيذ األعمال خالل الليل أو أيام العطالتيجوزال 52-1 دون ب

يكون فيها االستمرار في العمل تصريح خطي من المهندس ماعدا الحاالت التي 

ن ضرورياً إلنقاذ حياة األشخاص أو للمحافظة اأو ك تأجيله،يمكن  الأمراً حتمياً 

  .ذاتها على سالمة الممتلكات وسالمة األعمال

باستثناء وينبغي على المقاول في مثل هذه الحالة إبالغ المهندس فوراً باألمر، 

  .التناوبتنفيذ العمل فيها عادة بنظام الورديات أو األعمال التي يجري 

تقدم سير  .53

  العمل

تقدم األعمال بكاملها أو في أي جزء  معدل المهندس في أي وقت بأنىإذا رأ 53-1

نتيجة ألسباب ال تبرر تمديد مدة اإلنجاز، وقدر المهندس منها قد أصبح بطيئا 

فعلى المهندس إبالغ ن يتم خالل مدة اإلنجاز المتفق عليها، أن إنجاز األعمال ل

بموافقة  الالزمةوالخطوات  اإلجراءات اتخاذالمقاول خطياً بذلك وعلى المقاول 

 ،ةدالمهندس لإلسراع في العمل وإنجاز األعمال خالل الفترة المحددة أو الممـد 

 بالعمل ليالً أو لهفإنه يجوز للمقاول طلب الموافقة من قبل المهندس بالتصريح 

يجوز للمهندس رفض هذا الطلب بدون  وبالمقابل ال األسبوعيةأيام العطل  خالل

  .سبب مقبول

وإذا انطوت اإلجراءات التي اتخذها المقاول للقيام بمسـؤولياته خـالل تلـك    

األوقات على أي نفقات إضافية يتكبدها صاحب العمل بسبب األجور المترتبـة  

افي للجهاز المشرف التابع له، فعلى المهندس أن يقـوم  على دوام الوقت اإلض

لكـي  ) بعد إجراء التشاور المناسب مع صـاحب العمـل والمقـاول   (بتحديدها 

، ويتعـين  للمقاول يستردها صاحب العمل من أي دفعات مستحقة أو قد تستحق

على المهندس أن يشعر المقاول بقراره مع إرسال نسخة منـه إلـى صـاحب    

  .العمل

 التأخيرغرامة  .54

  والسداد

 :احتساب غرامة التأخير  .أ 54-1

المتعاقد عليها في المواعيد المحددة  األعمالفي تنفيذ  المقاولإذا تأخر  .1
بحسب البرنامج الزمني والفترة المحددة في العقـد، تحسـب غرامـة    

من قيمة البنود التـي لـم يـتم    % 7.5تأخير في الشهر األول بنسبة 
  :تنفيذها على النحو التالي

من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي % 1 •
  .جزء منه

من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني أو أي % 1.5 •
 .جزء منه
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من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي % 2 •
 .جزء منه

و أي من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الرابع أ% 3 •
 .جزء منه

لكل شهر %) 4(إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة تأخير بنسبة  •
أو جزء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حده بحيـث ال يتجـاوز   

من إجمالي قيمة العقد وال تتجـاوز  %) 10(مجموع الغرامة نسبة 
امة أو المـدة  إذا تجاوزت الغر مدة التأخير كحد أقصى ثالثة أشهر

رة يكتفى بالغرامة المحددة ومصادرة ضـمان  ي هذه الفقالمحددة ف
األداء واتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في القـانون والالئحـة   

 .وشروط العقد
 .أو لقوة قاهرة لصاحب العملال تحتسب غرامة التأخير ألسباب تعود  .2

 :احتساب غرامة السداد  .ب 
  :وفقاً للشروط التالية المقاولتحتسب غرامة السداد لصالح  .1

  .عدم وجود أي مبرر قانوني للتأخير في السداد •

 .عدم وجود أي نقص في الوثائق أو البيانات القانونية المؤيدة للدفع •

يوماً من تاريخ رفع المستحقات من قبل الجهة المخولة  90تجاوز فترة  •

  . بإدارة العقد والتوقيع عليه دون أي مالحظات وتعميده من رئيس الجهة

 .متسبباً في تأخر إجراءات الدفع قاولالمعندما ال يكون  •
من % 7.5يتم احتساب غرامة تأخير السداد في الشهر األول بنسبة  .2

  :قيمة المستخلص المتأخر وتحسب على النحو التالي
 .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي جزء منه% 1 •

 ثاني أو أي جزء منهمن قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع ال% 1.5 •

 .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي جزء منه% 2 •

 .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الرابع أو أي جزء منه%  3 •

لكل شهر أو جزء %) 4(إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة السداد بنسبة  •

بحيث ال يتجاوز مجموع الغرامة منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة 

من إجمالي قيمة العقد وبما ال تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى %) 10(نسبة 

 . ثالثة أشهر
  

يتم تمديد فترة تنفيذ العقد  صاحب العملإذا كان سبب التأخير يعود إلى   .ج 
بنفس الفترة التي تسبب فيها بالتأخير وإذا كان سبب التأخير يرجع إلى 

من هذا ) أ(تطبق عليه غرامة التأخير المحددة في الفقرة  فسوف المقاول
 .البند
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شهادة التسليم  .55

 االبتدائي

  لألعمال

وفقاً للعقد  نهائي اختبارأي اجتازتعندما يتم إنجاز األعمال كاملة وتكون قد  55-1

للمقاول إخطار المهندس بذلك كتابياً وطلب إصـدار شـهادة التسـليم     فيحق

القيام بما  لطلب المقاول استالمهيوماً من  14المهندس خالل على و االبتدائي

  :يلي

التأكد من أن األعمال قد تم إنجازها وفقا للمواصفات والرسومات   .أ 
والمخططات وأنها مستكملة وخالية من التحفظات، وفي هذه الحالة يخطر 
المهندس صاحب العمل بتشكيل لجنة للفحص والمعاينة واالستالم 

 .بل نهاية المدة المحددة لهاق) االبتدائي(

إذا تبين أن األعمال غير مستكملة يقوم المهندس بإصدار تعليماته الخطية   .ب 
إلى المقاول مبينا فيها األعمال التي يجب على المقاول استكمالها ، أو أي 
أخطاء أو عيوب يجب إصالحها ويتم تحديد موعد النجازها بحسب طبيعة 

 .هذه األعمال

ول لهذه المالحظات وتأكد المهندس أن األعمال أصبحت بعد انجاز المقا  .ج 
مطابقة للمواصفات والرسومات والمخططات وأنها مستكملة وخالية من 

  . العيوب فيتم استكمال إجراءات االستالم

يوماً بعد  28خالل  االبتدائيشهادة التسليم  الستالميكون المقاول مستحقا   .د 
ولجنة الفحص  لمهندسا من قبل المقبولة بالصورة عمالاأل إنجاز

  .بدون أي  مالحظات واالستالم

شهادة التسليم  .56

 االبتدائي

  الجزئي

يجوز للمقاول أن يطلب من المهندس البند السابق فيدما ورمراعاةمع 56-1

 صدر شهادة التسليمتأن  لجنة االستالموعلى  االبتدائيإصدار شهادة التسليم 

  :ياآلت على النحو

 .إلنجازه منفصلةنص العقد على مدة  الدائمة أي قسم من األعمال  .أ 

تم إنجازه بشكل مقبول لدى المهندس وقام  الدائمةأي جزء من األعمال   .ب 

 .استعمالهأو  بإشغالهصاحب العمل 

ألي جزء من  ابتدائيصدر شهادة تسليم تأن للجنة االستالم يجوز   .ج 

للعقد وذلك وفقاً  اختباراألعمال إذا كان قد تم إنجازه كامالً وأجتاز أي 

 .كاملة األعمالقبل إنجاز 

ألي قسم أو جزء من األعمال الدائمة  ابتدائين إصدار أي شهادة تسليم إ  .د 

يعني تسليم أعمال الموقع أو الساحات التي  قبل إنجاز األعمال بكاملها ال

قام  على أن المقاول قد االبتدائيتم إصالحها إال إذا نصت شهادة التسليم 

 .بذلك
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 عمالإنجاز األ .57

ومسئولية 

  إصالح العيوب

: رد في هذا العقـد تأينما  ")الصيانة( المسؤولية عن العيوبفترة"يقصد بعبارة 57-1

فترة سنة ميالدية محسوبة من تاريخ االستالم االبتدائي لألعمال المعتمدة مـن  

الشـروط  لجنة االستالم خالية من أي تحفظات، ما لم تحدد مدة أطـول فـي   

أكثر من شهادة واحدة، فتحسـب   لجنة االستالم توإذا أصدر ،  للعقد الخاصة

  .اله االبتدائيفترة الصيانة لكل جزء من تاريخ صدور شهادة التسليم 

مسـؤولية  فترة ال انتهاءإلى صاحب العمل عند نهائياًإلى حين تسليم األعمال 57-2 

من بولة في حالة سليمة ومق ،حسب شروط العقد )الصيانة(عن إصالح العيوب 

 السـتهالك او العـادي  االسـتعمال ما ينجم عـن   باستثناء_ قبل صاحب العمل

القيام بجميع أعمال التعديل، وإعادة اإلنشاء،  نه ينبغي على المقاولإف _المتوقع

وإصالح العيوب، وغيرها، من األخطاء حسبما يراه المهندس الزماً خالل فترة 

يوماً من تاريخ انتهائها،  14خالل  أو) الصيانة(مسؤولية عن إصالح العيوب ال

وذلك نتيجة للكشف الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه، ويتم إصدار 

تعليمات بشأنها إلى المقاول  وعلى لجنة المعاينة واالستالم النهـائي إجـراء   

  .استالم نهائي خال من أي   مالحظات أو تحفظات

ذكرها في البنـد السـابق، علـى نفقتـه      الواردعمالاألالمقاول تكلفةيتحمل 57-3 

_ حسـب رأي المهنـدس  _الخاصة، إذا كانت األسباب التي أدت إلى حصولها 

  :ناشئة عن

 مخالفة لشروط العقد؛ مصنعية معدات أو مواد أواستعمال   .أ 

 وجود خطأ في تصميم أي جزء من األعمال يعتبر المقاول مسؤوالً عنه؛  .ب 

بـأي مـن    التقيـد  فـي  قاولالم من جانب تقصيرأو بسبب إهمال أو 

  .التزاماته المذكورة في العقد أو المفهومة منه ضمنيا

خفق المقاول عن القيام بأعمال الصيانة واإلصالحات حسب طلب المهندس اإذا 57-4 

أشخاص آخرين  باستخدامفيحق لصاحب العمل أن يقوم بتنفيذ تلك األعمال 

تلك المبالغ  استردادويتم  ،لكالمرتبة على ذ التكاليفويتحمل المقاول جميع 

أي مبالغ مستحقة له لدى صاحب العمل مع عدم من المقاول أو خصمها من 

االخالل بحق صاحب العمل في مطالبة المقاول بأي تعويضات أو مبالغ أخرى 

  .في حالة عدم كفاية ذلك

التزامات أخرى  .58

  على المقاول

محددة بموجب هذه الشروط القيام يجب على المقاول باإلضافة إلى التزاماته ال 58-1

  :بما يلي

اإلشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل األعمال بمـا    .أ 

  .في ذلك األجزاء التي يقوم بتنفيذها مقاوليه من الباطن

 .استخراج جميع الرخص والموافقات الضرورية فيما يتعلق باألعمال  .ب 
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دوات عند إكمال العمل التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات واأل  .ج 

الحقلي وبعد الحصول على موافقة صاحب العمل والتراخيص الالزمـة  

وما شابه ذلك في حال تصريف تلك المواد أو المعدات أو األدوات داخل 

 .الجمهورية
االمتثال ألنظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طيلة مدة   .د 

 .تنفيذ األعمال
بناء على طلب خطي من المهنـدس أن يبحـث تحـت إشـراف      على المقاول 58-2 

المهندس عن أسباب أي نقص أو خطأ في األعمال أثناء تقدم العمل فيهـا أو  

نفقـات  ويتحمل المقاول جميـع   )الصيانة(أثناء فترة المسؤولية عن العيوب 

  .وإزالة أسبابها على حسابه الالزمةتحاالكشف عنها ويقوم باإلصال
األعمال  .59

افية اإلض

  والتغييرية

يحق لصاحب العمل أن يعدل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحل  59-1

يراه المهنـدس ضـروريا   من قيمة العقد وفقاً لما % 20تنفيذ العقد بما نسبته 

في شكل أو نوعيـة أو حجـم    اتألي سبب كان، ويتطلب ذلك إجراء أي تغيير

، علـى  مر المقاول بتنفيذ أي من األعمالاألعمال، عندها يحق للمهندس أن يأ

شريطة أن ال تتجاوز األعمـال   بنود األعمال المتعاقد عليهانفس أن تكون من 

من كمية البند، وما زاد عـن  % 15اإلضافية على مستوى البند عن ما نسبته 

ذلك يتم التفاوض على سعر التنفيذ وفقاً لألسعار السائدة في السوق في حينـه  

ومكان تنفيذ المشروع بعد أخذ موافقة لجنة المناقصات المختصة بحسب طبيعة 

 .على ذلك وفقا ألحكام القانون
إالّ إذا أصـدر لـه   أو تغييريـة  ال يجوز للمقاول أن يقوم بأي أعمال إضافية  59-2 

 من قبـل صـاحب العمـل    بذلك بعد أن يتم اعتماد قيمتها المهندس أمراً خطياً

 .بحسب اإلجراءات القانونية
إنجاز العمل  .60

على أساس 

  العمل اليومي

يحق للمهندس إذا رأي ذلك مناسباً أو ضرورياً أن يصدر أوامره الخطية لتنفيذ  60-1

وفي مثل هذه الحالة  باليوميةمعدل على أساس العمل  لأو عمأي عمل إضافي 

نظير هذه األعمال وفقاً للشروط المحـددة   استحقاقاتهتم محاسبة المقاول عن ي

  .دول األعمال باليومية الُمَضمن في العقدفي ج
يجب على المقاول أن يقدم للمهندس اإليصاالت والفواتير التي تؤيـد المبـالغ    60-2 

التي صرفت وكذلك تقديم العطاءات التي تحصل عليها لشراء المواد قبل طلبها 

  .موافقة المهندس عليهاللحصول على
ل على أسـاس العمـل اليـومي أن يقـدم     يجب على المقاول خالل سير العم 60-3 

للمهندس كشوفات يومية دقيقة بأسماء ومهن ومدة عمل جميع المسـتخدمين  

كذلك بيانات بوصف وكميات المواد والمعدات المسـتعملة فـي   وفي هذا العمل 

تنفيذ األعمال على أن يقوم المهندس بعد مراجعتها والموافقة عليها بـالتوقيع  

  .نسخه منهاعليها وتسليم المقاول
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 مسـعرة يجب على المقاول في نهاية كل شهر أن يقدم للمهنـدس كشـوفات     4- 60

المقـاول   نوال يكـو للعمالة والمواد والمعدات المستعملة في تنفيذ األعمـال  

  .وبانتظاممستحقاً ألي دفعات إال إذا قدم هذه البيانات والكشوفات مكتملة 

المعدات  .61

واألعمال 

  المؤقتة

جميع معدات التشييد التي يملكها أو يستأجرها المقاول ويحضرها إلى تعتبر 61-1

مخصصة الموقع موقع العمل، وكذلك األعمال المؤقتة والمواد المقدمة منه في 

له نقلها أو إخراجها  قوال يحلتشييد وإنجاز األعمال موضع العقد دون غيرها، 

تحجب  على أن ال_  سدالمهنمن الموقع كلياً أو جزئياً بدون موافقة خطية من 

  .الموافقة دون سبب مقبول

المواد الموردة إلى الموقع أو أي أمور ُأخرى ُأشير إليها اعتباريعنيال 61-2 

في األعمال الدائمة وأن  الستعمالهامقبولة أو موافق عليها من قبل المهندس 

 قتورفض أي من تلك المواد أو المعدات في أي من المهندس  ال يمنعذلك 

  .وفقاً لما يتطلبه العقد

آليات يجب على المقاول بمجرد إتمام األعمال أن يخلي الموقع من جميع  1-62  إخالء الموقع .62

والمواد والمخلفات وأي مواد أخرى فائضة معدات التشييد واألعمال المؤقتة و

  .المهندس وذلك بعد موافقة االستعمالعن 

وقت تجاه أي ضرر أو فقدان أو خسارة  الً في أيويكون صاحب العمل مسؤال 62-2 

  تلحق بالمعدات أو األعمال المؤقتة أو المواد

كميات تقديرية وتقريبية لألعمال  -في جدول الكميات المذكورةالكمياتتعتبر 1-63  الكمياتجدول  .63

والصحيحة لألعمال التي يتعين على  الفعليةنها الكميات أوال تؤخذ على 

  .في حالة العقد بالمقطوعية فإن الكميات تعتبر نهائية  أما المقاول أن ينفذها

على المهندس أن ُيحدد ويثبت بالقياس قيمة األعمال المنجزة وفقاً ألحكام  1-64  قياس األعمال .64

فإذا رغب قياس أي جزء من األعمال عليه أن يخطر المقاول باألمر  ،العقد

س وأن يقدم كافة وعلى المقاول أو وكيله الحضور عند إجراء هذا القيا

  التفصيالت التي تطلب منه 

إذا تخلف المقاول أو وكيله عن الحضور عند إجراء القياس فيعتبر القياس  64-2 

  .الذي يقوم به المهندس أو يوافق عليه هو القياس المعتمد والصحيح لألعمال
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ندس في الحاالت التي يحتاج قياسها إلى سجالت ومخططات خاصة فيقوم المه 64-3 

إشـعار خطـي   بموجـب  السجالت والمخططات ويدعو المقاول تلك بتحضير 

يوماً لتدقيقها معه أو مع ممثل المهندس والتوقيع عليها في  14للحضور خالل 

 الالزمةوإذا تخلف المقاول عن الحضور وإجراء عملية التدقيق . حالة موافقته

وإذا  ومعتمـدة ة تعتبر هذه المخططات والسجالت التي أعدها المهندس صحيح

لم يوافق المقاول على كل أو بعض السجالت والمخططات بعد فحصـها ولـم   

للمهنـدس   باعتراضهلم يتقدم المقاول بإشعار خطي  يوقعها تعتبر صحيحة ما

التي يدعي عدم صـحتها بتلـك    األمورمن تاريخ التدقيق مبيناً  يوماً 14خالل 

ممثل المهندس والمقاول على وفي حالة االختالف بين . السجالت والمخططات

المقايسة المشار إليها فيعرض األمر على المهندس ويكون قراره نهائيا بهـذا  

  .الشأن

يتعلـق   ىأو محلألي عرف عام  اعتبارُيجرى قياس األعمال قياساً صافياً دون  64-4 

  .بالقياس

المقاول من  .65

  الباطن

المقاول األصلي عـن جميـع    يعتبر المقاول من الباطن مسؤوالً بالتضامن مع 65-1

المسؤوليات وااللتزامات المتعلقة بتنفيذ األعمال أو توريـد المـواد أو تقـديم    

  .الخدمات وغيرها من االلتزامات المحددة في العقد

أي  باسـتخدام لطلب صاحب العمل أو المهنـدس  باالمتثالالمقاول غير ملزم 65-2 

  ."من الباطن مقاول"

تحديد متطلبات  .66

  مالتصمي

ميم أو مواصفات ألي جزء مـن  اتصإعداد إذا كانت الخدمات المطلوبة تتضمن  66-1

األعمال الدائمة أو ألي معدات أو آليات تدخل في تلك األعمال فإن مثـل هـذا   

مـن   المقاولـة عقـد  "يجب أن يذكر في العقد على أن يتم تدوينه في  االلتزام

لضمان حماية ول من الباطن المقايفيد أنها من مسئولية بنص صريح،  "الباطن

شأت ناألضرار والنفقات والرسوم مهما كان نوعها إذا عن ضه يعوتالمقاول و

  ".المقاول من الباطن"عن إخالل 

إجراءات الدفع  .67

وإصدار 

اإلنجاز  شهادات

  )المستخلصات(

عندما يكون لدى صاحب العمل إمكانية لصرف دفعة مقدمة فإن قيمتها يجب أال  67-1

من قيمة العقد مقابل ضمان بنكي غير مشـروط وغيـر قابـل    % 20تتجاوز 

لإللغاء صادر من بنك مصرح له من قبل البنك المركزي اليمني طبقا لنمـوذج  

صيغة الضمان المرفقة بوثيقة المناقصة أو مقابل شيك مقبول الـدفع سـاري   

ح المفعول لمدة تنفيذ العقد  في حالة توفر إمكانية صرف دفعة مقدمة يتم توضي

% 80 كاملة قبل صرفبأنه سيتم استردادها   للعقد  الشروط الخاصةذلك في 

   .من قيمة العقد في حالة تأخر المقاول عن التنفيذ بحسب البرنامج الزمني
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وفقاً للرسومات والمواصـفات  لألعمال التي تم تنفيذها محاسبة المقاول  سيتم 67-2 
علـى  ى المحددة في وثائق العقد الفنية والشروط والكميات والمتطلبات األخر

 : النحو التالي
مطابقة للشروط الفعالً األعمال المنجزة كحد أقصى من قيمة  %)90( نسبة  .أ 

 بموجـب للفئات الواردة بالعقد والبرنامج الزمني وفقاً  الفنية والمواصفات
الجهة الفنية المشـرفة علـى   من قبل  ةموقع) مستخلصات(دفع شهادات 
 .التنفيذ

  :ألعمال األشغال يتم صرفه علي النحو التالي%) 10(لمحتجز بنسبة المبلغ ا  .ب 

المبلغ المحتجز بعد االستالم االبتدائي بـدون أي  من  )%50(نسبة  .1
مالحظات أو تحفظات بموجب محضر االستالم االبتدائي والموقع من 

 .اللجنة المكلفة والمقاول والمصادق عليه من رئيس الجهة
بـدون أي   االستالم النهـائي  محتجز بعدمن المبلغ ال) %50(نسبة  .2

) إصـالح العيـوب  (فترة الصيانة انتهاء مالحظات أو تحفظات وبعد 
بموجب محضر االستالم النهائي والموقـع مـن اللجنـة المكلفـة     

  .  والمقاول والمصادق عليه من رئيس الجهة
المواد المشونة بالموقع ضمن المستخلصات عند محاسبة  احتساب ال يجوز  .ج 

 .ول لألعمال المنجزةالمقا
المحددة في العقـد  طبقاً للشروط ) المستخلصات( يتم دفع شهادات االنجاز   .د 

 من قيمـة العقـد  % 5 نسبة الجاري عنالمستخلص  قيمةعلى أن ال يقل 
  .للعقدالشروط الخاصةوالمحدد في

تصحيح  .68

اإلنجاز  شهادات

  )المستخلصات(

لتصحيح أو تعديل أي شهادة  )صمستخل( شهادة إنجاز يجوز للمهندس إصدار 68-1
 شـهادة إنجـاز  سابقة قام بإصدارها كما يحـق للمهنـدس إيقـاف أي     إنجاز

  .إذا ما رأى أن األعمال أو أي جزء منها لم تُنفذ بشكلٍ ُمرضٍ ،)مستخلص(

المعتمدة بإتمـام األعمـال    الوحيدةهي الشهادة االستالم النهائية تعتبر شهادة  68-2 
 .وفقاً للعقد

لية عـن  وشهادة المسؤ لجنة االستالم، صدرتُالعقد منتهياً إال بعد أن  رال يعتب 68-3 
سلمها لصاحب العمل مبينـاً فيهـا أن   تو) االستالم النهائي() الصيانة(العيوب 

بإصـدار   لجنـة قوم الت، وااألعمال قد أنجزت وتمت صيانتها بشكل مقبول لديه
لية عن العيـوب  وفترة المسؤ تهاءانيوماً من  28الشهادة المشار إليها خالل 

التي  )الصيانة(لية عن العيوب وخر فترة من مدد المسؤآ انتهاءأو ) الصيانة(
ألقسام   للعقد الشروط الخاصةال تقل عن سنة إالّ إذا نص على مدة أطول في 

وذلك  األعمال انتهاءاألعمال المختلفة إذا جرى تسليمها على مراحل أو تاريخ 
 باسـتعمالها أي تسليم قد تم لألعمال أو قيام صاحب العمل  بصرف النظر عن

 .أو جزئيةبصورة كلية
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بتنفيذ التزام متعلق تجاه المقاول عن أي مسئوالًصاحب العملرال يعتب 68-4 
 األعمال إال إذا قدم المقاول مطالبته بخصوص ذلك خطياً قبل إصدار شهادة

  .])الصيانة(عيوب الإصالح لية عنوالمسؤ[االستالم النهائي
إفالسه أو إذا صدر أمر بالحجز على أمواله أو طبقاً للقانون إذا أعلن المقاول  1-69  تقصير المقاول .69

أو إذا أحال العقد لصالح دائنيه، أو وافق على  من المحكمة المختصة، ممتلكاته
ا كان في تنفيذ العقد تحت إشراف لجنة من دائنيه أو إذا تعرض المقاول إذ االستمرار

) ماعدا التصفية الطوعية ألغراض الدمج وإعادة تكوين المنشأة(شركة إلى التصفية 
أو إذا تنازل عن العقد لصالح الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب 

  :العمل أو إذا قدم المهندس إلى صاحب العمل تقريراً خطياً يشهد فيه بأن المقاول
  .قد تخلى عن العقد  .أ 
) دون عذر مقبول(مباشرة تنفيذ األعمال، أو توقف عن العمل قد أخفق في   .ب 

 .العمل باستئنافيوماً من تاريخ إبالغ المهندس له  28تتجاوز لمدة 
 يوماً من تاريخ تسليمه اإلنذار الخطي من المهندس من 28ولمدة  قد أخفق  .ج 

 .التي رفضها المهندس لإنشاء األعماإخالء الموقع من المواد أو هدم وإعادة 
بتنفيذ األعمال وفقا للعقد أو أنه  مال يقوالمهندس الخطية له،  اترغم إنذار  .د 

 .التعاقدية تنفيذ التزاماتهيهمل وبإصرار 
من  مقاولالمهندس قام بإسناد أي جزء من أعمال العقد إلى  اعتراضرغم   .ه 

 .بالمخالفة الباطن
إلى أن يدخل يوماً  14يحق لصاحب العمل بعد إنذار المقاول خطيا لمدة 

أن اللجوء إلى القضاء، أو  موقع العمل ويقصي المقاول عنه وذلك بدون
، كما واتخاذ اإلجراءات وفقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية يلغي العقد

إلكمال  مؤهل آخر مقاوليحق لصاحب العمل أن يكمل األعمال بتعيين 
عدات التشييد أي من م استعمالالمعين حق  لله أو المقاوتنفيذها كما يحق 

  .ألغراض تنفيذ األعمالوالخاصة بالمقاول أو المواد الموجودة في الموقع 
تقدير القيمة  .70

وضع اليد بعد 

  األعمال على

إثبات  _بعد دخول صاحب العمل للموقع وإقصاء المقاول عنهسالمهندعلى 70-1
تدقيق وتحديد األعمال المنجزة بأي طريقة يراها المهندس مناسبة للمراجعة وال

  .المقاول من األعمال التي تم إنجازها في العقد هما يستحقلتحديد قيمة 

صاحب العمل ملزماً بدفع أي مبلغ للمقاول على حساب العقد إال بعد  رال يعتب 70-2 
وبعد تحديد المهندس للتكاليف ) الصيانة(لية عن العيوب وفترة المسؤ انتهاء
ا واألضرار المترتبة على التأخير في ة على إكمال األعمال، وصيانتهتبالمتر

يستحق  وأي نفقات أخرى تكبدها صاحب العمل في هذا األمر_ اإلنجاز إذا وجدت 
المقاول فقط المبالغ التي يعتمدها المهندس والمستحقة الدفع له عند إكمال 
األعمال بعد خصم جميع المبالغ المذكورة أعاله، إذا كان مجموع المبالغ 

المقاول عند إكمال األعمال يكون المقاول ملزماً  استحقاقاترصيد  المنصرفة تفوق
 .بدفع مقدار تلك الزيادة والتي تعتبر دين على المقاول واجب سداده لصاحب العمل
أو ويحق لصاحب العمل استيفائها من أية مبالغ مستحقة للمقاول لدى نفس الجهة 

  .بة بالفوارق عبر القضاءمصادرة المعدات وبيعها بالمزاد العلني أو المطال
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اإلصالحات  .71

  العاجلة

إذا رأي المهندس أو ممثل المهندس أن هناك حاجة ملحة وضرورية ألسباب  71-1

تتعلق بسالمة األعمال إلجراء إصالحات سريعة لتالفي نتائج أي حادث أو 

خر وقع لألعمال، خالل تنفيذ األعمال أو خالل فترة آأو أي أمر  انهيار

، وحدث أن رفض المقاول القيام بهذه )الصيانة(ن العيوب المسؤولية ع

أو كان عاجزاً عن القيام بها في الحال، عندها يحق لصاحب العمل  اإلصالحات

أن يقوم بهذه اإلصالحات بواسطة عمال يعينهم أو بأي طريقة ُأخرى يراها 

 مناسبة وبالشكل الذي يراه المهندس وممثل المهندس ضرورياً، وفي مثل هذه

 ىالحالة يتحمل المقاول كامل النفقات المترتبة على هذه األعمال إذا رأ

المقاول وعليه دفعها ويحق لصاحب  التزاماتنها تشكل جزءاً من ألمهندس ا

من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول شريطة أن يقوم  استقطاعهاالعمل 

عند حدوث مثل هذه  خطار المقاول خطياً بأسرع ما يمكنإب هالمهندس أو ممثل

  .والملحة ةالطارئالحاالت 

ال يعتبر أي طرف مقصراً أو مخالفاً للعقد إذا لم يستطع تنفيذ التزاماته  1-72  القوة القاهرة .72

بمقتضى العقد بسبب قوة قاهرة ويعفى كل منهما من مسئولية عدم الوفاء أو 

أو التأخير في الوفاء التأخير في الوفاء ألي التزام بموجب العقد إذا كان الوفاء 

  .ناشئا عن قوة قاهرة

في تطبيق هذا البند أي حادث خارج عن إرادة "القوة القاهرة"يقصد بعبارة 72-2 

وغير مترتب على خطأ منه أو إهمال وال يمكن توقعه وتشمل هذه  الطرفين

الحروب، أو الثورات، أو األوبئة، أو "األحداث على سبيل المثال وليس الحصر 

د الحجر الصحي أو الزالزل أو الفيضانات أو العصيان ، أو الحرائق أو أي قيو

سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال أو سوء تصرف من جانب الطرف 

  .الذي يتمسك بالقوة القاهرة

بإخطار فوراً في حالة تحقق ظرف من ظروف القوة القاهرة، يقوم المقاول  72-3 

ويستمر المقاول في تنفيذ .  الظروف وأسبابهاصاحب العمل كتابة بفحوى هذه 

التزاماته بموجب العقد إلى أقصى حد عملي إال إذا أشار صاحب العمل كتابة 

كما يسعى إلى إتباع وسائل معقولة بديلة للتنفيذ مما ال يحول دون .  بغير ذلك

  .اعتبارها ظرف القوة القاهرة

في الطريق  أوفي الموقع أو بجواره إذا لحق باألعمال أو بالمواد الموجودة  72-4 

يكون المقاول مستحقاً للدفعات  القوة القاهرةإليه، أي دمار أو ضرر بسبب 

  :التالية

 وما هوالمواد التي دمرت أو تضررت حسب  الدائمةأي من األعمال   .أ 

 .إلكمال األعمال يدفع للمقاول مقابلها على أساس التكلفة الفعلية ضروري

 .لضرر أو التلف الذي لحق باألعمالأو إصالح ا استبدال  .ب 
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المبالغ التي يقدرها المهندس لتغطية أي نفقات فعلية تكبدها المقاول   .ج

تكون هذه النفقات قد غطيت بدفعات  األعمال بكاملها شريطة أن ال لتنفيذ

 .من أي مصدر آخر سابقة أو تم تعويض المقاول عنها

ويحق لصاحب بقة الساللمقاول بموجب الفقرات  استحقتأي تعويضات   .د 

أية دفعات مستحقة له مقابل أي سلفة  استردادالعمل في جميع األحوال 

  .دفعها للمقاول

الدفعة  .73

المستحقة في 

حالة إنهاء 

  العقد

إذا تم إنهاء العقد وفقا لما ذكر أعاله، فينبغي على صاحب العمل عندئذ أن  73-1

أنجزت قبل تاريخ اإلنهاء  يدفع للمقاول المبالغ المستحقة له لقاء األشغال التي

  :وبموجب أسعار البنود الواردة في العقد، كما يدفع إضافة لذلك ما يلي

المبالغ المستحقة الدفع للمقاول نظير أي بند من بنود األعمال التمهيدية   .أ 

المشار إليها في جدول الكميات، والتي باشر المقاول بإعدادها أو تقديمها 

  .أنجزت منها أو تجهيزها بواقع النسب التي

أي مبلغ إضافي واجب الدفع بموجب أحكام البند السابق من هذه   .ب 

 .الشروط

النفقات المعقولة إلعادة مستخدمي وعمال المقاول األجانب الذين كان قد   .ج 

استخدمهم لغرض تنفيذ األشغال وذلك حسب واقع تواجدهم بتاريخ وضع 

  .اليد

لصاحب العمل بتاريخ إنهاء العقد  عند إجراء التسوية يجب مراعاة ما يستحق 73-2 

من أقساط الدفعة المقدمة التي تم دفعها إلى المقاول من أجل شراء المواد أو 

المعدات أو اآلالت، وأية مبالغ أخرى يكون لصاحب العمل استردادها وفقا 

بعد إجراء التشاور (ألحكام العقد في تاريخ اإلنهاء، كما يتعين على المهندس 

أن يقوم بإجراء تقديرات التسوية ) حب العمل والمقاولالمناسب مع صا

والمبالغ المستحقة الدفع، على أن يرسل إشعارا بذلك إلى المقاول ونسخة منه 

  .إلى صاحب العمل

تسوية الدفعات  .74

في حالة 

  التوقف القهري

بعد _إذا نشبت الحرب أو نشأت ظروف خارجة عن إرادة أي من طرفي العقد  74-1

على أي منهما لهذه األسباب أو بموجب القانون الذي  واستحال _التوقيع عليه

الطرفان  ىالتعاقدية ففي مثل هذه الحالة يعف بالتزاماتهيخضع له العقد أن يفي 

من األعمال المتعاقد عليها،  ىما تبقأو مسؤولية تتعلق بتنفيذ  التزاممن أي 

بالنسبة لألعمال  له من مبالغ قما يستحوعلى صاحب العمل أن يدفع للمقاول 

  .التي تم تنفيذها

 ةتسوي .75

  الخالفات 

يبذل صاحب العمل والمقاول أقصى جهد لتسوية أي خالف أو نزاع ينشأ بينهما  75-1

يتعلق بالعقد وذلك بطريقة ودية من خالل التفاوض المباشـر، بغـرض حـل    

  .يذيةاإلشكال وبما ينسجم مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات والئحته التنف
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يومـا مـن بدايـة    ) 30(إذا تعذر على صاحب العمل والمقاول بعـد ثالثـين    75-2 
المفاوضات غير الرسمية تسوية الخالف حول العقد وديا، يـتم اللجـوء إلـى    
التحكيم بحسب ما تقتضيه أحكام العقد وبعد أخذ الموافقة المسبقة مـن قبـل   

  .اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات
أي خالف تم من أجله تقديم إخطار ألي مـن الطـرفين بإحالـة    :  75-2-1   

القضية للتحكيم طبقاً لهذه الفقرة فإن هذا الخالف يحل بـالتحكيم  
يمكن البدء بإجراءات التحكيم قبل أو بعد تنفيذ وتسليم االعمال في 

 .إطار هذا العقد
ددة في قـانون  تتم إجراءات التحكيم طبقاً للقواعد اإلجرائية المح:  75-2-2   

 .التحكيم اليمني
إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكـيم يحـق لصـاحب    :  75-2-3   

العمل إنهاء العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدها أثنـاء فتـرة   
الخالف وذلك من ضمان األداء أو من المبالغ المستحقة ويحـق  

  . للمتضرر اللجوء إلى القضاء
  :رغم من اإلحالة للتحكيمعلى ال:  75-2-4   

يستمر الطرفان في أداء التزاماتهما في إطار العقد إال إذا اتفقا على غيـر    .أ 
  . ذلك

يقوم صاحب العمل بدفع مستحقات المقاول إن وجدت بشـرط أن تكـون     .ب 
األعمال المنفذة قد تم تنفيذها وقبولها دون أي مالحظات من قبل صـاحب  

 .العمل
إخالل صاحب  .76

  العمل بالعقد

  :تحدد حاالت اخالل صاحب العمل بالعقد في التالي 76-1
إنجـاز   أخفق في أن يدفع للمقاول المبلغ المستحق له وفقاً ألي شـهادة   .أ 

 استحقاقهايوماً من  90تم تصديقها من قبل المهندس خالل  )مستخلص(
للدفع بموجب شروط العقد بعد إجراء أي خصومات يسـتحقها صـاحب   

  .العمل
للمقـاول   )مستخلص(إنجاز رفض تصديق أي شهادة  تدخل في إعاقة أو  .ب 

 .، وصادق عليها المهندستم إعدادها وفقاً للعقد
بهـدف   التصفيةماعدا ( التصفيةوقعت تحت طائلة  ةأو كونه شرك أفلس  .ج 

 ).جأو الدمإعادة اإلنشاء 
وفقاً  التزاماتهخطار المقاول أنه يستحيل عليه أن يستمر في تحمل إقام ب  .د 

  .الم يكن بوسعه توقعه ةقتصادياللعقد ألسباب 
العقد وذلك بعد إشعار صاحب العمل وإعطائه مهلة  عندئٍذ يحق للمقاول إنهاء

يوماً وعدم  90 الـمدة  انتهاءعند  يوماً وإخطار المهندس بذلك 90قدرها 
معدات الجميع  سحبصاحب العمل لطلب المقاول فإنه يحق للمقاول  استجابة

 .الموقعمنالتي تخصه
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لية صاحب العمل تجاه و، تستمر مسؤهذا البندإنهاء العقد وفقاً ألحكامحالةفي 76-2 

المقاول كما لو كان العقد قد تم  استحقاقاتودفع  بالتزامهالمقاول للوفاء 

  .شروط العقد إنهاؤه بموجب 

ات ذات الخـدم  األسعار للمواد أوعندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع  1-77  االسعارتعديل  .77

في ضوء المعالجـات   لصاحب العمليجوز أو بعضها مكونات العقد في العالقة 

من تاريخ المقرة من قبل مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد 

  .وفقاً للضوابط المقرة من قبل مجلس الوزراء وقوع األثر

الضمان  .78

 اإلنشائي

  للمشروع

ضر أو تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من يضمن المقاول ما يحدث من خلل م 78-1

منشآت ثابتة أخرى، ولو كان ذلك ناشئاَ عن عيب في األرض، ويعتبر  أومبان 

 يعتبرالخلل مضراً إذا كان يهدد متانة البناء وسالمته، ويمتد الضمان إلى ما 

، فإن لم يوجد عرف وال اتفاق سالمة البناء ألكثر من عشر سنواتعرفاً من 

سالمة فيكون عشر سنوات من وقت تسليم العمل لصاحبه بموجب على مدة ال

  .محضر لجنة االستالم النهائي الخالي من التحفظات

المواد  استعمال .79

  المتفجرة

والتقيـد بتعليمـات    واالحتياطـات جميع اإلجراءات اتخاذينبغي على المقاول 79-1

ل ما يتعلـق  المهندس واألنظمة والقوانين الصادرة عن السلطة المختصة في ك

المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه فـي   باستعمال

 أو لالشـتعال ، وينطبق هذا على جميع المواد القابلـة  التعاقديه التزاماتهتنفيذ 

  .ونقلها وتخزينها استعمالهاالتي يوجد خطر في 

ميع االتصـاالت  وينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة لذلك، وإجراء ج

وعليه أن  ذات العالقة قبل قيامه بأعمال التفجير والجهاتمع مختلف السلطات 

عليه أن يطلع المهندس أو أن كما . يتقيد بالتعليمات التي تعطى له بهذا الشأن

خـزن ونقـل    بشـأن على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها  المهندس ممثل

المقاول من  الترتيبات واإلجراءات هذه ، ولن تعفىالمتفجرات وأعمال التفجير

وفقاً للقوانين واألنظمـة والتعليمـات المتعلقـة     والتزاماته همسؤولياتأي من 

  .بالمتفجرات

الضرائب  .80

  موالرسو

فيما  الضريبيةلجميع القوانين واألنظمة  من الباطنولوهامقيخضع المقاول و 80-1

فروضـة علـى أنشـطتهم    الضرائب والرسوم المركزية أو المحلية الم يخص

  وموظفيهم خالل تنفيذ المشروع، وتسديدها للجهات المختصة قانوناً
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الرشوة وفساد  .81

  الذمم

أو  لوثائق العقـد،  مع عدم اإلخالل بحق صاحب العمل في غرامة التأخير طبقاً 81-1

العقـد   إنهـاء أية حقوق أخرى مقررة تجاه المقاول يحـق لصـاحب العمـل    

إذا ثبت أن المقاول قد استعمل الغش أو  )حسن التنفيذ(ضمان األداء ومصادرة 

التالعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر 

  هذه الحالة مثل صاحب العمل في  ويقومعلى رشوة أحد الموظفين أو التواطؤ 

 :باتخاذ اإلجراءات التالية

  .توقيف المقاول عن العمل  .أ 

ل التي سبق تنفيذها ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ مراجعة كافة األعما  .ب 

 .واألضرار التي نتجت عنه

تحديد تكلفة األعمال المنجزة أو الموردة واألعمـال المتبقيـة أو غيـر      .ج 

المنجزة وتحديد تكلفة األضرار التي تسبب فيها والتكاليف الناتجة عـن  

ـ  ة وإجـراء  توقيف العمل والتكاليف المترتبة على تنفيذ األعمال المتبقي

 .المحاسبة الكاملة لذلك

حصر التكاليف وقيمة األضرار وخصمها من مستحقات المقاول المتبقيـة    .د 

 .لدى صاحب العمل أو لدى جهة حكومية أخرى

إخطار وزارة األشغال العامة والطرق ووزارة المالية بتقرير متكامل حول   .ه 

 .ذلك

تخـاذ اإلجـراءات   إحالة الموضوع إلى الجهة المعنية بالقائمة السوداء ال  .و 

القانونية وفقا ألحكام الئحة القائمة السـوداء والقـوانين األخـرى ذات    

  .العالقة

الدول مقاطعة  .82

  غير المؤهلة

عن  باالمتناعيلتزم المقاول وجميع من يستخدمهم في تنفيذ األشغال وصيانتها،  82-1

ي تـم  الدول الت"غير مؤهلة ويقصد بالدول غير المؤهلة دولة أي التعامل مع 

أو غيـر   ، بشـكل مباشـر  "اتخاذ قرار من الحكومة اليمنية بعدم التعامل معها

وإذا ما تيقن صاحب العمل فـي أي وقـت    تنفيذ األعماللوازم ألي من  مباشر

العقد  نهيأن يا البند فمن حقه خالل مدة نفاذ العقد بأن المقاول خالف أحكام هذ

اجمة عن هذا الفسـخ أو تلـك   األضرار الن بالتعويض عن وأن يطالب المقاول

 اسـتحقاقات المخالفة وفي هذه الحالة، يحق لصاحب العمل مصـادرة جميـع   

تنفيـذ  في الموقع من معدات ومواد مؤقتة، لغرض إتمام  وموجوداتهالمقاول 

  .انتهائهاوصيانتها ثم عمل التسوية الحسابية بعد  األعمال
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سرية  .83

  المعلومات

 تنفيـذ وعلى المقاولين عند المناقصةراء وثائق عند شنالمتناقصييجب على 83-1

األشغال المحافظة على سرية المعلومات، ويجب عليهم عدم اإلفشاء عـن أي  

من الوثائق في أي نشرة تجارية أو فنية، أو في أي مكان آخر، دون الحصول 

وال يجوز له أن يستخدم أياً   .على الموافقة الخطية المسبقة من صاحب العمل

وال يحق للمقاول أن يكشـف   .ق العقد ألي مشروع أو أي غرض آخرمن وثائ

بدون موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة عن أي  من نصوص العقد أو أي 

من وثائق العقد األخرى، أو عن أي مواصفات أو رسـومات أو مخططـات أو   

معلومات مقدمة من صاحب العمل أو من ينوبه في هذا الشـأن ألي شـخص   

كما ال يحق للمقاول دون موافقـة  . المقاول خالل تنفيذهم للعقدسوى موظفي 

من صاحب العمل المسبقة كتابياً أن يستخدم أي وثيقة أو معلومات ورد ذكرها 

في وثائق العقد إالّ ألغراض تنفيذ العقد أو نشر أو توزيع أية مقاالت أو أفالم 

مـال أو  أو صور أو إلقاء محاضرات أو تجهيز أيـة معلومـات تخـص األع   

  .المنشآت المجاورة للموقع

من  العقد إنهاء .84

جانب صاحب 

العمل لدواعي 

 المصلحة العامة

موضوع هذا العقد، بأنه ألسباب  تنفيذ األعمالصاحب العمل قبل إنجازىإذا رأ 84-1

 االستمرارين، أو ألسباب يرى صاحب العمل معها بأن طرفخارجة عن إرادة ال

ة العامة فإن لصاحب العمل الحق فـي إنهـاء   مصلحالفي تنفيذ العقد ال يخدم 

العقد كلياً أو جزئياً في أي  مرحلة من مراحل العقد دون أن يكون للمقاول حق 

االعتراض على ذلك ودون إبداء األسباب للمقاول عن اتخاذ قرار إنهاء العقـد  

  .على أن يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول بإنهاء العقد خطيا

كهذا، فإن عليه أن يتوقف عن العمل حسب إشعاراًتلقى المقاولإذا ما 84-2 

 أعمالوتتم تسوية حقوق المقاول لما تم إنجازه من   تعليمات صاحب العمل

  .، وذلك بموجب أحكام العقدإنهاء العقدوما تكبده من خسارة مباشرة بسبب 
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ßb©a@áÔÛa@Zò–b©a@Âë‹“Ûa@‡ÔÈÜÛ@ @
  :من الشروط العامة

 )1(البند 

  :اسم صاحب العمل
......................................................................  

  :اسم المشروع  

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

  ............. رقم المناقصة  
  : موقع تنفيذ المشروع  

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

  :من الشروط العامة

 )3(البند
  : واجبات وصالحية المهندس

 ...............................: اسم المهندس
  .......................................: ويمثلـــه

  :من الشروط العامة
 )4(البند

  : التعاقد من الباطن
......................................................................  

  :من الشروط العامة
 )6(البند

  :لغة العقد والمراسالت
......................................................................  

  :تبليغ اإلشعارات للمقاول على العنوان التالي : وط العامةمن الشر

..........      ..................................................:اسم المقاول )14(البند

  ........................................................... :مقر المقاول  
  ................................................................ :تلفون  
  ........................................................... :تلفون سيار  
  ........................: ........................................فاكس  
  ...........................................................:صندوق بريد  

  :  تبليغ اإلشعارات لصاحب العمل أو المهندس على العنوان التالي 
  ......................................................:اسم صاحب العمل  
  ..........................................................:اسم المهندس  

  ..........................................: :المهندس/مقر اإلدارة الفنية  

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

  ................................................................ :تلفون  :تلفون

  ........................................................... :تلفون سيار :تلفون سيار

  ............................: ....................................فاكس  :فاكس

  ...........................................................:صندوق بريد :صندوق بريد

  ........................................................................ بريد الكتروني
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  : من الشروط العامة

 )22(البند 

  :إعداد البرنامج الزمني

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

 :فترة تنفيذ المشروع  

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

  :من الشروط العامة

 )31(البند 

  : قيمة بوليصة التأمين

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

  :من الشروط العامة

 )49(البند 

  :فترة تسليم الموقع

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

  يجب تقديم الرسومات لألعمال المنفذة: مالحظة

  :من الشروط العامة

 )50(البند 

   :التاريخ المتوقع النجاز المشروع 

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

  : من الشروط العامة

 )56( البند 

  : شهادة التسليم االبتدائي لألعمال كاملة

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

  )ال ينطبق/ينطبق(: التسليم الجزئي أو المرحلي  

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

 ): لإلنشاءات كما نفذت(تقديم الرسومات  

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

  :عامةمن الشروط ال

 ) 57(البند 

  ): الصيانة (فترة المسئولية عن العيوب 

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

  :من الشروط العامة

 )67(البند 

 :الدفعة المقدمة
....................................................................  

  ): المستخلصات(نجازدفع شهادات اال  
....................................................................  

 :النسبة المحددة  
....................................................................  
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  :الفائزالموضحة أدناه قبل توقيع العقد مع صاحب العطاء )العناوين(تعبئة البيانات

  عنوان صاحب العمل

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

  ........................................................................  المدينة

  ........................................................................  المديرية

  ........................................................................  الشارع

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

  ........................................................................ التلفون

  ........................................................................ الفاكس

  ........................................................................ البريد االلكتروني

  ........................................................................ صندوق البريد

   عنوان المقاول

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

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

  ........................................................................ المدينة

  ........................................................................ المديرية

  ........................................................................ الشارع

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

  ........................................................................ التلفون

  ........................................................................ الفاكس

  ........................................................................ البريد االلكتروني

  ........................................................................ صندوق البريد
  

  

  

  توقيع صاحب                 توقيع المقاول  
  

  التاريخ                                                                        التاريخ
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ÝîçdnÛa@pbãbîi@ @

  
bØßgÞbàÇþa@‰îÐänÛ@õbİÈÛa@â‡Ôß@ñŠ‡Ôßë@pbîã@ @

@ @

  الثالثة األعوام األخيرة خالل  يحدد المقاول تفاصيل المشاريع التي قام بتنفيذها
  

  تاريخ التسليم مدة التنفيذ  قيمة العقد االستشاري صاحب العمل  اسم المشروع

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
  

نؤكد أن المعلومات أعاله صحيحة ونتحمل مسؤولية أي معلومات  ،ن أدناهونحن الموقع

وردت فيها وإذا ثبت عدم صحتها يحق لصاحب العمل رفض عطائنا، او مضللة خاطئة 

  ).ات األخيرةالسنو للثالثيرفق المقاول التقارير المالية مع تقرير المحاسب القانوني (
 

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

:.........................................توقيع المقاول  
 

  200:  ..../..../...التاريخ

 الختم
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ÝîçdnÛa@pbãbîi@ @
  

@òèib“ß@ÞbàÇc@À@˜Óbän¾a@ñ‚@ @
@ @

مـع   السـنوات األخيـرة   للـثالث الحجم خالل خبرة المقاول في أعمال مشابهة من حيث الطبيعة و

تفاصيل باألعمال الجارية وااللتزامات التعاقدية القائمة وأسماء األشخاص الذين يمكـن التواصـل   

  .معهم للتأكد من المعلومات من أصحاب عمل آخرين

  

  اسم المشروع
تفاصيل عن

  صاحب العمل
  تاريخ التسليم مدة التنفيذ  قيمة العقد  نوع العمل

        

        

        

        

        

        

        

  

نؤكد أن المعلومات أعاله صحيحة ونتحمل مسؤولية أي معلومات  ،أدناهالموقعين نحن 

وردت فيها وإذا ثبت عدم صحتها يحق لصاحب العمل رفض عطائنا، او مضللة خاطئة 

  ).السنوات األخيرة ثللثاليرفق المقاول التقارير المالية مع تقرير المحاسب القانوني (

 

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

:.........................................توقيع المقاول  
 

  200:  ..../..../...التاريخ

 الختم
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Êë‹“¾a@ÞbàÇc@‰îÐänÛ@ÞëbÔàÜÛ@ðŠa†⁄aë@ÐÛa@Œbè§a@ @

a@ñŠa†⁄@ïîö‹Ûa@Š†bØÛa@pýçûßë@ñ‚@μyÔ¾a@μîäÐÛaë@ÉÓì¾I@Êë‹“¾a@‹í‡ß@H@@@‡ÔÈÛa@‰îÐänÛ@ @
@ @

وليات تنفيذ أعمال ؤالجهاز الفني واإلداري الذي يتعهد المقاول بتوفيره لتولي مهام ومس

  المشروع

  الخبرةسنوات   المؤهل التخصص/الوظيفة  االسم

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  :د باآلتي في حالة فوز عطائنا وإرساء المناقصة علينانتعه ،أدناهالموقعين نحن 

أن نوفر الجهاز اإلداري والفني وبالتخصصات والمؤهالت المبينة أعاله ألغراض   .أ 

  .تنفيذ المشروع

المشروع وعدم مباشرته  هذا أن يتفرغ الجهاز الفني واإلداري أعاله تماماً ألعمال  .ب 

لعمل ابتداًء من تاريخ المباشرة ألي أعمال أخرى، وأن يكون جاهزاً ومستعداً ل

  .الفعلية

 قبل المهندسرنا من اخطإ تم أن نبعد ونستبدل أي منهم إذا أهمل في العمل أو  .ج 

  .على التنفيذ بعدم صالحيته أو عدم تقيده بشروط العقدالمشرف 

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

  

 

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

:.........................................توقيع المقاول  

  200:  ..../..../...التاريخ

 الختم
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@ @
pbîÛŁaë@pa‡È¾a@ @
@ @

  المعدات واآلليات التي يتعهد المقاول بتوفيرها لتنفيذ األعمال

سنة العالمة التجارية المعدات واآلليات

  الصنع

الحالة   العدد  ةالحمول

  الراهنة

         

         

         

         

         

         

         

  

  :نتعهد باآلتي في حالة فوز عطائنا وإرساء المناقصة علينا ،أدناهالموقعين نحن 

، والحفاظ على هذا المشروع توفير المعدات واآلليات المذكورة أعاله لغرض تنفيذ أعمال  .أ 

  .تعمل بكفاءةالمعدات واآلليات وصيانتها ل

االحتفاظ بالمعدات واآلليات داخل الموقع وعدم تحريكها أو إخراجها من الموقع أو   .ب 

 كتابياً استعمالها ألي عمل آخر خالف عمل هذا المشروع إالّ بموافقة المهندس المشرف

  .على تنفيذ األعمال

  

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

  :  ..............................اولتوقيع المق

  20:  ..../..../...التاريخ

  الختم            



  ة للعقدالشروط الخاص: القسم الخامس                                                                                           العادية  ألعمال األشغال الوثائق النمطية 

64 
 

  
  .الدليل على توافر الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ األعمال

  .تسهيالت مالية تبين المصادر وترفق صور المستندات المؤيدة لذلك أدناه:  أموال سائلة

  .بنوك التي يمكن لصاحب العمل الرجوع إليهاأسماء وعناوين وأرقام التليفون والفاكس لل

  .بيانات عن المنازعات القضائية والتي يكون مقدم العطاء طرفا فيها

  .يرجى التحديد كتابة في حالة عدم وجود أي خالفات

  

.م  سبب الخالف صاحب العمل أطراف الخالفات 
القيمة المختلف 

 عليها

مالحظات 

تظهر الوضع 

 الحالي

      

      

      
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 
‘†bÛa@áÔÛa@@Z@òîäÐÛa@pbÐ–aì¾a@ @

@ @
I@†‡¥¾a@pbÐ–aì@bèàèÏ@åß@ò×Šb“¾a@À@μjËa‹Ûa@åØº@b·ë@òzšaë@ñŠì—i@òîäÐÛa

@òÜèë@òzîz–@ñŠì—iH@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @@ @
@ @
@ @

@ÉibÛa@áÔÛa@Zpbİİƒ¾aë@pbßì‹Ûa@ @
 

1. ðŠbàÈß@ @

2. ïöb“ãg 
3. @ïz–@KïØîãbØîß 
4. ‹è×õbi 
5. Êë‹“¾a@òî–ì—‚@bèjÜİnm@ô‹‚c@pbßìŠ@ëc@pbİİ¬@ðcN 

 
  بصورة دقيقة وبحسب الممارسات المهنية المتعارف عليها الرسومات والمخططات يتم التأكد من إعداد : مالحظة

  ............................................].يكتب عدد المخططات [ مع توضيح عدد المخططات         
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@ @
@ @
@ @

@áÔÛaåßbrÛa@@@Z@pbîàØÛa@Þëa‡u 
 

â@ÞbàÇüa@æbîi@ñ‡yìÛa@òîàØÛa@
ñ‡yìÛa@‹È@

ïÛb»üa@pbÄyýß@
bàÓŠ@òibn×@

@@@@@@@@

        

        

        

        

    @ánî@ Ûa@ Þëa‡§a@ òÏb×@ ïÛb»g@ òàîÔÛa@ ïÛb»g
õbİÈÛa@xˆì¹@bèÓbÏŠg@ @

 
 
 

وبما يمكن الراغبين في ل الكميات بصورة واضحة ومرتبة وبما يسهل قراءتها وفهمها يتم إعداد جدو: مالحظة

  .  األسعار بصورة صحيحةالمشاركة من تعبئه 
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@áÔÛaÉbnÛa@@ZxˆbàäÛa@ @
@ @

õbİÈÛa@áí‡Ôm@xˆì¹  

  

 ــــــــــــــــ: التاريخ

 ــــــــــــــــ: رقـم 

   ]اسم صاحب العمليكتب [.......................................................:األخوة/األخ

 

  .ر باستالمها وفحصها كاملةـاذج والتي نقـة بما في ذلك النمـد فحص وثائق المناقصـبع

   :عمال المشروعبتنفيذ أنؤكد التزامنا ،  ]المقاول اسميكتب .......  [.................................: .....نحن الموقعون

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

  )شروعيكتب اسم الم(.......................................................................................................

] يكتـــب المبلـــغ باألرقـــام[ ...................... وقـــدرهطبقـــاً لوثـــائق المناقصـــة بإجمـــالي مبلـــغ 

 ]نسـبة التخفـيض  / التخفيض إن وجد مبلغ [[.................] ، ]يكتب المبلغ بالحروف[............................... 

] يكتــب المبلــغ باألرقــام  ............... [............ليصــبح إجمــالي العطــاء النهــائي بعــد التخفــيض     

شامال جميع الرسوم الجمركية والضرائب والنقـل والتـأمين   ، ]يكتب المبلغ بالحروف..........[............................

  .شروط العقدوثيقة المناقصة، ووأي رسوم أخرى محددة في 

وجداول الكميات والشروط المحددة في  والمخططات ت الفنية والرسوماتبالتنفيذ طبقا للمواصفا ونتعهد في حالة قبول عطائنا

المحددة في وثيقة بحسب البرنامج الزمني للتنفيذ و من قبلكم  اإلرساءوعطائنا المقدم والذي علي أساسة تم  ،وثيقة المناقصة

في أي  شكوى أو تظلم بشأن هذه كما نؤكد التزامنا بأي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهات المختصة قانوناً المناقصة، 

  . بقبول العطاء، وإلى أن يتم إعداد وتوقيع العقد يعتبر هذا العطاء عقداً ملزماً لنا إخطارنابعد  أوقبل  المناقصة

 20تحريراً في ــــــــ يوم ـــــــ ، ــ

  ـــــــــــــــــــــــــ: اسم المخول بالتوقيع والصفة 

 :الختم
  

إذا كان هناك رغبة في تقديم تخفيض لقيمة العطاء فيجب أن يتم تعبئته في المكان المشار إليه أعاله أو تقديم مـذكرة مسـتقلة    :مالحظة 

بالتخفيض شريطة تقديم ذلك مع مظروف العطاء في الموعد المحدد وقبل فتح أول مظروف وإشعار لجنة فتح المظاريف أثنـاء  

  .في محضر الفتح ما لم فإنه لن يعتد بأي تخفيض غير مثبت في سجل فتح المظاريف  جلسة الفتح بوجود التخفيض إلثباته

  

@ @

@ @

@ @

@ @



  النماذج: القسم التاسع                                                                      ألشغال العادية                                       عمال ائق النمطية ألالوثا

69 
 

õbİÈÛa@æbàš@xˆì¹@ @
@ @

  ]يذكر اسم صاحب العمل[ ...................................................: األخوة/ األخ

   ]م المناقصةورقم اسيكتب ............................................................ [

يذكر ................ [..........نضمن  ]يذكر اسم البنك................................... [نحن 

.....................  لـعلى أن ندفع  –ضماناً مطلقاً غير مشروط وغير قابل لإللغاء] اسم المقاول

  وقـدره مبلـغ  بتعيينـه لـذلك    أو من يخلفـه فـي منصـبه أو يقـوم    ] يذكر اسم صاحب العمل[

] يكتب المبلغ بالحروف.............................  [ ]باألرقاميكتب المبلغ ..................... [

عند أول مطالبة خطية من قبلكم بدون أي تحفظ أو اعتراض من جانبنا أو من جانـب المضـمون   

  :وشروط هذا االلتزام

فترة سريان العطاء والمذكور فـي شـكل   ريف خالل عطائه بعد فتح المظا أن يقوم بسحب .1

 العطاء أو 

بإبالغ مقدم العطـاء بقبـول    ]صاحب العمل...................................  [أن يقوم  .2

 : عطائه خالل فترة سريان العطاء ثم

 يخفق مقدم العطاء أو يرفض توقيع العقد إذا طلب منه ذلك أو   ) أ

 يم ضمان األداء حسب التعليمات لمقدمي العطاءات أو يخفق مقدم العطاء أو يرفض تقد  ) ب

 .ال يقبل التصحيحات الحسابية حسب التعليمات لمقدمي العطاءات  ) ت

م،        /     /  بدأ من تاريخ    يوم ي(................) يعتبر هذا الضمان ساري المفعول لمدة 

      . م/     /               وينتهي بتاريخ   

  )المضمون(تمديد هذا الضمان يجب أن يتم عبر صاحب العطاء المقدم وأي طلب ل

  ______________________:   إمضاء وختم

  __________________________:اسم البنك

  ___________________________: العنوان

  ___________________________: التاريخ
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  /    /التاريخ     

  ]و عنوانه اسم المقاول[............................................................................... ى إل

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

 ]يكتب اسم عملية الشراء[ ........................................................................................

مبلغ بإجمالي  /   /    .المقدم في هذه المناقصة المؤرخ  ئكم قد أرسيت عليكم بموجب عطا

   ] يكتب المبلغ بالحروف] .......................... [يكتب المبلغ باألرقام..................... [ وقدره 

(.......................) من قيمة العطاء بمبلغ % سرعة تقديم ضمان األداء بنسبة     وعليكم  

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالمكم لهذا اإلخطار وفقا لصيغة الضمان المرفقة بوثائق 

المناقصة غير مشروطة وغير قابل لإللغاء باسمنا سارية المفعول حتى انتهاء إجراءات الفحص 

  . ]يذكر اسم صاحب العمل.................................... [م االبتدائي من قبل واالستال

في حالة تأخركم عن الحضور لتوقيع العقد أو تقديم ضمان األداء خالل المدة المحددة أعاله سيؤدي 

  .إلى إلغاء إرساء المناقصة عليكم ومصادرة ضمان العطاء

  

  ] .والوظيفة مع توضيح اسم الشخص قبول العطاء المخولين بإصدار  األشخاصتوقيع [ 

ال يعتبر هذا اإلخطار ملزم من الناحية القانونية إذا ما تقدم احد المتقدمين بشكوى إلى الجهات : مالحظة
المختصة قانونا وذلك حتى يتم النظر والبت في الشكوى وفقا لإلجراءات القانونية المحددة في القانون 

  والالئحة
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  ]يذكر اسم صاحب العمل............................................................ [: األخوة

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

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

  

ــن  ــك ........... [........................................نحــ ــم البنــ ــذكر اســ  ]يــ

ضمانا مطلقاً غير مشـروط وغيـر    ]لالمقاويذكر اسم .................................... [نضمن

 ]عمليذكر اسم صاحب ال[ .........................................  ـعلى أن ندفع ل –قابل لإللغاء

  ................................] ........يكتب المبلـغ باألرقـام  ................... [مبلغ وقدره 

عند أول مطالبة خطية من قبلكم بدون أي تحفظ أو اعتراض مـن  ] يكتب المبلغ بالحروف[....... 

 ] يذكر اسم المقاول.... [........................... إذا تبين لكم بأن جانبنا او من جانب المضمون 

  .قد اخفق في تنفيذ التزاماته بموجب العقد دون الحاجة إلى أن تبينوا األسس التي استند إليها طلبكم

كما نوافق على أي تغيير أو إضافة أو تعديل في بنود العقد أو في أي من مستندات العقـد والتـي   

] يذكر اسم صاحب العمـل ................... [.....................................يمكن أن يكون 

قد أتفق عليها ولن يعفينا من أي مسئولية تترتب على هذا الضمان، ونحن هنا نتنازل عن إبالغنـا  

بأي من هذه التغييرات أو اإلضافات أو التعديالت كما نتعهد باالستجابة ألي تمديد لفتـرة صـالحية   

  ] . يذكر اسم المقاول............................. [....... الضمان دون الرجوع إلى عميلنا

 م، وحتى انتهاء إجراءات الفحص واالستالم االبتـدائي /    /     ويسري هذا الضمان من تاريخ   

  . بدون أي مالحظات أو تحفظات  م، /      /          بتاريخ     

  _________________________: إمضاء وختم

  __________________________:اسم البنـك

  __________________________: العنــوان

  __________________________: التاريــخ
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  ]يذكر اسم صاحب العمل: ............................................................ [األخوة

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

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

  .بناء علي تعليمات وشروط العقد التي أوجبت تقديم ضمان مقابل صرف الدفعة المقدمة

ــن   ــذ................................................... [نحــ ــكيــ ــم البنــ ] كر اســ

 –ضماناً مطلقاً غير مشروط وغير قابل لإللغاء] المقاوليذكر اسم ........................ [نضمن 

مبلـغ وقـدره    ]صاحب العمليذكر اسم [....... ................................  لـأن ندفع على 

عند أول مطالبة خطية مـن  .......  ) ...................بالحروف) .................... (باألرقام(

لكـم  قبلكم بـدون أي تحفـظ أو اعتـراض مـن جانبنـا أو مـن جانـب المضـمون إذا تبـين          

قد أخفق في تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو ] يذكر اسم المقاول............................. [بأن 

وع العقد، ويعتبر هذا الضمان قد استعمل الدفعة المقدمة ألغراض أخرى خارج إطار المشروع موض

  .وفقاً لإلجراءات القانونيةساري المفعول من تاريخ استالم الدفعة المقدمة وحتى يتم استردادها 

  ______________________:   إمضاء وختم

  __________________________:اسم البنك

  ___________________________: العنوان

  ___________________________: التاريخ
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  ]يذكر اسم المقاول [  ....................................................................نحن

الموقع بيينا بشان تنفيذ المناقصـة  نضمن سالمة وجودة األعمال المنفذة بموجب وثائق العقد 

 ]يكتب اسم المشروع[......................... ............بشأن م،         سنةل(      ) رقم 

  .وبحسب التعليمات المهنية المتعارف عليها

كما نؤكد لكم التزامنا بتنفيذ أعمال الصـيانة وإصـالح   من تاريخ الفحص واالستالم االبتدائي 

  .مقابلأي  وذلك بدون عن سوء تنفيذ األعمال العيوب الناتجة 

  للمشروع عما هو متعارف عليهستخدام سوء االا الضمانة فهي أما األخطاء التي ال تجري عليه

  

  )أو من يفوضه بذلك رسمياً/ المقاولالتوقيع والختم من قبل (
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يذكر ...................... [في  ،م/       /         الموافق      ...........................في يوم أنه 

  - :بين كل منتم إبرام هذا العقد ] مكان إبرام العقد

   ........................................................./األخ ويمثله ..................................................... صاحب العمل .1

  .]الطرف األول[ويشار إليه في هذا العقد  ........................................................: بصفته

   ........................................................./ ويمثله األخ ........................................................المقاول .2

  .]الطرف الثاني[ويشار اليه في هذا العقد  ........................................................: بصفته

  :وفقـــاً للتالي

  ......................................................... وصيانة يقوم الطرف الثاني بتنفيذ) 1(بند 

  ] يكتب اسم عملية الشراء........................................[.........................

والمتطلبـات  والشروط العامة والخاصة وجداول الكميات المواصفات الفنية  وفقا للرسومات

وطبقاً لتعليمات صاحب العمـل   المحددة في وثائق المناقصة والمعمدة من قبل طرفي العقد

  .وإصالح أي عيوب طبقا لشروط العقد

   ]األرقـام يكتـب المبلـغ ب  [  ......................................مبلغ وقـدره  بقيمة عقد تنفيذ األعمال ) 2(بند 

  ].بالحروفيكتب المبلغ [  ...............................................................................................

موجب هذا العقد بدفع مستحقات الطرف الثاني بحسب األعمال المنجزة يلتزم الطرف األول ب) 3(بند 

  .شروط العقدوالمستلمة وبحسب شروط السداد المحددة في 

  .تبدأ من تاريخ استالم الطرف الثاني للموقع(............) مدة تنفيذ العقد ) 4(بند 

  :هذا العقدتعتبر الوثائق التالية جزء ال يتجزأ من ) 5(بند 
 .قبول العطاء إخطار  .أ 
 العطاء وأي مراسالت أو وثائق تم قبولها قبل توقيع العقد؛  .ب 
 الشروط الخاصة؛  .ج 
 الشروط العامة  .د 
 المواصفات  .ه 
 الرسومات والمخططات  .و 
 جدول الكميات  .ز 
برنامج العمل التفصيلي ومحاضر األعمال والمراسالت التي تتضمن االتفاقات وأية وثـائق    .ح 

 .أو مالحق أخرى
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المتعاقد عليها أو تخفيضها فـي حـدود    األعماللطرف األول طلب زيادة كمية يحق ل  .أ) : 6(بند 

دون أن يكون البنود المحددة في جداول الكميات من قيمة العقد وبنفس أسعار % 20

للطرف الثاني الحق في االعتراض أو المطالبة بأي تعويض بسبب هذه الزيـادة أو  

  .هذا النقص

مـن تـاريخ   ] ............................................) [وبإصالح العي( الصيانةمدة ضمان . ب

ويكـون الطـرف الثـاني    األعمال االبتدائي بدون أي  مالحظات او تحفظات استالم 

خالل تلك المـدة  اصالح العيوب مسئوالً أثناء مدة الضمان الموضحة بهذا العقد عن 

القيام بعملية اإلصـالح  وعلى حسابه الخاص وفي حالة التأخير يحق للطرف األول 

  .على حساب الطرف الثاني

يجب على الطـرف الثـاني االلتـزام الكامـل بفتـرة ضـمان الجـودة المحـددة          .ج

  ...............بـ 

يعتبر هذا العقد خاضعا ألحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والئحتـه  ) : 7(بند 

  .التنفيذية

   .تسلم نسخة طبق األصل للمقاول من أصل وست صور حرر هذا العقد) : 8(بند 

ïãbrÛa@Ò‹İÛa@ @Þëþa@Ò‹İÛa@ @

 : ................................................اإلسم

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

  : ..............................................التوقيع

  /      /     التاريخ  

 : .................................................اإلسم

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

  : ..............................................التوقيع

  /        /التاريخ      
  

المقاولختم   ختم الجهة 

 
  


