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 القسم األول

 ال العــامةــيعلن مشـــروع األشغ

 

GECRPA-2/43عن إنزال المناقصة العامة رقم 
 

 فً عدد من المحافظات رسامدمناللعدد  اثاث مدرسً تورٌد 
 

عبػر برنػاما االمػـ المتحػدة االنمػائي حصمت الجمهكرية اليمنية عمى تمكيؿ مػف ييئػة التنميػة الدكليػة 
المػػدفكعات المعتمػػدة   المنحػػة لسػػدادكسػػكؼ يػػتـ اسػػتخداـ جػػزء مػػف يػػذ  عبػػر مشػػركع األشػػعاؿ العامػػة 

 بمكجب العقد المكقع استنادا إلى يذ  الدعكة.
لمعتمػػػديف الػػػرالبيف المشػػػاركة فػػػي يػػػذ  المناقصػػػة التقػػػدـ يػػػدعك مشػػػركع األشػػػعاؿ العامػػػة المػػػكرديف ا

مقػػر المشػػركع الكػػائف فػػي شػػارع المحركقػػات بطمبػػاتهـ الخطيػػة خػػبلؿ أكقػػات الػػدكاـ الرسػػمي إلػػى 
لشػػراء كاسػػتبلـ كثػػائؽ 01409303فػػاكس  01409287المتفػػرع مػػف شػػارع الزبيػػرم تمفػػكف 

 .لاير ال ترد آالؼعشرة المناقصة نظير مبمغ كقدر  
كمكتكب عميػ  اسػـ  أعبل يقدـ العطاء في مظركؼ معمؽ كمختـك بالشمع األحمر إلى العنكاف المكضح 

 الجهة كالمشركع كرقـ المناقصة، كاسـ مقدـ العطاء، كفي طي  الكثائؽ التالية:
يكمػان مػػف  90، صػالح لمػػدة دكالر 6000مقطػكع قػػدر  ضػماف بنكػي ليػػر مشػركط بمبمػػغ  .1

 تاريخ فتح المظاريؼ، أك شيؾ مقبكؿ الدفع.
 + صكرة مف شهادة ضريبة المبيعات  بطاقة ضريبية سارية المفعكؿ .2
 + البطاقة الزككية سارية المفعكؿبطاقة تأمينية، سارية المفعكؿ  .3
 صكرة مف شهادة مزاكلة المهنة .4
 .العينات ك الكتالكجات )إذا كانت مطمكبة( .5
% مف قيمة 80المطمكبة لممكرديف تشمؿ: تكفر سيكلة مالي  ال تقؿ عف . المؤيبلت 6

الماضية كلف يتـ اعطاء أم الخمس السنكات خبلؿ ديف مماثميف العرض, متكسط تنفيذ عق
 يامش تفضيؿ لمبضائع المنتجة محميا.

ـ الكثػػائؽ تسػػنثنى الشػػركات االجنبيػػة مػػف تقػػديـ الشػػهادات كالبطاقػػات المشػػار اليهػػا انفػػا كيكتفػػي بتقػػدي
 القانكنية المؤيمة الصادرة مف البمداف التي تنتمي اليها الشركات

المكافػػؽ  االثنػػيف يػػـك  الكاحػػدة ظهػػراآخػػر مكعػػد السػػتبلـ العطػػاءات كفػػتح المظػػاريؼ يػػك السػػاعة  -
 كلف تقبؿ العطاءات التي ترد بعد يذا المكعد كيتـ إعادتها معمقة. 26/2/2018
المشركع   بحضكر أصحاب العطاءات أك مف يمثمهـ بتفػكيض رسػمي  سيتـ فتح المظاريؼ في مقر -

.  مكقع كمختـك
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يمكػػف لمػػرالبيف فػػي المشػػاركة فػػي يػػذ  المناقصػػة االطػػبلع عمػػى كثػػائؽ المناقصػػة قبػػؿ شػػراؤيا كذلػػؾ  -
يكمػا مػف تػاريخ نشػر اكؿ  25المسمكح بها لبيع كثائؽ المناقصػة لمػدة مفترة لخبلؿ الدكاـ الرسمي 

 .اعبلف
 

 

 إلى مقذمي العطاءاث تعليماث القسم الثاني: ال

 مقدمة  –أ 

مػف مصػدر عمميػة الشػراء المطمكبػة فػي جػدكؿ المتطمبػات سيتـ تمكيػؿ تنفيػذ  1-1 مصدر التمكيؿ -1
 .العطاء قائمة بياناتالتمكيؿ المكضح في 

طاءات مقدمك الع -2
 المؤيمكف 

متقدـ ملمبضػػائعأك المصػػنعيف الػػدعكة مفتكحػػة لجميػػع المػػكرديف اإلعبلف / يػػذا 2-1
 .اتهـ لممشاركة في يذ  المناقصةءبعطا

مع مباشػر أك ليػر مباشػر  بشػكؿ، التعامػؿالعطػاءات  ال يحؽ ألم مػف مقػدمي 2-2 
بتقػػػديـ خػػػدمات استشػػػارية إلعػػػداد  مػػػف قبػػػؿ الجهػػػةاالستشػػػارييف المكمفػػػيف 

كالكثػائؽ األخػرل التػي يتعػيف اسػتخدامها لشػراء الفنيػة ميـ كالمكاصػفات االتص
 عطاءات. الالدعكة لتقديـ ا اإلعبلف/شراؤيا بمكجب يذ المطمكبةالمكادالسمع ك 

ال ينبعي أف يككف مقدـ العطاء ممف أخؿ بالمبادئ األخبلقيػة كقكاعػد السػمكؾ  2-3 
( مػػف 1-36القائمػػة السػػكداء كفقػػا لمبنػػد ) فيمدرجنةأسػػماؤيمأك ممػػف تكػػكف 
 يذ  التعميمات.

كالخدمات  السمع -3
 المكممة

كالخدمات المكممة ذات الصمة التي يتعيف تكريديا بمكجػب العقػد  السمعجميع  3-1
 سيككف منشؤيا البمداف المؤيمة. 

أللػػراض يػػذا البنػػد تعنػػي كممػػة لالمنشػػأل المكػػاف الػػذم يػػتـ فيػػ  اسػػتخراج تمػػؾ  3-2 
أك تعػػدينها أك زراعتهػػا أك إنتاجهػػا، أك المكػػاف الػػذم يػػتـ فيػػ  تػػكفير البضػػائع 

مصنعة عندما تػؤدم عمميػات البضائع الخدمات التكميمية ذات الصمة. كتعتبر 
إخػراج منػتا معتػرؼ بػ   إلػى التصنيع كالمعالجة كالتجميعات الجكيرية الكبػرل

تجاريػػان تختمػػؼ خصائصػػ  األساسػػية جكيريػػان مػػف حيػػث العػػرض أك االسػػتخداـ 
 .عف مككنات 

كالخػػػدمات لػػػيس بالضػػػركرة أف يحمػػػؿ نفػػػس جنسػػػية مقػػػدـ البضػػػائع منشػػػأ  3-3 
 .العطاء

تكاليؼ إعداد  -4
 العطاء

يتحمؿ مقدـ العطاء جميع التكاليؼ الخاصة بإعداد كتقديـ العطاء كلػف يكػكف  4-1
مسػؤكالن بػأم حػاؿ عػف يػذ   قائمة بيانػات العطػاءلالمشترم المحدد أسم  في 

 .  التكاليؼ بعض النظر عف نتيجة المناقصة
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 كثائؽ المناقصة -ب  
محتكيات كثائؽ  -5

 المناقصة
جػػراءات السػػمع كالمػػكاد كالخػػدمات المكممةتحػػدد كثػػائؽ المناقصػػة  5-1 المطمكبػػة كار

دعكة الػػأك  اإلعػػبلفكتتضػػمف الكثػػائؽ باإلضػػافة إلػػى  ،المناقصػػة كشػػركط العقػػد
 ما يمي: اتتقديـ العطاءل

 إلى مقدمي العطاءات عميمات الت .أ   
 العطاءقائمة بيانات  .ب   
 الشركط العامة لمعقد .ج   
 الشركط الخاصة لمعقد .د   
 : )المستمزمات( المتطمباتجدكؿ  .ق   

 .التكريد/أماكف جدكؿ التكريدات كمكاعيد كمكاف .1

 .جدكؿ الخدمات المكممة .2

 .المكاصفات الفنية .3

 .جداكؿ األسعار .4

 .(بحسب انطباؽ الحالةالرسكمات ) .5
 نمكذج تقديـ العطاء .ك   
 العطاءضماف نمكذج  .ز   
 نمكذج اخطار قبكؿ العطاء .ح   
 نمكذج ضماف األداء  .ط   
 ضماف الدفعة المقدمةنمكذج  .م   
 نمكذج العقد .ؾ   
 نمكذج تفكيض المصنع  .ؿ   
 نمكذج ضماف الجكدة  .ـ   
عمى مقػدـ العطػاء أف يػدرس جميػع التعميمػات كالشػركط كالمكاصػفات كجػدكؿ  5-2 

المتطمبػػات كالنمػػاذج الػػكاردة فػػي كثػػائؽ المناقصػػة بصػػكرة دقيقػػة كأم تقصػػير 
المطمكبة أك التقدـ بعطاء ليػر مسػتجيب في تقديـ جميع الكثائؽ كالمعمكمات 

في جكير  لكثائؽ المناقصة مف جميع النػكاحي سػيتحمؿ مسػؤكلية ذلػؾ مقػدـ 
 .العطاء كقد يؤدم إلى استبعاد عطائ 

مبلحظػػػات عمػػػى المكاصػػػفات الفنيػػػة أك إف عػػػدـ إبػػػداء مقػػػدـ العطػػػاء أليػػػة  5-3 
خػػبلؿ فتػػرة دراسػػة كتقػػديـ العطػػاءات األخػػرل الرسػػكمات أككثػػائؽ المناقصػػة 

منػ  بصػحتها كسػبلمتها، كال يحػؽ لػ  المطالبػة بػأم تعػديبلت فػي  يعتبر إقراران 
 أسعار.المطالبة بفكارؽ  أكالخدمات المكممة  أكالسمع كالمكاد 

طبيعػة المناقصػة يػي تكريػد كتركيػب كتشػعيؿ فيجػب عمػى مقػدـ  عندما تككف 5-4 
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كافػػة البيانػػات   كمػػف كالتأكػػد مػػف طبيعتػػبنفسػػ   عطػػاء معاينػػة مكقػػع التنفيػػذال
المرتبطػػػػة بتنفيػػػػذ المشػػػػركع بصػػػػكرة مباشػػػػرة مثػػػػؿ كالخػػػػدمات كالمعمكمػػػػات 

كليريػػػا، كيتحمػػػؿ مقػػػدـ العطػػػاء كحػػػد  تكػػػاليؼ  االختبػػػارات كطبيعػػػة المنػػػاخ
 .كمعاينة مكقع التنفيذ

تكضيح كثائؽ  -6
 المناقصة

يحػػؽ لكػػؿ مػػف تقػػدـ لشػػراء كثػػائؽ المناقصػػة التقػػدـ بطمػػب أم إيضػػاحات أك  6-1
استفسارات بشػأف كثػائؽ المناقصػة عمػى أف تقػدـ خطيػان إلػى عنػكاف المشػترم 

، كعمػػى الجهػػة الػػرد خطيػػان عمػػى أم طمػػب قائمػػة بيانػػات العطػػاءالمبػػيف فػػي 
ؿ التػاريخ تتسمم  إليضاح كثائؽ المناقصة خبلؿ الفترة المسمكح بها قانكنان قب

المحػػػػدد لتقػػػػديـ العطػػػػاءات كترسػػػػؿ صػػػػكر مػػػػف رد الجهػػػػة متضػػػػمنان شػػػػرحان 
لمتكضػػػيحات كاالستفسػػػارات المطمكبػػػة إلػػػى جميػػػع المتقػػػدميف لشػػػراء كثػػػائؽ 

 المناقصة بدكف تحديد مصدر طمب اإليضاحات أك االستفسارات. 
تعديؿ كثائؽ  -7

 المناقصة
ت قبػػؿ التػػاريخ المحػػدد لتقػػديـ لممشػترم أف يعػػدؿ كثػػائؽ المناقصػػة فػػي أم كقػػ 7-1

العطاءات ألم سبب كاف سكاء بمبػادرة مػف جانبػ  أك اسػتجابة لطمػب إيضػاح 
 مف أحد رالبي االشتراؾ. 

 كيكػكفسيتـ إببلغ جميع مف تقدمكا كاشتركا كثائؽ المناقصة بالتعديؿ خطيان،  7-2 
 جزء ال يتجزأ مف كثائؽ المناقصة.  باعتبار التعديؿ ممزمان لهـ، 

يككف لممشترم الحؽ في تمديػد فتػرة تقػديـ العطػاءات حسػب مػا يػرا  مناسػبان،  7-3 
لتكفير مهمة معقكلة لممتقدميف لكي يأخذكا التعػديؿ بعػيف االعتبػار عنػد إعػداد 

 عطاءاتهـ.
 

 إعداد العطاءات -ج
 

يتـ إعداد العطاء كجميع المراسبلت كالكثائؽ المتعمقة ب  كالمتبادلة بيف مقػدـ  1-8 لعة العطاء  -8
عمػى  قائمػة بيانػات العطػاءالعطاء كالمشترم خطيان بالمعػة العربيػة مػالـ تػنص 

 لعة أخرل، كيجكز أف يقدـ صاحب العطاء كثائؽ كمطبكعات بمعة أخرل . 
الكثائؽ التي يجب  -9

 اف يتضمنها العطاء 
 أف يتضمف العطاء المعد مف قبؿ مقدم  المككنات اآلتية: يجب  9-1

العطػاء كجػدكؿ المتطمبػات كأسػعاريا مسػتكمميف حسػبما يػك  رسالة تقديـ .أ 
 ( مف يذ  التعميمات.12( كالبند )11( كالبند )10كارد في البند )

( مػػف يػػذ  التعميمػػات تثبػػت أف مقػػدـ 13كثػػائؽ إثبػػات تعػػد طبقػػان لمبنػػد ) .ب   
 كمؤيؿ لتنفيذ العقد في حالة قبكؿ العطاء المقدـ من ؛العطاء معتمد 

 
( مػػػف يػػػذ  التعميمػػػات تثبػػػت أف 14كثػػػائؽ أثبػػػات تعػػػد بمكجػػػب البنػػػد ) .ج   

سػػػمع التكريػػػدات كالخػػػدمات المكممػػػة التػػػي يكرديػػػا مقػػػدـ العطػػػاء تعػػػد 



 القسـ الثاني: التعميمات إلى مقدمي العطاءات  الكثائؽ النمطية لمتكريدات العادية 

 

6 

كخػػػدمات معتمػػػدة كمطابقػػػة لممكاصػػػفات الفنيػػػة التػػػي تضػػػمنتها كثػػػائؽ 
 المناقصة؛

( مف يػذ  التعميمػات كبػنفس الصػيعة 15يقدـ طبقان لمبند )ضماف العطاء  .د   
 ؛المحددة في كثائؽ المناقصة

 الشهادات كالبطائؽ المطمكب تقديمها ضمف كثائؽ العطاء:يػ.   
: صػػكرة شػػهادة التسػػجيؿ لعػػرض ضػػريبة المبيعػػات كالبطاقػػة الضػػريبية 1يػػػ/  

 ساريتي المفعكؿ.
 : صكرة البطاقة التأمينية كالبطاقة الزككية ساريتي المفعكؿ.2يػ/
 : صكرة شهادة التسجيؿ كالتصنيؼ سارية المفعكؿ.3يػ/
 : صكرة شهادة مزاكلة المهنة.4يػ/
 قائمة بيانات العطاء.: أم كثائؽ أخرل مطمكبة يحدديا المشترم في 5يػ/

المشػار إليهػا فػػي طػائؽ كالبكتسػتثنى الشػركات األجنبيػة مػف تقػػديـ الشػهادات 
كيكتفػػى بالكثػػائؽ القانكنيػػة التػػي تؤكػػد  (4، يػػػ/3، يػػػ/2، يػػػ/1الفقػػرات )يػػػ/

فػي البمػد الػذم ينتمػي إليػ  كفػي حالػة إرسػاء كالصادرة أيمية المتقدـ األجنبي 
 القكانيف كالمكائح النافذة ذات العبلقة.أحكاـ العقد عمي  تسرم عمي  

نمكذج العطاء،  -10
 األسعاركجداكؿ 

يسػػػتكمؿ مقػػػدـ العطػػػاء تعبئػػػة نمػػػكذج العطػػػاء كجػػػدكؿ األسػػػعار كالمتطمبػػػات  10-1
المطمػػكب المػػكاد السػػمع ك األخػػرل المكضػػحة ضػػمف كثػػائؽ المناقصػػة محػػددان 

 ؛تكريديا مع كصؼ مختصر لها كبمد المنشأ كالكميات كاألسعار
ال يحؽ ألم مشارؾ التقػدـ بػأكثر مػف عطػاء كاحػد فػي نفػس المناقصػة سػكاء  10-2 

منفػػردان أك ضػػمف شػػركة أك ضػػمف شػػركاء )ائػػتبلؼ( كأم مخالفػػة لػػذلؾ سػػيتـ 
اسػػػتبعاد كافػػػة العطػػػاءات المقدمػػػة منػػػ  كمصػػػادرة ضػػػماناتها أك إلعػػػاء العقػػػد 

مػػف كمصػػادرة ضػػماف األداء إذا تبػػيف ذلػػؾ لمجهػػة بعػػد التعاقػػد معػػ  كيسػػتثنى 
 ذلؾ أف يككف صاحب العطاء مقدـ مف الباطف مع عطاء آخر. 

بتقػديـ عطػاءات بديمػ   فػي قائمػة بيانػات العطػاءإذا سمحت كثائؽ المناقصػة  10-3 
إخضػاع يػذ  البػدائؿ لمتقيػيـ كالتقيػيـ كميان أك جزئيان فيجػب عمػى لجنػة التحميػؿ 

ذا لػػػـ يػػػتـ بهػػػدؼ اختيػػػار البػػػديؿ األفضػػػؿ مػػػف حيػػػث المكاصػػػفات كالسػػػعر، كار 
السػػماح بتقػػديـ عطػػاءات بديمػػ  فيػػتـ اسػػتبعاد العطػػاء المتقػػدـ ببػػدائؿ أثنػػاء 

 التحميؿ كالتقييـ.
 

جمػػالي سػػعر  1-11 أسعار العطاء -11 يجػػب أف يبػػيف مقػػدـ العطػػاء فػػي جػػدكؿ األسػػعار سػػعر الكحػػدة كار
الكحػدات كصػكال إلػى جممػة العطػػاء لمسػمع كالمػكاد المطمػكب تكريديا/تكريػػديا 
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كتركيبهػػا كتشػػعيمها كالتػػدريب بحسػػب انطبػػاؽ الحالػػة بمكجػػب يػػذ  التعميمػػات، 
عمػػػى أف يكػػػكف العقػػػد شػػػامبلن جميػػػع الرسػػػـك الجمركيػػػة كالضػػػرائب كتكػػػاليؼ 
التأميف كالنقؿ كأم نفقات أخرل حتى كصػكؿ البضػائع إلػى مخػازف الجهػة أك 

 أم مكقع نهائي آخر محدد في جدكؿ المتطمبات.
 بة العطاء المقدـ مف المتناقص مراعاة اآلتي:  يجب عند كتا 11-2 

جماليأسعارالكحدات  كتابةأسعار .أ  الكحدات كأم بيانات أخرل مطمكبػة مػف  كار
مقػػدـ العطػػاء بحبػػر اليمحػػى عمػػى أف يكضػػح سػػعر الكحػػدة كعػػدد الكحػػدات 
بالعػػػػدد أك الػػػػػكزف أك المقػػػػاس أك أم بيانػػػػػات تفصػػػػيمية أخػػػػػرل كالػػػػػثمف 

 .األسعار باألرقاـ كالحركؼكعمى أف تكتب اإلجمالي 

بعػد ممئهػا كال يجػكز الكشػط أك  األسػعارأف يكقع مقدـ العطاء عمى قائمػة  .ب 
 إعػادةأك ليريػا يجػب  األسػعارككؿ تصػحيح فػي األسػعار المحك فػي قائمػة 

 يذا التصحيح.بجانب تكقيع الكتابت  بحبر ال يمحى رقما كحركفا ك 
ثابتػة خػبلؿ قيامػ  بتنفيػذ العقػد كليػر تظؿ األسعار التي حػدديا مقػدـ العطػاء  11-3 

خاضعة لمتعديؿ، كعمى لجنة التحميػؿ كالتقيػيـ التعامػؿ مػع أم عطػاء يتضػمف 
أسعاران قابمة لمتعديؿ معاممة العطاء ليػر المسػتجيب الػذم يػتـ رفضػ  بمكجػب 

 .مف يذ  التعميمات (24البند)
 
 
 

 عمبلت العطاء -12
 كالدفع

12-1 
 
 

 األسعار بالعمبلت التالية: تقدـ
التػي يكرديػا مقػدـ العطػاء مػف المكممػة كالخدمات  لمسمع كالمكادبالنسبة  .أ 

داخؿ السكؽ المحمية أك مف خارجهػا تقػدـ األسػعار بػاللاير اليمنػي مػا لػـ 
 .ذلؾ خبلؼعمى  قائمة بيانات العطاءينص في 

عمػى خػبلؼ  قائمػة بيانػات العطػاءينص فيسيتـ الدفع باللاير اليمني مالـ  .ب 
 ذلؾ.

الكثائؽ المثبتة  -13
أليمية مقدـ العطاء 

 كمؤيبلت 

( مػف يػذ  التعميمػات يجػب عمػى مقػدـ العطػاء أف يقػدـ كجػزء 9تطبيقان لمبنػد ) 13-1
كتأييمػػ  عنػػد مػػف عطائػػ  الكثػػائؽ التػػي تثبػػت أيميتػػ  لبلشػػتراؾ فػػي المناقصػػة 

 .في حالة قبكؿ عطائ التنفيذ 

بمػا يقنػع المشػترم  أيميتػ عمػى الدالػة كثائؽ اإلثبات عمى مقدـ العطاء تقديـ  13-2 
 ( مف يذ  التعميمات. 2) البندكما تحدد في مؤيمة إلى دكلة  ينتميهبأن

كأنػ   العقػدلتنفيػذ كثػائؽ اإلثبػات الدالػة عمػى كفاءتػ  عمى مقدـ العطاء تقديـ  13-3 
الكثػػػائؽ كفػػػي يػػػذ  الحالػػػة يمػػػـز تػػػكفر قبػػػكؿ عطائػػػ  بلممشػػػترم أصػػػبح مقنعان 

 :  التالية
أك  مقػػدـ العطػػاء ليسػػت مػػف صػػنع بضػػائعالعطػػاء تكريػػد  عنػػدما يتضػػمف .أ   

يككف مفكضا حسب األصكؿ التجاريػة  أفإنتاج  فإف صاحب العطاء يجب 
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بالتكريػػد إلػػى داخػػؿ الػػيمف أك أف  لمبضػػائعمػػف جانػػب المصػػنع أك المنػػتا 
 يككف ككيبلن رسميان؛

 لتنفيذ العقد؛كاإلنتاجية اإلمكانيات المالية كالفنية قدـ العطاء أف لدل م .ب 

في حالة عدـ ممارسة مقدـ العطاء ألعمػاؿ فػي الػيمف فإنػ  سػيمثم  ككيػؿ  .ج 
ذا ما ارسػي عميػ  العطػاء سػيككف الككيػؿ قػادر  لتنفيػذ  كمػؤيبلن  ان في اليمف كار

)خػػػدمات مػػػا بعػػػد البيػػػع( التزامػػػات المػػػكرد الخاصػػػة بالصػػػيانة كاإلصػػػبلح 
كتخزيف كتكفير قطػع العيػار كالتػدريب المنصػكص عميهػا فػي شػركط العقػد 

 أك في المكاصفات الفنية أك فيهما معا؛

 .العطاء قائمة بياناتالكاردة في  األيميةأف يفي مقدـ العطاء بمعايير  .د 
الكثائؽ المثبتة  -14

أليمية التكريدات 
كمطابقتها لكثائؽ 

 المناقصة

14-1 
 
 

14-2 

التعميمػػات عمػػى مقػػدـ العطػػاء أف يقػػدـ كجػػزء مػػف يػػذ  مػػف  (9لمبنػػد )تطبيقػػان 
كالخػػدمات التػػي يعتػػـز تكريػػديا بمكجػػب  البضػػائعالعطػػاء كثػػائؽ تثبػػت أيميػػة 

 كثائؽ المناقصة. لممكاصفات الفنية كالشركط المحددة في العقد كمطابقتها 
كالخػدمات عمػى البضػائع كثائؽ اإلثبات المقدمة بشػأف أيميػة  يجب أف تشتمؿ

 المكممػػةبيػػاف فػػي جػػدكؿ األسػػعار يكضػػح بمػػد المنشػػأ لمتكريػػدات كالخػػدمات 
 تؤكد  شهادة منشأ تصدر عند الشحف.

كالخدمات لكثائؽ المناقصػة فػي البضائع أف تؤكد كثائؽ اإلثبات مطابقة يجب  14-3 
 شكؿ مطبكعات كرسكمات كبيانات بحيث تتضمف:

 الفنية األساسية كأدائها؛البضائع كصفان تفصيميان لخصائص  .أ 

قائمة بكامؿ التفاصيؿ بما في ذلػؾ المصػادر المتاحػة كاألسػعار الجاريػة   .ب 
لقطػػع العيػػار كاألدكات الخاصػػة كخبلفػػ  البلزمػػة لسػػبلمة كاسػػتمرار أداء 

اسػتخداـ المشػترم بػدء  لفترة تحدديا قائمة بيانات العطػاء، بعػدالبضائع 
 ؛لمبضائع

اصػػػفات الفنيػػػة المقدمػػػة مػػػف المشػػػترم يبػػػيف تمبيػػػة ممك تكضػػػيحان مفصبلنل .ج 
يكضػػػح كالخػػػدمات بصػػػفة جكيريػػػة لتمػػػؾ المكاصػػػفات أك بيانػػػان البضػػػائع 

 عف متطمبات المكاصفات الفنية. االستثناءاتالنحرافات أك ا
تقػػديـ ضػػمانة الجػػكدة التػػي تؤكػػد أف البضػػائع التػػي سػػيتـ  المػػكرديجػػب عمػػى  14-4 

 يسبؽ استخدامها.كريديا سميمة كجديدة كلـ ت
 
 
 

 

التعميمػػات يقػػدـ صػػاحب العطػػاء كجػػزء مػػف عطائػػ  يػػذ  مػػف  9 لمبنػػدتطبيقػػان  1-15 ضماف العطاء -15
 .  قائمة بيانات العطاءضماف عطاء بالمبمغ المحدد في 
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يقػػدـ ضػػماف العطػػاء بػػنفس عممػػة العطػػاء أك أم عممػػة أخػػرل قابمػػة لمتحكيػػؿ  15-2 
 :بإحدل الطرؽ التالية

شػػػيؾ مقبػػػكؿ الػػػدفع مػػػف البنػػػؾ المسػػػحكب عميػػػ  باسػػػـ الجهػػػة صػػػاحبة  .أ 
يككف يذا البنؾ معتمدان لػدل البنػؾ  أفشريطة معطاء لكضماف المناقصة 

المركػػػزم كمػػػا تقبػػػؿ الشػػػيكات المسػػػحكبة عمػػػى بنػػػكؾ بالخػػػارج بشػػػرط 
كأف المعتمػدة مػف قبػؿ البنػؾ المركػزم المحميػة مف أحػد البنػكؾ  اعتماديا

ال تقػػػؿ عػػػف ثبلثػػػيف يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ انتهػػػاء فتػػػرة  لمػػػدةيكػػػكف صػػػالحان 
 .صبلحية العطاء

 اليمنػي ضمانة بنكية مف أحد البنكؾ المصرح لها مف قبؿ البنؾ المركػزم .ب 
خاليػػة مػػف أم قيػػد أك شػػرط بإصػػدار مثػػؿ يػػذ  الضػػماناتكتككف الضػػمانة 

سػػارية ك كبحسػػب نمػػكذج صػػيعة الضػػماف المحػػددة فػػي كثيقػػة المناقصػػة 
ال تقػؿ عػػف ثبلثػػيف يكمػان مػػف تػػاريخ انتهػاء فتػػرة صػػبلحية المفعػكؿ لمػػدة 

 .المشترمباسـ  العطاء

ذا كػػاف الضػػماف البنكػػي مقػػدمان مػػف بنػػؾ خػػارجي فيجػػب ك  يكػػكف معػػززان مػػف  أفار
 .  اليمني مصرح ل  مف قبؿ البنؾ المركزم بنؾ داخؿ الجمهكريةقبؿ 

الضػػماف المنصػػكص عميػػ  فػػي أصػػؿ رفػػض أم عطػػاء ليػػر مرفػػؽ بػػ   سػػيتـ 15-3 
كفقػان  مسػتكؼأن  ليػر كسيعتبر التعميمات، يذ  مف  2-15ك  1-15 البنديف
 .  يذ  التعميماتمف  24 لمبند

بعػد تقػديـ ضػماف األداء كالتكقيػع عمػى العقػد صػاحب  عاد ضماف العطاء إلػى ي 15-4 
 .صاحب العطاء الفائزمف قبؿ 

 ية:الحاالت اآلتمصادرة ضماف العطاء في أٍم مف  لممشترميحؽ  15-5 

إذا طمب أٍم مف مقدمي العطاءات سحب عطائ  بعد فتح المظاريؼ  .أ 
 .خبلؿ مدة صبلحية العطاءات

 إذا لـ يقبؿ صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية. .ب 

ضماف األداء في المدة المحددة  الفائزإذا لـ يقدـ صاحب العطاء  .ج 
 .كالتكقيع عمى العقد ئ بإخطار قبكؿ عطا

إذا ثبػػت لمجهػػة أف صػػاحب العطػػاء قػػد أخػػؿ بقكاعػػد السػػمكؾ كالمبػػادئ  .د 
خبلؿ فترة دراسػة كتقػديـ العطػاء  كالبلئحةاألخبلقية المحددة في القانكف 

جراءات التحميؿ كالتقييـ كالبت.   كار

 
بعػػػد  قائمػػة بيانػػات العطػػاءيسػػتمر سػػرياف العطػػاء خػػبلؿ الفتػػرة المبينػػة فػػي  1-16 فترة سرياف العطاء  -16

يػػػذ  ( مػػػف 19) لمبنػػػدطبقػػػان لفػػػتح المظػػػاريؼ التػػػاريخ الػػػذم يحػػػدد  المشػػػترم 
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سػػيتـ التعامػػؿ معػػ  مػػف ذلػػؾ أقػػؿ أم عطػػاء سػػارم المفعػػكؿ لمػػدة ك تعميمػػات،ال
 .  مستجيبلير عطاء عمى أساس ان  

مػػدة سػػرياف  تمديػػدلحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة مقػػدـ العطػػاء عمػػى ايجػػكز لممشػػترم  16-2 
إلػػى صػػاحب العطػػاء، كيجػػب اف يكػػكف رد يكجػػ  بمكجػػب خطػػاب كتػػابي العطاء

كيجػػكز دكف أم تعػػديؿ فػػي عطائػػ  المقػػدـ صػػاحب العطػػاء خطيػػان بالمكافقػػة 
 أف يػػػرفض الطمػػػب دكف أف يػػػؤدم ذلػػػؾ إلػػػى مصػػػادرة ضػػػمافلمقػػػدـ العطػػػاء 

تمديػػد مػػدة سػػرياف ضػػماف العطػػاء المنصػػكص عميهػػا فػػي البنػػد كيتـ ،العطػػاء
 .    التعميماتيذ( مف 15)

صيعة العطاء  -17
 كالتكقيع عمي 

يجب عمى مقدـ العطاء القياـ بإعداد النسخة األصمية كالنسخ األخػرل لمعطػاء  17-1
كالتكقيع عميها، عمى أف يتـ تمييز  قائمة بيانات العطاءالمحػددة فػي 

لالنسخة األصمية عف النسخ األخرلل بكضكح بحيث يكتب عمى النسخة 
مف العطاء( كفي حالة أم  صكرةاألصؿ )أصؿ العطاء( كعمى النسخ األخرل )

 اختبلؼ بينها فإن  يعتد بالنسخة األصمية؛
ال يمحػػى كيكقػػع  بحبػػر األخػػرل طباعػػة أك كتابػػة كالنسػػخعطػػاء يحػػرر أصػػؿ ال 17-2 

الشخص المخكؿ أك المفكض عمػى أف يػتـ ذلػؾ التكقيػع عمي  مقدـ العطاء أك 
عمى جميع صفحات العطاء فيما عدا المطبكعات )الكاتمكجات( التي لػـ  كالختـ

 تدخؿ عميها تعديبلت؛
مف يعتد بأية كتابة فيما بيف السطكر أك كشط فإذا كقع خطأ مف مقدـ العطاء  17-3 

فكؽ السطكر إال إذا كقع عميها الشخص أك األشخاص المكقعكف أك إضافة 
 عمى العطاء قبؿ فتح المظاريؼ؛

عمى صاحب العطاء الفائز أف يقدـ المعمكمات المنصكص عميها في نمكذج  17-4 
العطاء بشأف المبالغ المدفكعة أك التي يتعيف دفعها لمككبلء ذكم الصمة بهذا 

 العطاء كتنفيذ العقد؛
يجػػػػب عمػػػػى مقػػػػدـ العطػػػػاء التكقيػػػػع كالخػػػػتـ عمػػػػى جميػػػػع كثػػػػائؽ العطػػػػاء  17-5 

]المكاصػػػفات، الرسػػػكمات )إف كجػػػدت(، الشػػػركط العامػػػة، الشػػػركط الخاصػػػة، 
، مالـ سػيعتبر العطػاء هاكنمكذج العقد[، كإقرار من  بااللتزاـ الكامؿ بما كرد في

 لير مكتمؿ؛
بحصكؿ خطأ في عطائ  إذا لف يمتفت إلى أم ادعاء مف قبؿ مقدـ العطاء  17-6 

 قدـ بعد انتهاء آخر مكعد لتقديـ العطاءات.
 

 تقديـ العطاءات –د 
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كضع العطاءات  -18
في مظاريؼ معمقة 
كالكتابة )التأشير( 

 عميها

يضع مقدـ العطاء أصؿ العطاء ككؿ نسخة من  في مظاريؼ منفصػمة كمعمقػة  18-1
كمختكمػػة بالشػػمع األحمػػر يكتػػب عميهػػا اسػػـ المشػػترم كاسػػـ المشػػركع كرقػػـ 

بيانػػات قائمػػة المناقصػػة كعنػػكاف التسػػميـ طبقػػا لعنػػكاف المشػػترم المكضػػح فػػي 
ل خػارج صػكرة، كيتـ التكقيػع عمػى المظػاريؼ ككتابػة كممػة لاألصػؿل أك لالعطاء

المظػػركؼ لمتمييػػز بينهػػا ثػػـ تكضػػع المظػػاريؼ جميعهػػا فػػي مظػػركؼ خػػارجي 
 .كيعمؽ كيختـ بالشمع األحمر طبقان لمبيانات المحددة في كثائؽ المناقصة

 يتـ في المظاريؼ الداخمية كالخارجية ما يمي: 18-2 
 .قائمة بيانات العطاءتعنكف باسـ المشترم المبيف في  .أ 
كعنكاف تقػػديـ ،قائمػػة بيانػػات العطػػاءتحمػػؿ اسػػـ المشػػركع المبػػيف فػػي  .ب 

، كتكتػب قائمػة بيانػات العطػاء/اإلعبلف/الدعكة كما يك مبيف فيالعطاء، 
قبؿل، كتستكمؿ يذ  العبارة بالكقت كالتػاريخ  الفتحعميها عبارة لال يجكز 
 لمبنػػػػػػػػػػػدطبقػػػػػػػػػػػان  قائمػػػػػػػػػػػة بيانػػػػػػػػػػػات العطػػػػػػػػػػػاءالمحػػػػػػػػػػػدديف فػػػػػػػػػػػي 

 .  عميماتتاليذ  ( مف 22-1) 
يحػػرر أيضػػان عمػػى المظػػاريؼ الداخميػػة اسػػـ كعنػػكاف مقػػدـ العطػػاء حتػػى يمكػػف  18-3 

 لمتأخرال.  إلي  دكف فتح  في حالة كصكل إعادة العطاء 
قبػؿ   فتحػيتحمؿ المشترم أيػة مسػؤكلية عػف الخطػأ فػي تكجيػ  العطػاء أك  ال 18-4 

المكعػػد المحػػدد فػػي حالػػة عػػدـ إلػػبلؽ المظػػركؼ الخػػارجي أك التكقيػػع عميػػ  
 .تعميماتاليذ  مف  2-18 البندحسب المطمكب في 

 : عند تقديـ العطاءات مف متناقصيف لير محمييف يراعى اآلتي 18-5 
تفكضػ  الشػركة مقػدـ العطػاء أك ككيمػ  الرسػمي أك مػف  يكضحأف  يجب .أ 

كتعتبر اإلعبلنػػات مخاطبتػػ  مػػف خبللهػػالعنػػكاف الػػذم يمكػػف فػػي عطائػػ  
أنهػػا قػػد سػػممت يػػذا العنػػكاف عمػػى إليػػ   ترسػػمها الجهػػةكالخطابػػات التػػي 

 تسميمان صحيحان لمقدـ العطاء.  
بتقديـ العطاءات يجب أف يرفػؽ ضػمف الككيؿ أك المفكض في حالة قياـ  .ب 

 مف قبؿ الجهة المختصة.   عمي  ان مصدق ان أك تفكيض العطاء تككيبلن 

يقػػػدـ ضػػػمف كثػػػػائؽ  أفإذا كػػػاف مقػػػدـ العطػػػاء شػػػركة ائػػػػتبلؼ فيجػػػب  .ج 
الشػركاء كنسػبة  أسػماءمكضػحا فيػ   الشػراكةالمناقصة عقػد أكلػي لهػذ  

مشػػػاركتهـ فػػػي رأس مػػػاؿ الشػػػركة كالتزامػػػاتهـ بالشػػػركة كاسػػػـ المػػػدير 
 .نيابة عف الشركة بالتكقيع المسئكؿ المخكؿ مف قبؿ الشركاء 

 
آخر مكعد لتقديـ -19

 العطاءات
 البنػػدينبعػػي أف يتسػػمـ المشػػترم جميػػع العطػػاءات عمػػى العنػػكاف المحػػدد فػػي  19-1

فػي مكعػد ال يتجػاكز الكقػت كالتػاريخ المحػدديف مف يذ  التعميمات )أ(  18-2
 .  كاإلعبلف قائمة بيانات العطاءفي 
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، أف يمػػدد المكعػػد المحػػدد كػػ خر مكعػػد يػػرا  مناسػػبان يجػػكز لممشػػترم، حسػػبما  19-2 
يػػذ  مػػف ( 7لمبنػػد )تعػػديؿ كثػػائؽ المناقصػػة طبقػػان لعػػرض لتقػػديـ العطػػاءات، 

تعميمػػات، كفػػي يػػذ  الحالػػة تمػػدد جميػػع الحقػػكؽ كالكاجبػػات المترتبػػة عمػػى ال
المشترم كعمى أصحاب العطاءات كفؽ آخر مكعد سػابؽ ذكػر ، بحيػث تخضػع 

 لممكعد الجديد. 
عادتػػػ  إلػػػى مقدمػػػة دكف  سػػػيتـ 1-20 العطاءات المتأخرة -20   فػػػي حالػػػة كركد فتحػػػ رفػػػض أم عطػػػاء كار

يػػذ  مػػف  (1-19البنػػد)بمكجػػب آخػػر مكعػػد لتقػػديـ العطػػاءات  لممشػػترم بعػػد
 .  التعميمات

تعديؿ العطاءات  -21
 كسحبها

يجكز لمقدـ العطاء أف يعدؿ العطاء أك يسحب  بعػد التقػدـ بػ  عمػى أف يتسػمـ  21-1
المشػػترم أخطػػاران كتابيػػان بالتعػػديؿ يشػػمؿ اسػػتبداؿ أك سػػحب العطػػاء قبػػؿ آخػػر 

 مكعد محدد لتقديـ العطاء. 
العطػػاء، كيكضػػع فػػي مظػػركؼ معمػػؽ  بسػػحبخطػػار إلا أكالتعػػديؿ  يػػتـ إعػػداد 21-2 

، كيجػب أف تعميمػاتاليػذ  مف ( 18)البندقان ألحكاـ طب إرسال مكقع عمي  كيتـ 
ل لتعػػديؿل أك لاسػػتبداؿل. كمػػا يجػػكز انسػػحابيكتػػب عمػػى المظػػركؼ بكضػػكح ل

شػػريطة متابعػػة ذلػػؾ بصػػكرة  بالفػػاكس أك البريػػدإرسػػاؿ إخطػػار سػػحب العطػػاء 
معززة لئلخطار مختكمة بخاتـ البريد في تػاريخ سػابؽ عمػى آخػر مكعػد محػدد 

 لتقديـ العطاء. 
يحػػؽ لمقػػدـ العطػػاء إدخػػاؿ أم تعييػػر فػػي عطائػػ  بعػػد المكعػػد المحػػدد لفػػتح ال  21-3 

 .  المظاريؼ
لتقػػديـ العطػػاءات  مكعػػدعطػػاء خػػبلؿ الفتػػرة مػػا بػػيف آخػػر الال يجػػكز سػػحب  21-4 

 كأمكانتهاء فترة سرياف العطاء التي يحدديا مقدـ العطاء في نمكذج العطػاء. 
سػيترتب عميػ  مصػادرة ضػماف العطػاء المقػدـ معطػاء خػبلؿ تمػؾ الفتػرة لسحب 

 التعميمات. يذ  مف  (7-15)طبقا لمبند 
 مظاريؼ العطاءات كتقييمها فتح -يػ 

المظاريؼ مف  فتح -22
 قبؿ المشترم

المشترم بفتح جميع مظاريؼ العطاءات في جمسة عمنيػة بحضػكر مػف  يقـك 22-1
الكقػػػت المكعػػد )العطػػػاءات أك مػػف يمػػػثمهـ رسػػميا فػػػي  أصػػحابيرلػػب مػػػف 

حضػػكر  إثبػاتكيػػتـ  ،قائمػػة بيانػات العطػاءفػي  يفكالمكػاف المحػػدد (كالتػاريخ
ذا صػادؼ مكعػػد  مقػدمي العطػاءات بػالتكقيع عمػى نمػكذج فػتح المظػاريؼ، كار
كتاريخ فتح المظاريؼ يـك راحػة أسػبكعية أك إجػازة أك عطمػ  رسػمية فسػيتـ 

 .فتح المظاريؼ في يـك العمؿ التالي لها مباشرة
عند فتح المظاريؼ يجرل اإلعبلف عف أسػماء مقػدمي العطػاءات كالتعػديبلت  22-2 

الخصػـ، ككجػػكد اع ك نػػبسػػحب العطػاءات، كأسػػعار العطػاءات كأ اإلخطػاراتأك 
ة كأيػكصبلحيت  كالبنػؾ الصػادر عنػ  العطاء المطمكب،  ضمافأك عدـ كجكد 
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أم المظاريؼ كال يجكز رفض  فتحإعبلنها عند تفاصيؿ أخرل يرل المشترم 
يصػػؿ فػػي المكعػػد المحػػدد لفػػتح المظػػاريؼ ككػػؿ عطػػاء يػػرد بعػػد يػػذا عطػػاء 

 .تعميماتاليذ  مف ( 20طبقا لمبند )المكعد سيتـ رفض  كرد  لصاحب  
ال التعميمػػػات يػػذ  ( مػػػف 2-21المرسػػمة كفقػػػان لمبنػػد )المسػػػحكبة العطػػاءات  22-3 

ات كال ينظر بعد ذلؾ فػي تقييمهػا، أمػا كتعمف عند فتح مظاريؼ العطاءتفتح 
عمػػى العطػػاءات األصػػمية قبػػؿ المكعػػد المحػػدد لفػػتح  تػػدخؿالتعػػديبلت التػػي 

 .المظاريؼ يجب عمى لجنة التحميؿ كالتقييـ إخضاعها لمتحميؿ
يحػػػرر المشػػػترم محضػػػران بعمميػػػة فػػػتح المظػػػاريؼ بحسػػػب النمػػػكذج المحػػػدد  22-4 

 .المجنة كأعضاءكالتكقيع عمي  مف قبؿ رئيس 
مػػػايتـ قراءتػػػ  كتسػػػجيم  مػػػف بيانػػػات كمبػػػالغ فػػػي محضػػػر فػػػتح يعتبػػػر كػػػؿ  22-5 

عمػى المركػز التنافسػي مؤشػران  تعػدالمظاريؼ عبارة عف كقائع كمػا كردت كال 
 لممتقدميف.  

ال يعتػػد بػػأم تخفػػيض مقػػدـ ضػػمف مظػػركؼ العطػػاء لػػـ يػػتـ قراءتػػ  بصػػكرة  22-6 
ثبات  في محضر فتح   .المظاريؼ في نفس جمسة الفتحعمنية كار

بحسب تقدير  أثناء تقييـ العطاءات أف يطمػب إيضػاحات مػف  لممشترميجكز  1-23 تكضيح العطاءات -23
بكسػيمة  مقدـ العطاء عف عطائ  كيككف طمب اإليضاح كاإلجابػة عميػ  خطيػان 

، كلػػف يطمػػب أك يعػػرض أك يسػػمح بػػأم تعييػػر فػػي أسػػعار مضػػمكنة التسػػميـ
 العطاء أك في مضمكف العطاء. 

عدـ الرد عمى استفسارات المشػترم خػبلؿ فتػرة ال تتجػاكز أسػبكع مػف تػاريخ  23-2 
تسػػميـ اإلخطػػار سػػيككف مػػدعاة السػػتبعاد العطػػاء كمصػػادرة ضػػماف العطػػاء 

 ( مف يذ  التعميمات.  .  5-15طبقان لمبند )
كالتقييـ التحميؿ  -24

 الفني كالمالي
 

 الفحص األكلي: .أ

اسػػػتجابتها كاسػػػتكمالها  :سػػػيقـك المشػػػترم بفحػػػص العطػػػاءات لمتحقػػػؽ مػػػف 24-1 
تحديػػػد العطػػػػاءات المسػػػتكفية لمكثػػػػائؽ بعيػػػػة لمكثػػػائؽ كالبيانػػػػات المطمكبػػػة 

كفيمػا يمػي الفحػص  األساسية كالعطاءات لير المسػتكفية لمكثػائؽ األساسػية
 :األكلي

اف العطػػاءات تػػـ تسػػميمها بطريقػػة صػػحيحة كمكقعػػة كمختكمػػة بطريقػػة  .أ   
 سميمة كفقا لما يك محدد في كثائؽ المناقصة؛

لمشػركط القانكنيػة مػف حيػث  مسػتكؼ  أن  ك  (مكجكد)أصؿ ضماف العطاء  .ب 
المبمػػغ كالفتػػرة الزمنيػػة المحػػددة كمطػػابؽ لصػػيعة الضػػماف فػػي النمػػكذج 

 المرفؽ كأن  لير مشركط كلير قابؿ لئللعاء؛

 

 إرفاؽ صكر الشهادات كالبطاقات اآلتية: .ج 

 شهادة التسجيؿ لعرض ضريبة المبيعات سارية المفعكؿ. -

 البطاقة الضريبية سارية المفعكؿ؛  -
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 البطاقة التأمينية؛  -

-  
 التحميؿ الفني: .ب  
سيتـ استكماؿ إجراءات التحميؿ الفني كيمحؽ بها مباشرة التحميؿ المػالي فػي  24-2 

مرحمػة كاحػدة كيكػكف اإلرسػاء عمػى اقػؿ العطػاءات المقيمػة سػعرا المسػػتكفي 
لكافػػة الشػػركط  كالمكاصػػفات الفنيػػة المحػػددة فػػي كثػػائؽ المناقصػػة، ككفقػػان 

 .قائمة بيانات العطاءلؤلسس كالمعايير المحددة في 
( مػف يػذ  24تعتبر العطاءات التػي نجحػت فػي الفحػص األكلػي كفقػا لمبنػد ) 24-3 

التعميمات، كتـ اعتباريػا مسػتجيبة جكيريػان لكثػائؽ المناقصػة، يػي العػركض 
التػػػي سػػػيتـ مكاصػػػمة الفحػػػص الفنػػػي التفصػػػيمي لهػػػا كفيمػػػا يمػػػي اإلجػػػراءات 

 الكاجب إتباعها:
ليػر مقبكلػة انحرافػات  دكفالتحقؽ مف مدل االلتزاـ بالمكاصفات الفنيػة  .أ   

تمػؾ االنحرافػات فػي المكاصػفات الفنيػة  كيقصد باالنحرافات لير المقبكلة
قبكلها، فإنها لف تفي بالعرض الػذم مػف أجمػ  تػـ طمػب تقػديـ  التي لكتـ

العطػػاءات، أك أنهػػا سػػتحكؿ دكف كجػػكد منافسػػة عادلػػة مػػع العطػػاءات 
 التي كانت ممتزمة بالمكاصفات الفنية كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يمي:

عدـ تكفير الشهادات كالكثائؽ كالكتالكجات التي تؤكد كتضمف  .1
 لما يك محدد في كثائؽ المناقصة؛مطابقة المكاصفات الفنية 

 تسميـ عينات لير مطابقة لممكاصفات الفنية المطمكبة؛ .2

 عدـ االلتزاـ الكاضح بضمانات األداء كالتشعيؿ؛ .3

عدـ مطابقة التكاريخ الهامة المطمكبة أك البرناما الزمني  .4
لتنفيذ العمؿ بالنسبة لمترتيب المرحمي لبدء تنفيذ العقد أك 

 كريد / التكريد كالتركيب كالتشعيؿ؛التسميـ ألعماؿ الت

رفض تحمؿ مسئكليات كالتزامات يامة محددة في كثائؽ  .5
المناقصة، مثؿ: تكفير ضمانات األداء، ضمانات الصيانة 

 كقطع العيار/ التدريب )في حالة طمب ذلؾ(؛

 

عدـ تطابؽ المخرجات الفنية لممكاد مع البيانات كالمعمكمات  .6
أك الكاردة في العرض المقدـ  المطمكبة في كثائؽ المناقصة

 .كالمقبكؿ أثناء عممية التحميؿ كالتقييـ الفني
سػػػػيتـ اسػػػػتبعاد أم عطػػػػاء ليػػػػر مسػػػػتجيب لممكاصػػػػفات كالشػػػػركط الفنيػػػػة  24-4 

 األساسية المحددة في كثائؽ المناقصة.
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 التحميؿ المالي: .جػ  
سيتـ استبعاد أية عطاءات مبنية عمى تخفيض نسب  مئكية أك مبمغ مقطكع  24-5 

عرضان لير مستجيبان  باعتبار مف أدنى عطاء مقدـ مف العطاءات  األخرل 
كعمى نحك مشاب ، سيتـ استبعاد أم عطاء ينص عمى تعديؿ لمسعر في 
الكقت الذم طمب تقديـ عطاءات بأسعار ثابتة، عمى أساس ان  عطاء لير 

 ستجيب؛م
سيتـ األخذ بأم تعديبلت ترد عمى العطاءات االصمية قبؿ فتح المظاريؼ  24-6 

 أثناء عممية الفحص كالتقييـ لمعطاءات في مرحمة التقييـ المالي؛
 سيتـ إجراء التصحيحات الحسابية لمعطاءات كفقان لمقكاعد التالية:   24-7 

تبػػػايف بػػػيف المبمػػػغ المكتػػػكب بػػػالحركؼ كالمبمػػػغ المكتػػػكب كجػػػكد  عنػػػد .أ 
 .المبمغ المكتكب بالحركؼفيعتد بباألرقاـ، 

جمػػالي كجػػكد  عنػػد .ب  سػػعر الكحػػدات فيعتػػد اخػػتبلؼ بػػيف سػػعر الكحػػدة كار
 مدكف في العطاء.  بسعر الكحدة كما يك 

 
 

ر اسػعمتكسطاالبنكد لير مسعرة في عطػاء مػا يػتـ كضػع عند كجكد  .ج 
ألصػناؼ أك البنػػكد فػػي العطػاءات األخػػرل المسػػتجيبة لهػػذ  ا ةمقدمػال

ذا ك لعػػػرض التقيػػػيـ  المناقصػػػة عمػػػى صػػػاحب يػػػذا العطػػػاء  أرسػػػيتار
مقػػدـ لهػػذ  البنػػكد فػػي العطػػاءات اقػػؿ سػػعر  فيحاسػػب عمػػى أسػػاس

 المستجيبة . 
 

أم شػػركط أك تحفظػػات لهػػا قػػيـ ماليػػة سػػيتـ تقييمهػػا ماليػػا بعػػرض المقارنػػة  24-8 
 كالتقييـ فقط.

فػي حالػػة كجػكد بنػػكد ليػر مسػػعرة لعطػاء كحيػػد أك لعطػاء أصػػبح كحيػدنا بعػػد  24-9 
اسػػتبعاد بقيػػة العطػػاءات فيػػتـ اعتمػػاد أسػػعار التكمفػػة التقديريػػة لهػػذ  البنػػكد 

%( مػػف 10لعػػرض اإلرسػػاء شػػريطة عػػدـ تجػػاكز قيمػػة يػػذ  البنػػكد نسػػبة )
 إجمالي قيمة العطاء المعمف كالمثبت في محضر فتح المظاريؼ .  

إذا تبػػػيف عنػػػد التحميػػػؿ كالتقيػػػيـ أف العطػػػاءات قػػػد اقترنػػػت بتحفظػػػات يػػػتـ  24-10 
 اتخاذاآلتي:

اسػػػػتبعاد العطػػػػاءات المقترنػػػػة بتحفظػػػػات عمػػػػى المكاصػػػػفات كالشػػػػركط  .أ 
أك تمػػؾ المتضػػمنة  كالمتطمبػػات الرئيسػػية المحػػددة فػػي كثػػائؽ المناقصػػة

 قيكدان أك شركطان رئيسية لير مذككرة في كثائؽ المناقصة.
إجراء مراجعة مالية لمتحفظػات الثانكيػة، ليػر تمػؾ المػذككرة فػي الفقػرة  .ب 
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ضافتها إلى القيمة اإلجمالية لمعطاءكفقان   لآلتي:السابقة كار

التحفظػػات الثانكيػػة التػػي لهػػا قيمػػة ماليػػة محػػددة ضػػمف كثػػائؽ  .1
 المناقصة تقيـ كفقان لذلؾ.

إذا لػػـ يكػػف لمػػتحفظ الثػػانكم قيمػػة ماليػػة كاضػػحة ضػػمف كثػػائؽ  .2
المناقصػػة فيػػتـ تقػػدير تكمفتهػػا كفػػؽ مرجعيػػة كاضػػحة كعادلػػة يػػتـ 

رفاؽ الكثائؽ المؤيدة لذلؾ.    إثباتها في تقرير التقييـ كار

العطػاء  قيمػةمف  %(10)إذا تبيف أف التحفظات الثانكية أقؿ مف  .3
كيعػػػاد ترتيػػػب متقيػػػيـ فقػػػط لتضػػػاؼ إلقالقيمػػػة اإلجماليػػػة لمعطػػػاء 

 العطاءات كفقان لذلؾ.

 قيمػػػػةمػػػف  %(10أكثػػػر مػػػػف )تبػػػيف أف التحفظػػػات الثانكيػػػػة إذا  .4
 ـ باستبعاد العطاء.يتقـك لجنة التحميؿ كالتقيف العطاء

االسػتبعاد أك ال يحؽ لمقدمي العطاءات االعتراض عمى إعػادة الترتيػب  .ج 
 فظاتنهائيان.المبني عمى أساس تحميؿ التحالمشترم كيككف قرار 

 
 

لممشترم أف يتجاكز عف أخطاء طفيفة سكاء في الشػكؿ أك فػي المطابقػة أك  24-11 
كبشرط أال يضر يذا التجػاكز  جكيريان في القكاعد طالما أنها ال تشكؿ انحرافان 

 أك يؤثر عمى الترتيب النسبي لمقدمي العطاءات. 
جكيريػػان كال يجػػكز لمقػػدـ يػػرفض المشػػترم أم عطػػاء يتقػػرر عػػدـ اسػػتجابت   24-12 

 العطاء أف يعير  ليككف مستجيبان كذلؾ بتقكيـ أكج  عدـ المطابقة.
التحكيؿ إلى عممة  -25

 كاحدة 
عطػػػاءات بعمػػػبلت مختمفػػػة قابمػػػة  بتقػػػديـإذا سػػػمح فػػػي كثػػػائؽ المناقصػػػة  25-1

 :لمتحكيؿ يتـ تحكيؿ أسعار العطاءات إلى اللاير اليمني مع مراعاة ما يمي

فػػي نشػػرة  الػػكاردتػػاريخ كمصػػدر تحديػػد السػػعر يػػك سػػعر البيػػع أف يكػػكف  .أ 
 احد فركع . أكمف قبؿ البنؾ عميها البنؾ المركزم التي يجب الحصكؿ 

يكمػػان قبػػؿ مكعػػد فػػتح المظػػاريؼ  28تحديػػد تػػاريخ سػػعر الصػػرؼ بػػػيػػتـ  .ب 
 .لعرض التقييـ المحدد في كثائؽ المناقصة

تقييـ كمقارنة  -26
 العطاءات

يقػػـك المشػػترم بتقيػػيـ كمقارنػػة العطػػاءات التػػي تقػػرر أنهػػا مطابقػػة جكيريػػان  26-1
 لمشركط. 

يأخذ المشترم فػي الحسػباف عنػد تقيػيـ العطػاء، باإلضػافة إلػى سػعر العطػاء  26-2 
( مػػف يػػذ  التعميمػػات عػػامبلن أك أكثػػر مػػف 3-11المقػػدـ المحػػدد فػػي البنػػد )
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 ( مف يذ  التعميمات:3-26العكامؿ التالية كما يك مبيف في البند )
تكػػاليؼ النقػػؿ كالتػػأميف كالتكػػاليؼ األخػػرل داخػػؿ الػػيمف المترتبػػة عمػػى  .أ 

 تكصيؿ البضائع إلى مقريا النهائي:
 الجدكؿ الزمني لمتسميـ المقدـ في العطاء؛  .ب 

 تكاليؼ المككنات كقطع العيار اإللزامية، كالخدمات المكممة؛ .ج 

حقػة لمتكريػدات المقدمػة أف تتكفر في اليمف قطع العيػار كالخػدمات البل .د 
 في العطاء؛

تكػػػػاليؼ التشػػػػعيؿ كالصػػػػيانة البلزمػػػػة خػػػػبلؿ فتػػػػرة عمػػػػر التكريػػػػدات  .ق 
 التشعيمي؛

نتاجية التكريدات المعركضة؛  .ك   أداء كار

 .  قائمة بيانات العطاءأية معايير أخرل لمتقييـ تـ تحديديا في  .ز 

 
أكثػػر مػػف طػػرؽ ( مػػف يػػذ  التعميمػػات تطبػػؽ كاحػػدة أك 2-26تطبيقػػان لمبنػػد ) 26-3 

 التقدير الكمي التالية :
النقػػػؿ الػػػداخمي مػػػػف المصػػػنع/ميناء الكصػػػػكؿ/نقطة الحػػػدكد، التػػػػأميف،  .أ 

 .كالنفقات الطارئة
يقـك المشترم باحتساب تكاليؼ النقؿ الػداخمي كالتػأميف كأم مصػركفات 
طارئػػػة لتكصػػػيؿ التكريػػػدات مػػػف المصػػػنع أك مينػػػاء الكصػػػكؿ أك نقطػػػة 

بالنسػبة لكػؿ  قائمة بيانات العطاءالحدكد إلى مكقع المشركع المبيف في 
عطػػاء عمػػى أسػػاس الرسػػـك الجمركيػػة المعمػػف عنهػػا مػػف جانػػب ككػػاالت 

ك بالسػػػكؾ الحديديػػػة كشػػػركات التػػػأميف ك/أك أم مصػػػادر النقػػػؿ البػػػرم أ
أخػػرل مناسػػبة كتيسػػيرا لعمميػػة المحاسػػبة يكضػػح صػػاحب العطػػاء فػػي 
عطائػػػ  تقديراتػػػ  ألحجػػػاـ كأكزاف الشػػػحف كالقيمػػػة التقريبيػػػة لكػػػؿ عبػػػكة 

( )أك CIFل أك فػػػػي مينػػػػاء الكصػػػػكؿ )EXWخرجػػػػت مػػػػف المصػػػػنع ل
تكمفة سالفة الػذكر إلػى ل عند نقطة الحدكد( . كيضيؼ المشترم الCIPل

 سعر السمع الكاردة مف المصنع /أك سيؼ/أك سيب عند نقطة الحدكد. 
 جدكؿ التسميـ .ب 

 قائمػػة بيانػػات العطػػاءيػػتـ تسػػميـ التكريػػدات المنصػػكص عميهػػا فػػي  .1
فػػي المكاعيػػد المحػػددة كينبعػػي العمػػؿ عمػػى تكقيػػت المكعػػد المقػػدر 

ت كػاؼ فػي لكصكؿ التكريدات بالنسبة لكؿ عطػاء مػع السػماح بكقػ
ذا كاف العطاء الػذم يعػرض  حدكد المعقكؿ لمنقؿ الدكلي كالداخمي كار
التسػػميـ فػػي المكعػػػد المحػػدد يػػػك لاألسػػاسل فػػػإف لتعػػديؿل التسػػػميـ 
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ينبعػػي أف يحتسػػب بالنسػػبة لمعطػػاءات األخػػرل عػػف طريػػؽ تطبيػػؽ 
مػػػف سػػػعر تسػػػميـ  قائمػػػة بيانػػػات العطػػػاءنسػػػبة مئكيػػػة مبينػػػة فػػػي 

( عف كػؿ أسػبكع تػأخير، CIP/CIF/EXWالمصنع/سيؼ/سيب )
بعد المكعد األساسي، كيضاؼ يذا إلى سعر العطاء لتقييـ قيمتػ  . 

 كال تمنح ميزة عف أم تسميـ مبكر. 
 أك 

يشػػترط أف يػػتـ تسػػميـ )شػػحف( التكريػػدات المنصػػكص عميهػػا فػػي   .2
بيانػػػات العطػػػاء خػػػبلؿ فتػػػرة مقبكلػػػة. كال تمػػػنح ميػػػزة عػػػف التسػػػميـ 

التػػي تعػػرض التسػػميـ بعػػد تمػػؾ الفتػػرة سػػتعامؿ  المبكػػر. كالعطػػاءات
عمػػى أنهػػا ليػػر مسػػتجيبة. كمػػف خػػبلؿ تمػػؾ الفتػػرة المقبكلػػة تضػػاؼ 

قائمػػػة بيانػػػات نسػػػبة عػػػف كػػػؿ أسػػػبكع تػػػأخير، كمػػػا يػػػك مبػػػيف فػػػي 
، لتقييـ سعر العطاء بالنسبة لمعطاءات التي تعػرض التسػميـ العطاء

جػػػدكؿ فػػػي كقػػػت متػػػأخر عػػػف أكلػػػى فتػػػرات التسػػػميـ المحػػػددة فػػػي 
 التسميـ. 

 أك 
يشػػترط أف يػػتـ تسػػميـ )شػػحف( التكريػػدات المنصػػكص عميهػػا فػػي   .3

بيانػات العطػاء عمػػى شػحنات جزئيػػة كفقػان لمػػا يػك مبػػيف فػي جػػدكؿ 
المسػػتمزمات . كالعطػػاءات التػػي تعػػرض التسػػميـ فػػي كقػػت مبكػػر أك 
متػػأخر عػػف األكقػػات المحػػددة يػػتـ تعػػديؿ تقييمهػػا بػػأف يضػػاؼ إلػػى 

قائمػة كمػا يػك مبػيف فػي سعر العطػاء عامػؿ يعػادؿ نسػبة مئكيػة ، 
، مػػػػػػػف السػػػػػػػعر تسػػػػػػػميـ المصنع/سيؼ/سػػػػػػػيب بيانػػػػػػػات العطػػػػػػػاء

(CIP/CIF/EXW عػػف كػػؿ أسػػبكع معػػاير لمػػا يػػك محػػدد فػػي ،)
 جدكؿ التسميـ. 

 تكاليؼ قطع العيار .ج 

يػػػكرد ممحػػػؽ المكاصػػػفات الفنيػػػة قائمػػػة بمفػػػردات ككميػػػات العناصػػػر 
ا خػبلؿ الفتػرة األساسية، كاألجزاء، كقطع العيار المحتمؿ االحتيػاج إليهػ

األكلػػى مػػف بػػدء التشػػعيؿ كتضػػاؼ إلػػى قيمػػة العطػػاء بإجمػػالي تكػػاليؼ 
 تمؾ المفردات بأسعار الكحدات المكضحة في كؿ عطاء. 

 أداء البضائع  .د 

ينبعػػي أف تحقػػؽ البضػػائع المقدمػػة حػػدا أدنػػى مػػف الكفػػاءة اإلنتاجيػػة  .1
 المشار إليها فػي البنػد ذم الصػمة فػي المكاصػفات الفنيػة لكػي تعتبػر
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ة اإلنتاجيػة قييـ عمػى أسػاس تكػاليؼ كحػدة الكفػاءمبلئمة، كيككف الت
لمسػػػمع المقدمػػػة فػػػي العطػػػاء، كتضػػػاؼ التسػػػكية إلػػػى قيمػػػة العطػػػاء 

أك فػػػػي  قائمػػػػة بيانػػػػات العطػػػػاءباسػػػػتخداـ المنهجيػػػػة المبينػػػػة فػػػػي 
 المكاصفات الفنية. 

أك فػػػػػي  قائمػػػػػة بيانػػػػػات العطػػػػػاءالمعػػػػػايير اإلضػػػػػافية المبينػػػػػة فػػػػػي  .2
الفنية أك فيهما معان كمػنها التقيػيـ ذم الصػمة ينبعػي أف المكاصفات 

كضػػػح بالتفصػػػيؿ فػػػي قائمػػػة بيانػػػات العطػػػاء ك/أك فػػػي المكاصػػػفات ت
 الفنية. 

إذا تـ إنزاؿ المناقصة عمى أساس مجمكعات كتـ االشػتراط بتقػديـ خصػميات  26-4 
عمي  أكثر مف عقد كاحػد أك مجمكعػة  يتقدـ بها المتناقص شريطة أف يرسي

 .  فإن  سيتـ إخضاعها في المرحمة النهائية لمتقييـ المالي كاحدة
يػػتـ ترتيػػب العطػػاءات المسػػتكفية لمشػػركط كالمكاصػػفات الفنيػػة المحػػددة فػػي  26-5 

 كثائؽ المناقصة كفقان ألقؿ األسعار المقيمة.
سػػػيقـك المشػػػترم بمػػػنح يػػػامش  بيانػػػات العطػػػاءقائمػػػة عنػػػد تحديػػػديا فػػػي  1-27 التفضيؿ المحمي -27

لمتفضػػيؿ المحمػػي لمسػػمع الزراعيػػة أك الصػػناعية عػػف المنتجػػات المسػػتكردة 
 بشرط تكافؽ الجكدة كفقا لمشركط كالنسبة المحددة في قانكف االستثمار؛ 

التصػاؿ مقدـ العطػاء ا يحضر عمى( مف يذ  التعميمات 23مع مراعاة البند ) 1-28 االتصاؿ بالمشترم -28
بالمشػػػترم بشػػػأف أيػػػة مكاضػػػيع تتعمػػػؽ بعطائػػػ  فػػػي الفتػػػرة بػػػيف تػػػاريخ فػػػتح 

 المظاريؼ كتاريخ إرساء العقد. 
أم محاكلة مف جانب مقػدـ العطػاء لمتػأثير عمػى المشػترم فػي قراراتػ  بشػأف  28-2 

تقيػػيـ العطػػاءات أك المقارنػػة فيمػػا بينهػػا أك إرسػػاء العقػػد فػػإف ذلػػؾ قػػد يػػؤدم 
 المقدـ من . إلى رفض العطاء 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إرساء العقد -ك
 

في حالة عدـ إجراء تأييؿ مسبؽ، فػإف لممشػترم أف يحػدد مػا إذا كػاف مقػدـ  1-29 التأييؿ البلحؽ -29
العطاء الػذم تػـ اختيػار  باعتبػار  مقػدـ أقػؿ العطػاءات المقيمػة يعتبػر مػؤيبلن 

مػػف يػػذ   3-13لتنفيػػذ العقػػد بشػػكؿ مػػرض كفقػػان لممعػػايير الػػكاردة فػػي البنػػد 
 التعميمات.

يتـ تحديد اإلمكانيات المالية كالفنيػة كاإلنتاجيػة لمقػدـ العطػاء، عمػى أسػاس  29-2 
مػػف يػػذ  التعميمػػات  3-13فحػػص كثػػائؽ التأييػػؿ التػػي قػػدمها طبقػػان لمبنػػد 

 ككذلؾ أية معمكمات أخرل يرل المشترم أنها ضركرية كمناسبة. 
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يعتبػػر التحديػػد اإليجػػابي إلمكانيػػات مقػػدـ العطػػاء عمػػى تنفيػػذ العقػػد بشػػكؿ  29-3 
مػػرض شػػرطا مسػػبقا إلرسػػاء العقػػد عميػػ ، بينمػػا يػػؤدم التحديػػد السػػمبي إلػػى 

إلػػى العطػػاء المقػػيـ االنتقػػاؿ ممشػػترم ليحػػؽ رفػػض العطػػاء كفػػي يػػذ  الحالػػة 
 إلجراء تحديد مماثؿ. في الترتيب التالي 

يجكز لمجهة االستيضاح أك طمب أم بيانػات أك كثػائؽ فنيػة أضػافية إلثبػات  29-4 
أيميػػة أصػػحاب العطػػاءات أثنػػاء التأييػػؿ المسػػبؽ أك التأييػػؿ البلحػػؽ لمعطػػاء 

 المرشح بالفكز.
( مف يذ  التعميمات سيتـ إرسػاء المناقصػة عمػى 32مع مراعاة أحكاـ البند ) 1-30 معايير اإلرساء -30

مقػػػػدـ العطػػػػاء الػػػػذم ثبػػػػت أف عطائػػػػ  مسػػػػتجيب جكيريػػػػان لكافػػػػة الشػػػػركط 
 كالمكاصفات الفنية كان  أقؿ العطاءات المقيمة سعران. 

 
 

حؽ المشترم في  -31
زيادة أك تخفيض 

الكميات عند 
 اإلرساء

  فػػي زيػػادة أك تخفػػيض كميػػة التكريػػدات كالخػػدمات يحػػتفظ المشػػترم بحقػػ 31-1
% مػػف قيمػػة 10المنصػػكص عميهػػا فػػي جػػدكؿ المتطمبػػات، كذلػػؾ فػػي حػػدكد 

العقد بعد اإلرساء دكف أم تعييػر فػي سػعر الكحػدة أك فػي شػركط العقػد كاف 
 تككف مف نفس النكعية كالمكاصفات الفنية لممكاد المتعاقد عميها .

حؽ المشترم في  -32
عطاء  قبكؿ أم

كرفض أم أك 
 جميع العطاءات

يحتفظ المشترم بحقػ  فػي إلعػاء المناقصػة فػي أم كقػت قبػؿ ترسػية العطػاء  32-1
دكف تحمؿ أية مسػئكلية أك التػزاـ تجػا  أصػحاب العطػاءات أك عػف األسػباب 

 التي حممت المشترم عمى اتخاذ يذا اإلجراء.

صػػاحب العطػػاء بإخطػػار المشػػترم يقػػـك قبػػؿ انتهػػاء فتػػرة صػػبلحية العطػػاء  1-33 إخطار قبكؿ العطاء -33
الفائز خطيان إما بالبريد المسجؿ أك بالفاكس بقبكؿ العرض المقدـ منػ ، إلػى 

كنسخ صكرة مف اإلخطػار إلػى بقيػة  بيانات العطاء قائمةالعنكاف المحدد في 
فػائز كمبمػغ صػاحب العطػاء الاسػـ المتقدميف إلشعاريـ باإلرساء مع تكضيح 

 اإلرساء عمي . 
المختصػة قانكنػان الجهػات  لػدليمنح مقدمك العطاءات فترة عشرة أياـ لمتظمـ  33-2 

تبػدأ مػف تػاريخ إخطػاريـ رسػميان كبحسب اإلجراءات القانكنيػة المنظمػة لػذلؾ 
 باسـ العطاء الفائز بالمناقصة.

( مػػف يػػذ  35عنػػد تقػػديـ مقػػدـ العطػػاء الفػػائز لضػػماف األداء تطبيقػػان لمبنػػد ) 33-3 
إعػػادة ضػػمانات العطػػاء المقدمػػة عػػف عطػػاءاتهـ بالتعميمػػات يقػػـك المشػػترم 

 ( مف يذ  التعميمات.15تطبيقان لمبند )
إذا رلػػب أحػػد المشػػاركيف فػػي المناقصػػة بعػػد إرسػػائها عمػػى ليػػر  التأكػػد مػػف  33-4 
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أسػػباب عػػدـ قبػػكؿ عطائػػ  فػػإف عميػػ  إرسػػاؿ طمبػػ  مباشػػرة لممشػػترم الػػذم 
 سيقـك بالرد عمي  خطيان. 

يقػػـك المشػػترم بإخطػػار مقػػدـ العطػػاء الفػػائز بقبػػكؿ العطػػاء المقػػدـ منػػ ،   1-34 تكقيع العقد -34
كالعػرض المقػدـ كيرفؽ ب  نمكذج العقد المنصػكص عميػ  فػي كثػائؽ العطػاء 

 .  كالذم عمى أساس  تـ اإلرساء 
أف ( يكمػػان مػػف اسػػتبلـ نمػػكذج العقػػد، 15خػػبلؿ )عمػػى مقػػدـ العطػػاء الفػػائز  34-2 

 ت عمي  تاريخ التكقيع كيعيد  إلى المشترم. يكقع عمى العقد كيثب  
 

( يكمػػان مػػف اسػػتبلم  أخطػػار المشػػترم 15يقػػدـ مقػػدـ العطػػاء الفػػائز خػػبلؿ ) 1-35 ضماف األداء -35
نمػكذج ضػماف  بحسببإرساء العقد عمي  ضمانان لؤلداء بمكجب شركط العقد 

 األداء الكارد في كثائؽ المناقصة. 
 
 

تقػػديـ ضػػماف األداء كالحضػػكر لتكقيػػع  عػػفإذا عجػػز صػػاحب العطػػاء الفػػائز  35-2 
العقػد فإنػػ  يعتبػر مبػػررا كافيػػا إللعػاء عمميػػة اإلرسػػاء عميػ  كمصػػادرة ضػػماف 
العطػػاء كاالنتقػػاؿ إلػػى العطػػاء التػػالي فػػي الترتيػػب مػػف حيػػث أقػػؿ األسػػعار 
المقيمػػػة كالمسػػػتكفي لمشػػػركط كالمكاصػػػفات الفنيػػػة أك أف يػػػدعك إلػػػى تقػػػديـ 

 . كالبلئحةالقانكف  عطاءات جديدة طبقان ألحكاـ
المبادئ األخبلقية  -36

 كقكاعد السمكؾ
36-1 

سٌاسة البنك هً مطالبة المقترضٌن )بما فٌهم المستفٌدٌن من   .1
قروض البنك(، وكذلك المشتركٌن فً المناقصات، والموردٌن، 
والمقاولٌن، والمقاولٌن من الباطن التابعٌن لهم، بموجب العقود التً 
ٌقوم البنك بتموٌلها، بااللتزام بأعلى المعاٌٌر األخالقٌة أثناء عملٌة 

 :وإتباعاًلهذهالسٌاسة،فإنالبنك1العقود وتنفٌذها.التورٌد هذه 

)أ(ألغراض هذه األحكام، ٌقوم بتعرٌف المصطلحات الواردة أدناه على 
 النحو التال3ً

3 تعنً عرض أو إعطاء أو قبول أو 2"الممارسة الفاسدة" (1)

طلب أي شًء ذي قٌمة، بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة، 
 ورة غٌر الئقة.للتأثٌر على إجراءات طرف آخر بص

                                                 
في هذا السياق فإن أي إجراء يتخذه مشترك ما في مناقصة، أو مقاول، أو مقاول من الباطن لمتأثير عمى عممية التوريد أو تنفيذ العقود 1

 لتحقيق مزية غير مستحقة، يعتبر غير مشروع.
إلى أي موظف عمومي يتصرف بشأن عممية اختيار أو تنفيذ العقود.  في  ألغراض هذه اإلرشادات، فإن مصطمح "طرف آخر" يشير2

هذا السياق، يشمل مصطمح "موظف عمومي" موظفي البنك الدولي، وموظفي المنظمات األخرى الذين يتخذون أو يراجعون قرارات 
 التوريد.
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(2)" 3 تعنً أي تصرف أو تقصٌر، 1"الممارسة االحتٌالٌة

وٌشمل ذلك تقدٌم أي معلومات أو بٌانات غٌر صحٌحة، من 
شأنها، على نحو متعمد أو بطرٌق اإلهمال، تضلٌل أو 
محاولة تضلٌل، طرف ما للحصول على مزٌة مالٌة أو أٌة 

 مزاٌا أخرى أو للتهرب من الوفاء بالتزام ما. 

ن طرفٌن أو أكثر 3 تعنً أي ترتٌب ب2ٌ"ممارسةتواطؤٌة" (3)

بغرض تحقٌق هدف غٌر مشروع، وٌشمل ذلك التأثٌر فً 
 إجراءات طرف آخر بصورة غٌر مشروعة.

3 تعنً إضعاف أي طرف أو ممتلكات هذا 3"ممارسةقهرٌة" (4)

الطرف أو اإلضرار أو التهدٌد بإضعافهما أو اإلضرار بهما، 
ما بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة، للتأثٌر فً إجراءات طرف 

 بصورة غٌر الئقة.

 "الممارسة المعرقلة" تعن3ً(5)

)أ أ( التخلص المتعمد من أي دلٌل، ٌمثل أهمٌة جوهرٌة فً 
سٌر التحقٌقات، أو تزوٌره أو تغٌٌره أو إخفائه، أو 
اإلدالء ببٌانات كاذبة للمحققٌن لعرقلة سٌر أي تحقٌق 

بوجود ممارسات فساد أو  ٌجرٌه البنك بشأن أٌة إدعاءات
احتٌال أو إكراه أو تواطؤ، و/أو تهدٌد أي طرف أو إٌذائه 
أو إرهابه لمنعه من اإلفصاح عن المعلومات التً لدٌه 
بشأن الموضوعات المرتبطة بالتحقٌق، أو لمنعه من 

 متابعة التحقٌق، أو

األفعال المقصود منها، بصورة جوهرٌة، الحٌلولة )ب ب( 
بنك حق إجراء التفتٌش والمراجعة دون ممارسة ال

 )هـ( أدناه. 1.14المنصوص علٌه فً الفقرة 

)ب(وسٌرفض البنك أي عرض خاص بإرساء أي عقد إذا ما تحدد أن 
المشترك فً المناقصة المرشح إلرساء العقد علٌه قد تورط، بصورة 
مباشرة أو عن طرٌق وكٌل، فً ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطؤ أو 

و فً ممارسات معرقلة أثناء المنافسة للحصول على العقد محل إكراه أ
 النظر. 

)ج(وسٌلغً البنك جزء القرض الذي تم تخصٌصه لعقد ما إذا ما تحدد، 
فً أي وقت، تورط ممثلً المقترض أو مستفٌد ما من القرض فً 
ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطؤ أو ممارسات إكراه أثناء عملٌة 

ٌذ هذا العقد، وذلك إذا لم ٌقم المقترض باتخاذ إجراء سلٌم التورٌد أو تنف
 فً حٌنه ٌكون مقبوالً للبنك لمعالجة هذه الممارسات عند حدوثها. 

                                                 
طمحي "مزية" و"التزام" بعممية التوريد أو ألغراض هذه اإلرشادات، فإن مصطمح "طرف " يشير إلى أي موظف عمومي، ويرتبط مص1

 تنفيذ العقد؛ والمقصود من مصطمح "تصرف أو تقصير" هو التأثير عمى عممية التوريد أو تنفيذ العقد.  
ألغراض هذه اإلرشادات، فإن مصطمح "أطراف" يشير إلى المشاركين في عممية التوريد )ويشمل ذلك الموظفين العموميين( الذين 2

 تحديد أسعار المناقصات بناًء عمى مستويات غير واقعية وغير تنافسية.يحاولون 
 ألغراض هذه اإلرشادات، فإن مصطمح "طرف " يشير إلى مشارك ما في عممية التوريد أو تنفيذ العقود. 3
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)د( وسٌفرض البنك عقوبة على أٌة شركة أو شخص، وٌشمل ذلك 
إعالن عدم أهلٌتهما، ألجل غٌر مسمى أو لفترة زمنٌة محددة، بحٌث ال 

له البنك علٌهما، إذا ما تحدد، فً أي وقت، أن ٌتم إرساء أي عقد ٌمو
هذه الشركة قد تورطت، بصورة مباشرة أو عن طرٌق وكٌل، فً 
ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطؤ أو إكراه أو فً ممارسات معرقلة 

 أثناء المنافسة للحصول على عقد ٌموله البنك أو أثناء تنفٌذ هذا العقد.

المطالبة بتضمٌن حكم فً وثائق التقدم )هـ(وسٌكون للبنك الحق فً 
بالعطاءات، والعقود الممّولة من خالل قرض منه، ٌشترط بموجبه على 
المشتركٌن فً المناقصات، والموردٌن، والمقاولٌن، السماح له بفحص 
حساباتهم وسجالتهم ووثائقهم األخرى المرتبطة بتقدٌم العروض 

جعة والتدقٌق من جانب والمرتبطة بتنفٌذ العقود، وإخضاعها للمرا
 مراقبً حسابات ٌقوم البنك بتعٌٌنهم.
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 قائمت بياناث العطاءالثالث : القسم 
 

 ةػدمػمق
 منلعدد  ثاث مدرسً أتورٌد  المناقصةرقـ اسـ ك  العطاءاتمف التعميمات إلى مقدمي 

  GECRPA-2/4 فً عدد من المحافظات رسامدال

  :كصؼ باألعماؿ المطمكب تنفيذيا 
فً عدد من  رسامدال منلعدد  اثاث مدرسً تورٌد 

 المحافظات
 :جزء كاحدمف تتككف المناقصة  

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات
 (1البند  ) 

 مشركع االستجابة الطارئة لبلزمة في اليمف مصدر التمكيؿ:

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات
 (1-4البند )

 مشركع األشعاؿ العامة المشترم: اسـ

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات
 (1-6البند )

 لطمب االستيضاحات :عنكاف المشترم 
 امانة العاصمة المدينة:

 المديرية: عصر السفمى

 شارع المحروقات المتفرع من شارع الزبٌري الشارع: 

 409287-01التمفكف:

 409303-01 الفاكس:

 yem@y.net.ye-pwpالبريد االلكتركني:

 18316صندكؽ البريد:
 

 الفترة المسمكح بها لبلستيضاحات:
 عشركف يكما مف تاريخ االعبلف

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات 
 (1-8البند )

 العربية :كالمراسبلت لعة العطاء

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات 
 (5/ يػ/ 1-9البند )

كتمكجات تكضح كؿ :أم كثائؽ أخرل مطمكب تقديمها مع كثائؽ العطاء
 د المطمكبة كاالمكاصفات الخاصة بالم

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات 
 (3-10البند )

 ال ينطبؽ :التقدـ بعطاءات بديمة
...................................... ................................. 

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات 
 (1-12البند )

 الدكالر االمريكيا   ػالمسمكح التقدـ بهالعطاء عممة 
 دكالر امريكيالتي بمكجبها سيتـ الدفع عممة الدفع 

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات
 ()د( 3-13البند )

 : المعايير األخرل أليمية مقدـ العطاء  

mailto:pwp-yem@y.net.ye
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 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات
 ()ب(  3-14البند )

 مطمكب قطع ليار لمدة ]عدد[ مف سنكات التشعيؿ. 
 

 مقدمي العطاءاتمف التعميمات إلى 
 (1-15)البند 

 90صالح لمدة  دكالر 6000يحدد مبمغ ضماف العطاء بمبمغ مقطكع بػ: 
 مف تاريخ فتح المظاريؼيكمان 

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات
 (1-16البند )

يكمان مف تاريخ استبلـ العطاء كفتح   90 فترة صبلحية العطاء ستككف 
 المظاريؼ. 

 مقدمي العطاءات مف التعميمات إلى
 (1-17البند )

 باإلضافة إلى النسخة األصمية. نسخة كاحدةعدد النسخ المطمكبة 
 
 

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات
 (2-18البند )

يتـ كتابة عنكاف المشترم بصكرة كاضحة الذم سيتـ تقديـ كتسميـ 
 :العطاءات إلي 

 -شارع المحروقات المتفرع من شارع الزبٌري  -أمانة العاصمة 

  01402210تلفون  –مشركع األشعاؿ العامة 

 01402303فاكس  –
 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات

 (1-19البند )
 آخر مكعد لتقديـ العطاء:

  .     26/2/2018تاريخ  االثنيفيـك الكاحدة ظهرا الساعة
 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات

 (1-22البند )
 مكعد كمكاف فتح المظاريؼ:

 26/2/208 االثنيف تاريخيـك الساعةالكاحدة ظهرا 
 :مكاف فتح مظاريؼ العطاءات

 -شارع المحروقات المتفرع من شارع الزبٌري  -أمانة العاصمة 

 مشركع األشعاؿ العامة
 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات

 (ز-2-26)البند 
 األخرل .............. []معايير التقييـ 

% مف قيمة العطاء , تنفيذ 50اثبات تكفر سيكلة نقدية بما اليقؿ عف 
 عقديف سابقيف بنفس الحجـ

مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات 
 مف)أ، ب( 

 (3-26)البند 

 المكاد : لتسميـالمكقع النهائي 
 مكاقع المدارس المستهدفة في المحافظات- الجمهكرية اليمنية

كيشمؿ السعر جميع التكاليؼ المطمكبة شاممة التاميف كالمكاصبلت 
 كتكاليؼ التركيب  كلير 

مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات 
 مف)أ، ب( 

 (ب-3-26البند )

 يتـ تحديد نسبة مئكية عف تأخير التسميـ لكؿ أسبكع :
 % مف قيمة العقد0.5

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات 
 (27البند )

 ال يكجد يامش التفضيؿ المحمي

 مف التعميمات إلى مقدمي العطاءات 
 (29البند )

 أسس كمعايير التأييؿ البلحؽ:
...................................... ................................. 
...................................... ................................. 
...................................... ................................. 
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...................................... ................................. 
 

 مف التعميمات لمقدمي العطاءات
 (1-33البند )

يجب عمى المكرد تدكيف عنكان  الذم سيتـ التخاطب إلي  مف قبؿ 
] يتـ تعبئة البيانات أدنا  مف قبؿ صاحب العطاء المتقدـ  المشترم:

 كعمى مسئكلية صحة كسبلمة البيانات المدكنة[
 

 )االسـ التجارم لممتقدـ( -
 أك اسـ المتقدـ   

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

 ................................................................ عنكاف المتقدـ -

 ................................................................ مقر الشركة. -

 ................................................................ تمفكف -

 ................................................................ فاكس -

 ................................................................ بريد الكتركني -

 ................................................................ ص . ب -

 ................................................................ تمفكف سيار -

اسـ المخكؿ بالتكقيع كامبل عمى   -
 اإلخطارات كالعقد

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

 ................................................................ صفة المخكؿ بالتكقيع -

بيانات أخرل يرل صاحب العمؿ طمبها أم  -
 مف قبؿ المكرد.

................................................................ 
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 الشروط العامت للعقذالقسم الرابع : 

   التعاريؼ 1-1
 المعانيالمبينػػة إزاء كػػؿ منهػػايكػػكف لمكممػػات كالعبػػارات التاليػػة حيثمػػا كردت فػػي يػػذ  الشػػركط  

 -:ذلؾ خبلؼعمى  ةمالـ تدؿ القرين
االتفػػاؽ المبػػـر كالمكقػػع بػػيف المشػػترم كالمػػكرد كفقػػا لنمػػكذج العقػػد شػػامبل جميػػع المرفقػػات   لالعقد

 .كالمبلحؽ الكارد ذكريا في عقد االتفاؽ
التنفيذيػػػة بعػػػد المراجعػػػة كالتصػػػحيح كفقػػػان ألحكػػػاـ القػػػانكف كالئحتػػػ  القيمػػػة اإلجماليػػػة لمعقػػػد   لقيمة العقدل

 كاتفاقية العقد.المكضحة في إخطار قبكؿ العطاء ك 
 الشركط الكاردة في يذا القسـ الكاجب االلتزاـ بها مف قبؿ المشترم كالمكرد  لالشركط العامة لمعقدل
مجمكعػة القكاعػػد التػػي تتكافػؽ مػػع طبيعػػة كنكعيػة عمميػػة الشػػراء كبمػا ال يتعػػارض مػػع أحكػػاـ   لالشركط الخاصة لمعقدل

 .القانكف كالبلئحة
لتنفيػػذ األعمػػاؿ التػػي  المػػكردالطػرؼ المشػػار إليػػ  فػػي العقػػد بػػالطرؼ األكؿ، كالػػذم يتعاقػػد مػػع   لالمشترمل

 .، كنمكذج العقدلمعقد الشركط الخاصة، كالمذككر اسم  في يشممها العقد
فػي المشػار إليػ  ك لتنفيػذ األعمػاؿ   ءعطػا المشػترمالػذم قبػؿ الطبيعي أك االعتبػارم الشخص   لالمكردل

كالمػػذككر اسػػم   الشخصػػييف ككرثتػػ  الشػػرعييف نيػػأك أم مػػف ممثمػػي المػػكردالعقػػد بػػالطرؼ الثا
 .، كنمكذج العقدلمعقد الشركط الخاصةفي 

 .الجمهكرية اليمنية  لبمد المشترمل
المػػػكرد التػػػي يجػػػب عمػػػى كنحكيػػػا المػػػكاد كالمعػػػدات ك جميػػػع التكريػػػدات مػػػف األجهػػػزة كاآلالت   لالبضائعل

 .تكريديا لممشترم بمكجب العقد
الخدمات المرتبطة بتنفيذ العقد، مثؿ خدمات النقػؿ كالتػأميف كأم خػدمات أخػرل تكميميػة  جميع  لالخدماتل

مثؿ التركيب، كالبدء في التشػعيؿ، كتػكفير المعكنػة الفنيػة، كالتػدريب، كأم تعهػدات مػف جانػب 
 .المكرد كاجبة األداء بمكجب العقد

يعني المكاف، أك األماكف، النهائية لمتكريد/ التكريد كالتركيػب كالتشػعيؿ كالتػدريب المحػددة فػي   المشركعللمكقع 
 .الشركط الخاصة لمعقد

فيػ  الشػركط  تسػتكفىيك الشخص الطبيعي أك االعتبارم المتعاقد مػع المػكرد األساسػي الػذم   المكرد مف الباطف
 .المطمكبة كالذم سيتكلى تنفيذ جزء مف العقد بعد مكافقة المشترم

التاريخ المستهدؼ 
 إلنهاء األعماؿ

 .لمعقد الشركط الخاصةالتاريخ المستهدؼ في  إنهاء المكرد لؤلعماؿ كالمحدد في  

ل  ساعة(. 24يعني الفترة مف منتصؼ الميؿ إلى منتصف  الثاني )  لاليـك
 في تفسير شركط العقد يعني المفرد الجمع كالمذكر المؤنث كالعكس صحيح  التفسير 1-2
حمػػؿ الكممػات معنايػػا العػادم فػػي المرجعيػػة بػيف البنػػكد أم معػزل كت لػيس لمعنػػاكيف كاإلحػاالت  

 لعة العقد مالـ ينص عمى شيء محدد
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 تنسخها أحكاـ أخرل مف العقد. ـتطبؽ الشركط العامة ما ل 1-2 التطبيؽ -2
كالخػدمات المقدمػة بمكجػب العقػد مػف البمػداف  البضػائعينبعي أف يككف منشأ جميع  1-3 بمد المنشأ -3

 المؤيمة.
أللراض يذ  الفقرة تعني كممة لالمنشػأل المكػاف الػذم يػتـ فيػ  اسػتخراج تمػؾ المػكاد  3-2 

الخػػػػدمات أك تعػػػدينها أك زراعتهػػػا أك إنتاجهػػػػا، أك المكػػػاف الػػػذم يػػػػتـ فيػػػ  تػػػكفير 
إلػى ، كتعتبػر البضػائع مصػنعة عنػدما تػؤدم عمميػات التصػنيع التكميمية ذات الصمة

 .إخراج منتا معترؼ ب  تجاريان 
 منشأ البضائع كالخدمات يمكف أف تككف مختمفة عف جنسية المكرد. 3-3 
يجػػػب أف تطػػػابؽ التكريػػػدات المػػػكردة بمكجػػػب يػػػذا العقػػػد المعػػػايير المػػػذككرة فػػػي  1-4 المعايير -4

المكاصفات الفنية، كفي الحاالت التي ال يرد فيها ذكر لمعيار كاجػب التطبيػؽ، يجػب 
 المكافؽ عميها مف قبؿ المشترم. أف تطابؽ التكريدات المعايير المعتمدة

استخداـ كثائؽ  -5
العقد كالمعمكمات 

 التي يتضمنها

ال يحؽ لممكرد أف يكشؼ، بدكف مكافقة المشترم الخطيػة المسػبقة عػف نػص العقػد  5-1
أك أم أحكاـ كاردة في  أك عف أم مكاصفات أك مخططات أك رسػكمات أك أنمػاط أك 

المشترم أك مف يفكض ، ألم شخص سػكل مػكظفي عينات أك معمكمات مقدمة مف 
المكرد خبلؿ تنفيذيـ لمعقد، كيتـ إعطاء المعمكمػات إلػى أكلئػؾ المػكظفيف سػران كفػي 

 الحدكد البلزمة خبلؿ فترة تنفيذ العقد.
ال يحػػػؽ لممػػػكرد دكف مكافقػػػة المشػػػترم المسػػػبقة كتابػػػة، أف يسػػػتخدـ أم كثيقػػػة أك  5-2 

 ( مف يذ  الشركط إال أللراض تنفيذ العقد.1-5)معمكمات كرد ذكريا في البند 
بخبلؼ العقػد نفسػ ،  –( مف يذ  الشركط 1-5تظؿ أم كثيقة كرد ذكريا في البند ) 5-3 

 ممكا لممشترم كتعاد )مع جميع صكريا( لممشترم عند اكتماؿ تنفيذ المكرد لمعقد.
حقكؽ براءات  -6

 االختراع
مػػػف جانػػػب العيػػػر بشػػػأف اإلخػػػبلؿ بحقػػػكؽ يضػػػمف المػػػكرد لممشػػػترم أم مطالبػػػات  6-1

البػػػراءات أك العبلمػػػات التجاريػػػة أك التصػػػميمات الصػػػناعية الناتجػػػة عػػػف اسػػػتعماؿ 
 البضائع أك أم جزء منها في الجمهكرية اليمنية.

يجب عمى  مقدـ العطاء الفائز أف يقدـ إلى المشترم، خبلؿ مػدة ال تتجػاكز خمسػة  1-7 ضماف األداء -7
خطػػار  بإرسػػاء المناقصػػة عميػػ ، ضػػمانا بنكيػػا ليػػر مشػػركط كليػػر عشػػر يكمػػان مػػف إ

% مػػػف قيمػػػة العقػػػد بحسػػػب النمػػػكذج كالصػػػيعة 15قابػػػؿ لئللعػػػاء بمػػػا ال يقػػػؿ عػػػف 
المحػددة فػػي كثػائؽ المناقصػػة بحيػث يكػػكف سػػارم المفعػكؿ مػػف تػاريخ تكقيػػع العقػػد 

 الخالي مف التحفظات.كحتى انتهاء إجراءات الفحص كاالستبلـ االبتدائي 
تككف حصيمة ضماف األداء كاجبة الدفع لممشػترم كتعػكيض عػف أم خسػائر ناجمػة  7-2 

 .عف أم تقصير مف جانب المكرد في تنفيذ التزامات  بمكجب العقد 
 

 الطرؽ اآلتية:يقدـ ضماف األداء بإحدل  7-3 
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 . مف قبؿ البنؾ المركزم اليمني الدفع مف أحد البنكؾ المعتمدة مقبكؿشيؾ  .أ 

مػف البنػؾ المركػزم خطاب ضماف ليػر مشػركط مػف أحػد البنػكؾ المصػرح لهػا  .ب 
 .بإصدار مثؿ يذ  الخطاباتاليمني 

يعيد المشػترم ضػماف األداء إلػى المػكرد خػبلؿ ثبلثػيف يكمػا عمػى األكثػر مػف تػاريخ  7-4 
إتماـ المكرد تنفيذ التزامات  المنصكص عميها في العقد كاسػتكماؿ إجػراءات الفحػص 

 .أك تحفظات ـ االبتدائي دكف أم مبلحظاتكاالستبل
الفحص   -8

 كاالختبار
يحػؽ لممشػػترم أك مػف يمثمػػ  فحػػص البضػائع أك اختباريػػا أك االثنػػيف معػا لمتحقػػؽ مػػف  8-1

أنػكاع  الشػركط الخاصػة لمعقػدمطابقتها لممكاصفات كالكميات الكاردة في العقػد، كتحػدد 
الفحص كاالختبارات التي يشػترطها المشػترم كمكػاف إجرائهػا، كيخطػر المشػترم المػكرد 
كتابة، فػي الكقػت المناسػب، بمػف يمثمػ  أك مػف يكمفػ  بأعمػاؿ الفحػص كاالختبػار ككػؿ 

 أنكاع الفحص كاالختبار المحددة ستككف عمي نفقة المكرد.
أك مقر المكرد أك مكردي  مػف البػاطف يجكز إجراء الفحص كاالختبار في بمد المنشأ  8-2 

اذا كاف يختمؼ عف بمد المنشأ، أك في مكاف التسميـ، أك في المقر النهائي لكصػكؿ 
البضائع أك في المكقعيف معا. كعند إجرائ  فػي مقػر المػكرد أك المػكرد مػف البػاطف، 
يػػتـ تػػكفير جميػػع التسػػهيبلت كتقػػديـ كػػؿ مسػػاعدة فػػي الحػػدكد البلزمػػة لمفحػػص أك 

ختبار بما في ذلؾ تمكينهـ مف اإلطبلع عمى الرسػكمات كبيانػات اإلنتػاج دكف أم اال
 تكاليؼ عمى المشترم.

التػي تػـ فحصػها أك اختباريػا لممكاصػفات، يػتـ رفضػها  البضػائعفي حالة عػدـ مطابقػة  8-3 
مف قبؿ المشترم، كيمتـز المكرد إما باستبدالها أك إجراء التعديبلت البلزمة عميها حتػى 

 تككف مطابقة لممكاصفات، دكف أف يتحمؿ المشترم أي  تكاليؼ.
المػزـك ال يعتبر حؽ المشػترم فػي الفحػص عمػى البضػائع كاختباريػا أك رفضػها عنػد  8-4 

مقيػػدا أك تنػػازال منػػ  لسػػابؽ قيامػػ  أك مػػف يمثمػػ   بمػػد المشػػترمبعػػد كصػػكلها إلػػى 
جازتها قبؿ شحنها مف بمد المنشأ.  بالفحص عمى البضائع كاختباريا كار

( مف الشركط العامة لمعقد إعفاء المكرد بػأم شػكؿ مػف 8ال يترتب عمى نص البند ) 8-5 
 أم ضماف أك التزاـ آخر بمكجب العقد.

يمتػػـز المػػكرد بتعميػػؼ البضػػائع بمػػا يضػػمف عػػدـ إصػػابتها بػػأم ضػػرر أك تمػػؼ خػػبلؿ   1-9 التعميؼ  -9
شحنها إلػى مكػاف التسػميـ النهػائي المنصػكص عميػ  فػي العقػد كمػا يجػب أف يكػكف 
التعميؼ كافيا دكف تحديد لتحمؿ أم خشكنة في المناكلة، كالتعرض لدرجات قصػكل 

أك أم حػػػاالت أخػػػرل قػػػد تضػػػر بالبضػػػائع حتػػػى  مػػػف الحػػػرارة، أك التعػػػرض لؤلمطػػػار
جراء   االستبلـ لها .الفحص كصكلها إلى المكقع النهائي المحدد مف قبؿ الجهة، كار

ينبعػػػػي أف يتقيػػػػد تعميػػػػؼ البضػػػػائع كتمييزيػػػػا بالعبلمػػػػات المميػػػػزة كتكثيقهػػػػا داخػػػػؿ  9-2 
بمػا الصناديؽ كخارجها بصكرة تامة بأم متطمبات خاصة ينص عميها العقد صراحة 
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 .الشركط الخاصة لمعقدفي ذلؾ أم متطمبات قد ترد بالتحديد في 
التسميـ  -10

 كالكثائؽ
 لجػػػدكؿكتنفيػػػذ الخػػػدمات المطمكبػػػة كالمكممػػػة طبقػػػا البضػػػائع يقػػػـك المػػػكرد بتسػػػميـ  10-1

 أكالمتطمبػػات كبػػالفترة الزمنيػػة المحػػددة عمػػى أف يػػتـ تكريػػديا إلػػى مخػػازف الجهػػة 
 ؛الشركط الخاصة لمعقدالمحدد مف قبؿ المشترم في المشركع مكقع 

ل، FOBل لفػػػػكبEXWلتسػػػػميـ المصػػػػنع )أللػػػػراض العقػػػػد، يكػػػػكف لممصػػػػطمحات  10-2 
ل، كليريا مف المصػطمحات التجاريػة المسػتخدمة لكصػؼ  CIPل، لسيبCIFلسيؼ

فػػػػػي النسػػػػػخة الحاليػػػػػة مػػػػػف لكػػػػػؿ منهػػػػػا ، المعنػػػػػى المحػػػػػدد (التزامػػػػػات األطػػػػػراؼ
 ي تنشريا العرفة الدكلية لمتجارة بباريس.ل التIncotermsل*

مجمكعػة مػف القكاعػد الدكليػة لتفسػير المصػطمحات التجاريػة  Incoterms* تكفر   
 األكثر شيكعا

عمى المػكرد تسػميـ أم أدلػة أك كتالكجػات أك رسػكمات أك أم  كثػائؽ أخػرل محػددة  10-3 
مػػػف تػػػاريخ الفحػػػص  لمػػػا تػػػـ تكريػػػد  كتركيبػػػ  خػػػبلؿ فتػػػرة ال تتجػػػاكز ثبلثػػػيف يكمػػػا

 كاالستبلـ االبتدائي.
بالكامػػؿ، ضػػد البضػػائع يتحمػػؿ المػػكرد مسػػئكلية التػػأميف الػػداخمي كالخػػارجي عمػػى  1-11 التأميف -11

فقػػدانها أك عطبهػػا ألسػػباب راجعػػة إلػػى تصػػنيعها أك حيازتهػػا، كنقمهػػا حتػػى تسػػميمها 
 .إلى المكاف المحدد مف قبؿ المشترم بمكجب يذ  الشركط

ل، ل CIFفي الحاالت التي يشترط فيها المشترم تسميـ البضائع عمػى أسػاس لسػيؼ 11-2 
ل، يتعػػيف عمػػى المػػكرد عمػػؿ التػػأميف الػػبلـز إلػػى مكقػػع التسػػميـ كدفػػع  CIPسػػيب

تكمفتػػ ، كيحػػدد فيػػ  المشػػترم باعتبػػار  المسػػتفيد أمػػا فػػي الحػػاالت التػػي يػػتـ فيهػػا 
ل، أك لالسعر يشمؿ التسميـ إلى كسػيمة الشػحف فػي FOBالتسميـ عمى أساس لفكب

 ل، فيككف التأميف مف مسؤكلية المشترم.FCAبمد المنشأ 
يقـك المكرد في حالة اشتراط قيام  بمكجب يذا العقػد بتسػميـ البضػائع عمػى أسػاس  1-12 النقؿ -12

 ل، بعمؿ الترتيبات البلزمة لنقػؿ البضػائع حتػى مكقػع التسػميـ، أم حتػىFOBل فكب
كضعها عمى متف السػفينة فػي المينػاء المقػرر لمشػحف كأف يتحمػؿ تكمفػة ذلػؾ عمػى 
أف تضـ يذ  التكمفة إلى السعر المتعاقد عمي  كيقـك المكرد في حالة اشػتراط قيامػ  
بمكجػػػب العقػػػد بتسػػػميـ البضػػػائع عمػػػى أسػػػاس لالسػػػعر يشػػػمؿ التسػػػميـ إلػػػى كسػػػيمة 

مة لنقؿ البضائع كتسػميمها فػي المكػاف الشحف في بمد المنشأل، بعمؿ الترتيبات البلز 
الذم يعين  المشترم أك في أم مكاف آخر يتـ االتفاؽ عمي  كأف يتحمؿ تكمفػة ذلػؾ، 

 عمى أف تضـ يذ  التكمفة إلى السعر المتعاقد عمي .
 
 

يقػػـك المػػكرد فػػي حالػػة اشػػتراط قيامػػ  بمكجػػب العقػػد بتسػػميـ البضػػائع عمػػى أسػػاس  12-2 
ل، بعمؿ الترتيبات لنقؿ البضائع إلػى مينػاء الكصػكؿ أك CIPل، أك لسيبCIFلسيؼ
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إلػػى أم مكػػاف آخػػر محػػدد فػػي العقػػد كأف يتحمػػؿ تكػػاليؼ ذلػػؾ، عمػػى أف تضػػـ يػػذ  
 التكمفة إلى السعر المتعاقد عمي . 

يقـك المكرد في حالة اشتراط قيام  بمكجب العقد بنقؿ البضائع إلى مكاف محدد فػي  12-3 
هػػػة/مكقع المشػػػركع/مكاقع المشػػػركع(، بعمػػػؿ الترتيبػػػات بمػػػد المشػػػترم )مخػػػازف الج

البلزمػػة لنقػػؿ البضػػائع إلػػى ذلػػؾ المكػػاف كعمػػؿ التػػأميف كالتخػػزيف الػػبلـز الػػذم يػػتـ 
 تحديد  في العقد كعمى أف تضـ التكاليؼ المتعمقة بذلؾ إلى السعر المتعاقد عمي .

بتسػميـ البضػائع عمػى ال تفرض عمى المػكرد فػي حالػة اشػتراط قيامػ  بمكجػب العقػد  12-4 
ل، أم قيػػػكد فػػػي اختيػػػار شػػػركة النقػػػؿ. كفػػػي CIPل، أك لسػػػيبCIFأسػػػاس لسػػػيؼ

 الحاالت التي يتطمب فيها العقد مف المكرد:
ل أك لالسعر يشمؿ التسميـ إلى كسيمة الشحف فػي بمػد FOBتسميـ البضائع لفكبأ. 

 ل؛FCAالمنشأ 
لمنقػػػؿ الػػػدكلي عمػػػى  –نيابػػػة عػػػف المشػػػترم كعمػػػى حسػػػاب   –عمػػػؿ الترتيبػػػات ب. 

شركات نقؿ محددة أك شركات كطنية، يجكز لممػكرد عمػؿ الترتيبػات لهػذا النقػؿ 
عمى كسائؿ نقؿ بديمة إذا كانت شػركات النقػؿ المحػددة أك الكطنيػة ليػر متاحػة 

 لنقؿ البضائع خبلؿ المدة المحددة في العقد.
الخدمات  -13

 التابعة
التاليػة كمهػا أك بعضػها، بمػا فػي ذلػؾ الخػدمات المشترم تػكفير الخػدمات  يشترطقد  13-1

 :  الشركط الخاصة لمعقداإلضافية، إذا كانت مطمكبة كمحددة في 
تنفيذ كتجميع البضائع المػكردة بػالمكقع أك بػدء تشػعيمها أك العمميتػيف معػا، أك  .أ 

 اإلشراؼ عمى ذلؾ.

 تكفير األدكات البلزمة لتجميع أك صيانة البضائع المكردة، أك العمميتيف معا.  .ب 

 .ةتقديـ دليؿ تشعيؿ كصيانة مفصؿ لكؿ كحدة متكاممة مف البضائع المكرد  .ج 

صبلح البضائع المكردة أك العمميتػيف معػا أك اإلشػراؼ عمػى  .د  تشعيؿ أك صيانة كار
مػػؾ الخدمػػة المػػكرد مػػف أم ذلػػؾ لفتػػرة يتفػػؽ عميهػػا الطرفػػاف، بشػػرط أال تعفػػى ت

 التزامات ضماف بمكجب يذا العقد.

دة، أك تدريب العامميف لدل المشترم، عمى تجميػع كبػدء تشػعيؿ البضػائع المػكر  .ق 
صػبلحها أك العمميتػيف معػا، إمػا فػي مصػنع المػكرد أك تشعيمها ، أك صػيانتها، كار

 في المكقع أك في االثنيف معا.

 
 

أف يقـك المػكرد بتقػديـ  الشركط الخاصة لمعقدقد يشترط المشترم حسبما يتحدد في  1-14 قطع العيار -14
كػػػؿ أك بعػػػض المػػػكاد كاإلشػػػعارات كالمعمكمػػػات التاليػػػة المتعمقػػػة بقطػػػع العيػػػار التػػػي 

 يصنعها المكرد أك يقـك بتكزيعها:
قطع العيار التي قد يختار المشػترم شػراؤيا مػف المػكرد، عمػى أال يعفػي اختيػار   .أ 
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 المكرد مف أم التزامات بمكجب العقد.لهذا 
 في حالة التكقؼ عف إنتاج قطع العيار: .ب 

يقػػـك )المػػػكرد( بػػػإببلغ المشػػػترم مقػػدما باعتزامػػػ  التكقػػػؼ عػػػف اإلنتػػػاج  .1
 بحيث يتيح لممشترم كقتا كافيا لتدبير احتياجات .

بعد التكقؼ عف اإلنتاج يقدـ )المكرد( لممشترم في حالة مطالبػة األخيػر  .2
 سكمات كتصميمات كمكاصفات قطع العيار.كبالمجاف ر 

ضماف الصيانة -15
 )إصبلح العيكب(

 سػػػيقـك المشػػػترم بتحديػػػد فتػػػرة سػػػرياف ضػػػماف الصػػػيانة )إصػػػبلح العيػػػكب( بفتػػػرة  15-1
ال تقػػؿ عػػف سػػنة مػػالـ تتطمػػب طبيعػػة المناقصػػة فتػػرة أطػػكؿ كسػػيتـ تحديػػديا فػػي 

بحيػػث تكػػكف سػػارية المفعػػكؿ مػػف تػػاريخ إجػػراء الفحػػص  الشػػركط الخاصػػة لمعقػػد
 كاالستبلـ االبتدائي دكف أم تحفظات أك مبلحظات.

 يخطر المشترم المكرد كتابة بأم مطالبات تنشأ بمكجب الضماف. 15-2 
الشػركط بمجرد استبلـ اإلخطار المشار إلي ، يقـك المكرد خػبلؿ الفتػرة المحػددة فػي  15-3 

كبالسػرعة المناسػبة، بإصػبلح أك اسػتبداؿ البضػائع أك األجػزاء التػي ، الخاصة لمعقػد
 بها عيكب دكف تحميؿ المشترم أية تكاليؼ في يذا الشأف.

في حالة عدـ قياـ المكرد، بعد إخطار ، بإصبلح العيكب خػبلؿ الفتػرة المحػددة يحػؽ  15-4 
دكف اإلخػبلؿ لممشترم أف يتخذ اإلجراءات التعكيضية البلزمػة عمػى حسػاب المػكرد، 

 بأم حقكؽ أخرل لممشترم تجا  المكرد بمكجب العقد . 
ضػػمانا كتابيػػان بػػأف البضػػائع التػػي تػػـ تكريػػديا بمكجػػب العقػػد لممشػػترم يقػػدـ المػػكرد  15-5 

جديػدة، كلػـ يسػػبؽ اسػتعمالها، كمػػف آخػر طػراز أك مػػف طػراز مماثػػؿ يتضػمف جميػػع 
كالمككنات،كمػػا يضػػمف المػػكرد أف التحسػػينات الحديثػػة التػػي أدخمػػت عمػػى التصػػميـ 

جميع البضائع المكردة بمكجػب العقػد خاليػة مػف أم عيػكب ناشػئة مػف التصػميـ أك 
المػػكاد أك الصػػنع، أك ناجمػػة عػػف أم فعػػؿ أك تقصػػير مػػف جانػػب المػػكرد قػػد يظهػػر 

 خبلؿ االستعماؿ العادم لمبضائع المكردة في الظركؼ السائدة في بمد المشترم.
 .الشركط الخاصة لمعقدتحدد طريقة كشركط السداد لممكرد بمكجب العقد في  1-16 السداد -16
تقدـ مطالبات المكرد بالسداد كتابة إلى المشترم مرفقػا بهػا فػاتكرة تبػيف،  البضػائع  16-2 

( مػف الشػركط 10المسممة كالخدمات المقدمة، ككذلؾ الكثائؽ المطمكبة طبقا لمبنػد )
 لتزامات أخرل منصكص عميها في العقد.العامة لمعقد، كبعد تنفيذ أم ا

( يكمػا مػف 90يقـك المشترم بسداد المػدفكعات، بمػا ال يتجػاكز بػأم حػاؿ تسػعكف ) 16-3 
تاريخ تقػديـ المػكرد الفػاتكرة أك المطالبػة، كانتهػاء إجػراءات الفحػص كاالسػتبلـ كتػـ 

بكافػة  قبكلها صػراحة بأنهػا خاليػة مػف العيػكب أك أم مبلحظػات أخػرل ككػذا اإليفػاء
 االلتزامات المحددة في العقد.

الػدفع بعممػة أخػرل قابمػة لمعقد الشػركط الخاصػةيتـ الػدفع بػاللاير اليمنػي مػالـ تحػدد  16-4 
 لمتحكيؿ.
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% مػف قيمػة العقػد كضػماف تشػعيؿ/ تركيػب 15يقـك المشترم بحجز ما ال يقػؿ عػف  16-5 
لممػكرد سػكاء دفعػة كاحػدة كتشعيؿ كتدريب  حيث يتـ حجزيا أثناء دفع المسػتحقات 

 أك عمى دفعات.
كالخػػػدمات المطمػػكب تنفيػػػذيا طبقػػا لكثػػػائؽ المناقصػػة بػػػالمبمغ البضػػائع يػػي قيمػػػة  1-17 األسعار  -17

 .كالمكردالمحدد في العقد المكقع بيف المشترم 
التػي يػتـ تسػميمها البضػائع التي يطالب بهػا المػكرد مقابػؿ  تختمؼ األسعاريجب أال  17-2 

كالخػػدمات المقدمػػة بمكجػػب العقػػد عػػف األسػػعار المقدمػػة فػػي عطائػػ  بعػػد المراجعػػة 
 كالتصحيح كفقا لئلجراءات القانكنية.

يجػكز لممشػترم فػػي أم كقػت، بمكجػب أمػػر كتػابي مقػدـ لممػػكرد، أف يجػرل تعييػػرات  1-18 أكامر التعيير  -18
 اآلتية:في حدكد اإلطار العاـ لمعقد في جانب أك أكثر مف الجكانب 

المطمػػكب تكريػػديا البضػػائع الرسػػكمات أك التصػػاميـ أك المكاصػػفات، إذا كانػػت  .أ 
 بمكجب العقد يتـ تصنيعها خصيصا لممشترم.

 طريقة الشحف أك التعميؼ. .ب 

 مكقع التسميـ؛ .ج 

 الخدمات التي يتعيف عمى المكرد تقديمها. .د 

 .ا قانكنان كفي جميع األحكاؿ يجب أف تككف التعييرات في حدكد النسبة المسمكح به
يحؽ لممشترم تعديؿ العقد بالزيادة أك النقص في أم مرحمة مف مراحػؿ تنفيػذ العقػد  18-2 

 %، مف قيمة العقد األصمي.10بما ال يتجاكز 
( مػػف يػػذ  الشػػركط، ال يجػػكز إجػػراء أم تبػػديؿ أك تعييػػر فػػي 18مػػع مراعػػاة البنػػد ) 1-19 تعديؿ العقد  -19

شركط العقد إال بمكجب تعديؿ كتابي مكقع مف الطرفيف كبمػا ال يتعػارض مػع أحكػاـ 
 .كالبلئحةالقانكف 

التنازؿ عف  -20
 العقد

أم جهػة ال يحؽ لممكرد أف يتنازؿ كميا عف العقد أك تحكيم  إلػى أم مػكرد آخػر أك  20-1
 .أخرل

التعاقد مف  -21
 الباطف

المسػبقة عمػى الخطيػة  مكافقتػ يجب أف يمتـز المػكرد بإخطػار المشػترم كتابػة كأخػذ  21-1
% مػف 30كبما ال يتجػاكز بمكجب العقد مف الباطف التي ينكم إبرامها جميع العقكد 

خطػار قيمة العقد سكاء تضػمن  العطػاء األصػمي أك قػدـ فيمػا بعػد، كال يعفػي يػذا األ
 المكرد مف أم مسؤكلية أك التزاـ بمكجب العقد.

 ( مف يذ  الشركط.3يمتـز المتعاقد مف الباطف بأحكاـ البند ) 21-2 
تأخر المكرد  -22

 في التنفيذ
يقػػـك المػػكرد بتسػػميـ البضػػائع كتنفيػػذ الخػػدمات حسػػب الجػػدكؿ الزمنػػي الػػذم يحػػدد   22-1

 المشترم في جدكؿ المتطمبات؛
يتعيف عمى المكرد إذا كاجهت  يك أك مكرد أك أكثر مف مكرديػ  مػف البػاطف فػي أم  22-2 

كقػػت أثنػػاء تنفيػػذ العقػػد، ظػػركؼ تحػػكؿ دكف تسػػميـ البضػػائع كتنفيػػذ الخػػدمات فػػي 
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المكعد المحدد، أف يخطر المشترم كتابة بكاقعػة التػأخير كمدتػ  المحتممػة كأسػباب ، 
المػكرد، بتقيػيـ يػا بعػد اسػتبلـ إخطػار كعمى المشػترم أف يقػـك بأسػرع مػا يمكػف عمم

العرامػات هميتحمتمديػد مكعػد التنفيػذ لممػكرد مػع ارتػأل ذلػؾ إذا  المكقؼ، كيجكز لػ 
 ؛( مف يذ  الشركط23ددة في البند )المح

تأخير المكرد في تنفيذ التزامات  بالتسميـ يعرضػ  لتحمػؿ العرامػات المقػررة طبقػا لمػا  22-3 
 مف يذ  الشركط.( 23يك كارد في البند )

لرامات  -23
التأخير 
 كالسداد

 احتساب لرامة التأخير: .أ  23-1
إذا تأخر المكرد في تنفيذ التكريدات المتعاقد عميها في المكاعيد المحددة  .1

بحسب البرناما الزمني كالفترة المحددة في العقد، تحسب لرامة تأخير في 
تنفيذيا عمى النحك  % مف قيمة البنكد التي لـ يتـ7.5الشهر األكؿ بنسبة 

 التالي:
 1 مف قيمة البنكد الخاضعة لمعرامة عف األسبكع األكؿ أك أم جزء %

 من .
 1.5 مف قيمة البنكد الخاضعة لمعرامة عف األسبكع الثاني أك أم جزء %

 من .
 2 مف قيمة البنكد الخاضعة لمعرامة عف األسبكع الثالث أك أم جزء %

 من .

 3 لمعرامة عف األسبكع الرابع أك أم جزء % مف قيمة البنكد الخاضعة
 من .

 ( لكػؿ شػهر أك 4إذا تأخر بعد ذلؾ يتـ احتساب لرامػة تػأخير بنسػبة )%
جػزء منػ  كذلػؾ لكػؿ فتػرة ممػػا تقػدـ عمػى حػد  بحيػث ال يتجػاكز مجمػػكع 

%( مػػف إجمػػالي قيمػػة العقػػد لمتكريػػدات أك الخػػدمات 10العرامػػة نسػػبة )
 د أقصى ثبلثة أشهر.األخرل كال تتجاكز مدة التأخير كح

 أك لقكة قايرة . لممشترمال تحتسب لرامة التأخير ألسباب تعكد  .2

 احتساب لرامة السداد: .ب 

 تحتسب لرامة السداد لصالح المكرد كفقان لمشركط التالية: .1
 .عدـ كجكد أم مبرر قانكني لمتأخير في السداد 
  لمدفع.عدـ كجكد أم نقص في الكثائؽ أك البيانات القانكنية المؤيدة 

 

  يكمان مف تاريخ رفع المستحقات مف قبؿ الجهة المخكلة  90تجاكز فترة
بإدارة العقد كالتكقيع عمي  دكف أم مبلحظات كتعميد  مف رئيس 

 الجهة. 
 .عندما ال يككف المكرد متسببان في تأخر إجراءات الدفع 

% مف قيمة 7.5يتـ احتساب لرامة تأخير السداد في الشهر األكؿ بنسبة  .2
 المستخمص المتأخر كتحسب عمى النحك التالي:
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 1 مف قيمة البنكد الخاضعة لمعرامة عف األسبكع األكؿ أك أم جزء %
 من .

 1.5 مف قيمة البنكد الخاضعة لمعرامة عف األسبكع الثاني أك أم جزء %
 من .

 2 مف قيمة البنكد الخاضعة لمعرامة عف األسبكع الثالث أك أم جزء %
 من .

 3 لبنكد الخاضعة لمعرامة عف األسبكع الرابع أك أم جزء % مف قيمة ا
 من .

 ( لكؿ شهر أك 4إذا تأخر بعد ذلؾ يتـ احتساب لرامة السداد بنسبة )%
جزء من  كذلؾ لكؿ فترة مما تقدـ عمى حدة بحيث ال يتجاكز مجمكع 

%( مف إجمالي قيمة العقد لمتكريدات كبما ال تتجاكز 10العرامة نسبة )
 حد أقصى ثبلثة أشهر. مدة التأخير ك

إذا كاف سبب التأخير يعكد إلى المشترم يتـ تمديد فترة تنفيذ العقد بنفس  .ج 
ذا كاف سبب التأخير يرجع إلى المكرد  الفترة التي تسبب فيها بالتأخير كار

 فسكؼ تطبؽ عمي  لرامة التأخير المحددة في الفقرة )أ( مف يذا البند.
إنهاء العقد  -24

 بسبب التقصير
دكف اإلخبلؿ بأم جزاءات أخرل مقررة نتيجة لئلخبلؿ بالعقد، يجكز لممشترم إنهػاء  24-1

العقػػد كمػػ  أك بعضػػ  بمكجػػب إخطػػار كتػػابي يكجػػ  إلػػى المػػكرد كذلػػؾ فػػي أم مػػف 
 الحاالت اآلتية:

إذا أخفؽ المكرد في تسميـ كؿ أك بعض البضػائع خػبلؿ المػدة )المػدد( المحػددة  .أ 
 د لممدة، المحددة مف قبؿ المشترم.في العقد أك خبلؿ أم تمدي

 إذا أخفؽ المكرد في تنفيذ أم التزامات أخرل بمكجب العقد.  .ب 

إذا تأكد المشترم أف المكرد قػد تػكرط فػي عمػؿ مػف أعمػاؿ الرشػكة أك التػدليس  .ج 
 لمحصكؿ عمى العقد أك تنفيذ . 

( مػف 1-24) لمبنػديجكز لممشترم في حالة قيام  بإنهاء العقد كميا أك جزئيا تنفيذا  24-2 
كخػدمات  بضػائعبالشػركط كبالطريقػة التػي يرايػا مناسػبة  ،يذ  الشركط، أف يشػترم

مشػػابهة لتمػػؾ التػػي لػػـ يتسػػممها، كيكػػكف المػػكرد مسػػؤكال أمػػاـ المشػػترم عػػف أم 
ذلػؾ يسػتمر مػف رلـ عمػى الػتكاليؼ إضافية لتمؾ البضائع أك الخػدمات المشػابهة، ك 

 اؤ  مف العقد.المكرد في تنفيذ ما لـ يتـ إنه
ال يعتبر أم طرؼ مقصران أك مخالفان لمعقد إذا لـ يستطع تنفيذ التزامات  بمقتضى  1-25 القكة القايرة -25

العقد بسبب قكة قايرة كيعفى كؿ منهما مف مسئكلية عدـ الكفاء أك التأخير في 
ا عف قكة الكفاء ألم التزاـ بمكجب العقد إذا كاف الكفاء أك التأخير في الكفاء ناشئ

 قايرة.
يقصد بعبارة لالقكة القػايرةل فػي تطبيػؽ يػذا البنػد أم حػادث خػارج عػف ارادة المػكرد  25-2 

كال يمكػف تكقعػ  كتشػمؿ يػذ  األحػداث عمػى  إيمػاؿكلير مترتب عمػى خطػأ منػ  أك 
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سػػػبيؿ المثػػػاؿ كلػػػيس الحصػػػر لالحػػػركب، أك الثػػػكرات، أك األكبئػػػة، أك قيػػػكد الحجػػػر 
الصحي أك الزالزؿ أك الفيضانات أك العصياف ، أك الحرائػؽ أك أم سػبب آخػر لػيس 

أك سػػكء تصػػرؼ مػػف جانػػب الطػػرؼ الػػذم يتمسػػؾ بػػالقكة  إيمػػاؿناتجػػان عػػف خطػػأ أك 
 القايرة.

القايرة، يقكـ المكرد بإخطار المشترم كتابة في حالة تحقؽ ظرؼ مف ظركؼ القكة  25-3 
فكران بفحكل يذ  الظركؼ كأسبابها  كيستمر المكرد في تنفيذ التزامات  بمكجب 

المكرد كتابة بعير ذلؾ كما يسعى  المشترمإال إذا أشار  ممكفالعقد إلى أقصى حد 
 .يراما ال يحكؿ دكف اعتباريا ظرؼ قبإلى إتباع كسائؿ معقكلة بديمة لمتنفيذ 

إنهاء العقد  -26
 بسبب اإلعسار

يجكز لممشترم في أم كقػت كبمكجػب إخطػار كتػابي لممػكرد أف يقػـك بإنهػاء العقػد،  26-1
إذا أصبح المكرد مفمسا أك معسران بمكجب حكـ قضائي بات، كفي يذ  الحالة يكػكف 
اإلنهاء دكف أم تعكيض لممكرد، بشرط أال يضر يذا اإللعاء أك يػؤثر عمػى أم حػؽ 

 في التصرؼ أك في التعكيض يككف قد استحؽ لممشترم أك يستحؽ ل  فيما بعد.
اإلنهاء بسبب  -27

 المصمحة
يجكز لممشترم في أم كقت كبمكجب إخطار كتابي يرسم  لممػكرد، إنهػاء العقػد كمػ   27-1

، كيػػػذكر فػػػي اإلخطػػػار أف اإلنهػػػاء يػػػتـ تحقيقػػػان لممصػػػمحة العامػػػةأك فػػػي جػػػزء منػػػ  
كيحدد مدل ما يتـ إنهاؤ  مف أعماؿ بمكجب العقد كتاريخ نفاذ يػذا لممصمحة العامة

 اإلنهاء.
ينبعػػي لممشػػترل المكافقػػة عمػػى البضػػائع الجػػايزة كالمعػػدة لمشػػحف كالقابمػػة لبلسػػتخداـ  27-2 

( يكمػا مػف اسػتبلـ 30لذاتها دكف ربطها بالبضائع التي لـ يتـ تكريػديا خػبلؿ ثبلثػيف )
 كذلؾ بالشركط كاألسعار الكاردة في العقد.المكرد لئلخطار باإلنهاء، 

تسكية  -28
 الخبلفات

يبذؿ المشػترم كالمػكرد أقصػى جهػد لتسػكية أم خػبلؼ أك نػزاع ينشػأ بينهمػا يتعمػؽ  28-1
بالعقد كذلؾ بطريقػة كديػة مػف خػبلؿ التفػاكض المباشػر، بعػرض حػؿ اإلشػكاؿ كبمػا 

 .القانكف كالبلئحةينسجـ مع أحكاـ 
( يكمػا مػف بدايػة المفاكضػات ليػر 30إذا تعذر عمى المشترم كالمػكرد بعػد ثبلثػيف ) 28-2 

الرسػػمية تسػػكية الخػػبلؼ حػػكؿ العقػػد كديػػا، يػػتـ المجػػكء إلػػى التحكػػيـ بحسػػب مػػػا 
تقتضػػي  أحكػػاـ العقػػد كبعػػد أخػػذ المكافقػػة المسػػبقة مػػف المجنػػة العميػػا لممناقصػػات 

 كالمزايدات.
تقػديـ إخطػار ألم مػف الطػرفيف بإحالػة القضػية : أم خبلؼ تـ مف أجم   28-2-1  

يمكػف البػدء ك فإف يذا الخػبلؼ يحػؿ بػالتحكيـ،  ا البندلمتحكيـ طبقان لهذ
 بإجراءات التحكيـ قبؿ أك بعد تسميـ البضائع في إطار يذا العقد. 

: تػػػتـ إجػػػراءات التحكػػػيـ طبقػػػان لمقكاعػػػد اإلجرائيػػػة المحػػػددة فػػػي قػػػانكف  28-2-2  
 التحكيـ اليمني. 

: إذا لـ يتكصؿ الطرفاف إلػى اتفػاؽ بشػأف التحكػيـ يحػؽ لممشػترم إنهػاء  28-2-3  
العقد كخصـ كافة الخسائر التػي تكبػديا أثنػاء فتػرة الخػبلؼ كذلػؾ مػف 
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كيحؽ لممتضرر المجػكء لممكرد ة ضماف األداء أك مف المبالغ المستحق
 إلى القضاء. 

 عمى الرلـ مف اإلحالة لمتحكيـ: 28-3 
 يستمر الطرفاف في أداء التزاماتهما في إطار العقد إال إذا اتفقا عمى لير ذلؾ.  .أ 
قػد تػـ تكريػد كػكف ييقـك المشترم بػدفع مسػتحقات المػكرد إف كجػدت بشػرط أف  .ب 

 المشترم.  كقبمهاالخدمات أداء البضائع أك 
 الشػركط الخاصػةيتـ تحرير العقد بيف المشترم كالمكرد بالمعة العربيػة مػا لػـ تػنص  1-29 المعة المعتمدة -29

 عمى خبلؼ ذلؾ. لمعقد
القانكف  -30

 الكاجب التطبيؽ
قػػػانكف المناقصػػػات كالمزايػػػدات كالئحتػػػ  التنفيذيػػػة كالقػػػكانيف األخػػػرل النافػػػذة ذات  30-1

 العبلقة التي يرجع إليها في تطبيؽ شركط العقد. 
أم إخطار مف أحد الطػرفيف إلػى اآلخػر تنفيػذا لمعقػد يجػب أف يكػكف أخطػار كتػابي،  1-31 اإلخطارات -31

البريػد االلكتركنػي عمػى عنػكاف الطػرؼ يتـ إرسال  باليد، أك بالبريػد أك بالفػاكس أك ب
 الشركط الخاصة لمعقداآلخر المحدد في 

 يصبح اإلخطار نافذا بمجرد تسميم  أك في التاريخ المحدد في  لنفاذ ، أيهما أبعد. 31-2 
الضرائب  -32

 كالرسـك
يجب أف تقدـ عركض األسعار شاممة جميع الرسـك الجمركية كالضػرائب كأم رسػـك  32-1

ينػػاؾ قػػانكف نافػػذ فػػي بمػػد المشػػترم يػػنص عمػػى اإلعفػػاء الكمػػي أك يكػػف أخػػرل مػػالـ 
 .الشركط الخاصةلمعقدالجزئي فيتـ تحديد ذلؾ ضمف 

لبعضػها الػبعض كعنػد ظهػكر  تعتبر مجمكعة الكثائؽ التي يتككف منها العقد مفسرة 1-33 كثائؽ العقد -33
أم لمػػكض أك تعػػارض فيمػػا بينهػػا يكػػكف ترتيػػب أكلكيػػة التػػرجيح لمكثػػائؽ حسػػب 

 التسمسؿ التالي:

 اتفاقية العقد. .أ 

 إخطار قبكؿ العطاء. .ب 

العطاء المقدـ كأم مراسبلت أك كثائؽ تـ قبكلها قبؿ تكقيع العقد، كتـ  .ج 
 ال يتجزأ مف العقد. اعتباريا جزءن 

 الشركط الخاصة. .د 

 شركط العامة.ال .ق 

 المكاصفات الفنية. .ك 

 الرسكمات )إف كجدت(. .ز 

 أم كثائؽ أخرل تشكؿ جزء مف العقد. .ح 
سرية -34

 المعمكمات
يتعهد المشترم كالمكرد بعدـ تسريب أم معمكمات أك كثائؽ أك بيانات تتعمؽ بالعقػد  34-1

ألم طرؼ ثالث بطريقة مباشرة أك لير مباشرة مف قبؿ الطرؼ اآلخر سػكاء قبػؿ أك 
خبلؿ أك بعد انتهاء العقػد، إال إذا كافػؽ الطػرؼ اآلخػر عمػى إعطػاء تمػؾ المعمكمػات 



 القسـ الرابع: الشركط العامة لمعقد  الكثائؽ النمطية لمتكريدات العادية 

 

38 

تزكيػػد مكرديػػ  مػػف البػػاطف بالكثػػائؽ أك البيانػػات  أك الكثػػائؽ، إال أف المػػكرد بإمكانػػ 
أك المعمكمات التي يتحصؿ عميها مػف المشػترم كبمػا يمكػف المػكرد مػف البػاطف مػف 
تنفيذ التزامات  حسب العقد، كفي يذ  الحالة عمى المكرد اخػذ تعهػد مػف المػكرد مػف 

 معقد.الباطف بنفس شركط السرية التي يمتـز بها المكرد حسب الشركط العامة ل
عمى المشترم عدـ اسػتخداـ المعمكمػات أك الكثػائؽ أك البيانػات التػي يحصػؿ عميهػا  34-2 

مػػف المػػكرد إال لؤللػػراض التػػي تتعمػػؽ بتنفيػػذ العقػػد، كبالمثػػؿ فػػإف عمػػى المػػكرد عػػدـ 
استخداـ المعمكمات أك الكثائؽ أك البيانات ألم لرض عدا تصػميـ كتكريػد األعمػاؿ 

 يذ األعماؿ المحددة بالعقدكالخدمات المطمكبة لتنف
الخػػدمات ذات  األسػػعار لممػػكاد أكعنػػدما تكػػكف الحككمػػة يػػي المسػػئكلة عػػف رفػػع  1-35 االسعارتعديؿ  -35

في ضكء المعالجات المقػرة مػف لممشترم يجكز أك بعضها مككنات العقد في العبلقة 
كفقػان  األثػرمف تاريخ كقػكع مجمس الكزراء تعديؿ قيمة الجزء المتبقي مف العقد قبؿ 

 لمضكابط المقرة مف قبؿ مجمس الكزراء.
الدكؿ مقاطعة  -36

 لير المؤيمة
أم عػف التعامػؿ مػع  باالمتنػاع،  العقدكجميع مف يستخدمهـ في تنفيذ  المكرديمتـز  36-1

ليػػر مؤيمػػة كيقصػػد بالػػدكؿ ليػػر المؤيمػػة لالػػدكؿ التػػي تػػـ اتخػػاذ قػػرار مػػف دكلػػة 
ذا مػػا تػػيقف  أك ليػػر مباشػػر ، بشػػكؿ مباشػػرمعهػػالالحككمػػة اليمنيػػة بعػػدـ التعامػػؿ  كار

ا البنػد فمػف خػالؼ أحكػاـ يػذ المكردفي أم كقت خبلؿ مدة نفاذ العقد بأف  المشترم
األضػػرار الناجمػػة عػػف يػػذا  بػػالتعكيض عػػف المػػكردالعقػػد كأف يطالػػب  نهػػيأف يحقػػ  

مصػػػػادرة جميػػػػع  لممشػػػػترمالفسػػػػخ أك تمػػػػؾ المخالفػػػػة كفػػػػي يػػػػذ  الحالػػػػة، يحػػػػؽ 
في المكقع مف معػدات كمػكاد مؤقتػة، لعػرض )إف كجدت( كمكجكدات المكردقاتاستحقا
 انتهائها.ثـ عمؿ التسكية الحسابية بعد  العقدتنفيذ إتماـ 

المبادئ  37
 االخبلقية

 االحتياؿ كالفساد 30-1 
 

سياسة البنؾ يي مطالبة المقترضيف )بما فيهـ المستفيديف مف   .1
قركض البنؾ(، ككذلؾ المشتركيف في المناقصات، كالمكرديف، كالمقاكليف، 
كالمقاكليف مف الباطف التابعيف لهـ، بمكجب العقكد التي يقـك البنؾ بتمكيمها، 

العقكد بااللتزاـ بأعمى المعايير األخبلقية أثناء عممية التكريد يذ  
تباعانلهذيالسياسة،فإنالبنؾ1كتنفيذيا.  :كار

)أ(أللراض يذ  األحكاـ، يقـك بتعريؼ المصطمحات الكاردة أدنا  عمى النحك 
 التالي:

                                                 
ية التوريد أو تنفيذ العقود في هذا السياق فإن أي إجراء يتخذه مشترك ما في مناقصة، أو مقاول، أو مقاول من الباطن لمتأثير عمى عمم1

 لتحقيق مزية غير مستحقة، يعتبر غير مشروع.
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: تعني عرض أك إعطاء أك قبكؿ أك طمب أم 1لالممارسة الفاسدةل (1)
شيء ذم قيمة، بصكرة مباشرة أك لير مباشرة، لمتأثير عمى إجراءات 

 كرة لير الئقة.طرؼ آخر بص

: تعني أم تصرؼ أك تقصير، كيشمؿ ذلؾ 2لالممارسة االحتياليةل(2)
تقديـ أم معمكمات أك بيانات لير صحيحة، مف شأنها، عمى نحك 
متعمد أك بطريؽ اإليماؿ، تضميؿ أك محاكلة تضميؿ، طرؼ ما 
لمحصكؿ عمى مزية مالية أك أية مزايا أخرل أك لمتهرب مف الكفاء 

  بالتزاـ ما.

: تعني أم ترتيب بيف طرفيف أك أكثر بعرض تحقيؽ 3لممارسةتكاطؤيةل (3)
يدؼ لير مشركع، كيشمؿ ذلؾ التأثير في إجراءات طرؼ آخر 

 بصكرة لير مشركعة.

: تعني إضعاؼ أم طرؼ أك ممتمكات يذا الطرؼ أك 4لممارسةقهريةل (4)
ة أك اإلضرار أك التهديد بإضعافهما أك اإلضرار بهما، بصكرة مباشر 

 لير مباشرة، لمتأثير في إجراءات طرؼ ما بصكرة لير الئقة.

 لالممارسة المعرقمةل تعني:

)أ أ( التخمص المتعمد مف أم دليؿ، يمثؿ أيمية جكيرية في سير 
التحقيقات، أك تزكير  أك تعيير  أك إخفائ ، أك اإلدالء ببيانات 
كاذبة لممحققيف لعرقمة سير أم تحقيؽ يجري  البنؾ بشأف أية 
إدعاءات بكجكد ممارسات فساد أك احتياؿ أك إكرا  أك تكاطؤ، 

ئ  أك إرياب  لمنع  مف اإلفصاح عف ك/أك تهديد أم طرؼ أك إيذا
المعمكمات التي لدي  بشأف المكضكعات المرتبطة بالتحقيؽ، أك 

 لمنع  مف متابعة التحقيؽ، أك

األفعاؿ المقصكد منها، بصكرة جكيرية، الحيمكلة دكف )ب ب( 

                                                 
ألغراض هذه اإلرشادات، فإن مصطمح "طرف آخر" يشير إلى أي موظف عمومي يتصرف بشأن عممية اختيار أو تنفيذ العقود.  في 1

ى الذين يتخذون أو يراجعون قرارات هذا السياق، يشمل مصطمح "موظف عمومي" موظفي البنك الدولي، وموظفي المنظمات األخر 
 التوريد.

ألغراض هذه اإلرشادات، فإن مصطمح "طرف " يشير إلى أي موظف عمومي، ويرتبط مصطمحي "مزية" و"التزام" بعممية التوريد أو 2
 تنفيذ العقد؛ والمقصود من مصطمح "تصرف أو تقصير" هو التأثير عمى عممية التوريد أو تنفيذ العقد.  

هذه اإلرشادات، فإن مصطمح "أطراف" يشير إلى المشاركين في عممية التوريد )ويشمل ذلك الموظفين العموميين( الذين  ألغراض3
 يحاولون تحديد أسعار المناقصات بناًء عمى مستويات غير واقعية وغير تنافسية.

 و تنفيذ العقود. ألغراض هذه اإلرشادات، فإن مصطمح "طرف " يشير إلى مشارك ما في عممية التوريد أ4
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ممارسة البنؾ حؽ إجراء التفتيش كالمراجعة المنصكص عمي  في 
 )يػ( أدنا . 1.14الفقرة 

كسيرفض البنؾ أم عرض خاص بإرساء أم عقد إذا ما تحدد أف المشترؾ )ب(
في المناقصة المرشح إلرساء العقد عمي  قد تكرط، بصكرة مباشرة أك عف طريؽ 
ككيؿ، في ممارسات فساد أك احتياؿ أك تكاطؤ أك إكرا  أك في ممارسات معرقمة 

 أثناء المنافسة لمحصكؿ عمى العقد محؿ النظر. 

البنؾ جزء القرض الذم تـ تخصيص  لعقد ما إذا ما تحدد، في أم )ج(كسيمعي 
كقت، تكرط ممثمي المقترض أك مستفيد ما مف القرض في ممارسات فساد أك 
احتياؿ أك تكاطؤ أك ممارسات إكرا  أثناء عممية التكريد أك تنفيذ يذا العقد، 

 لمبنؾ كذلؾ إذا لـ يقـ المقترض باتخاذ إجراء سميـ في حين  يككف مقبكالن 
 لمعالجة يذ  الممارسات عند حدكثها. 

)د( كسيفرض البنؾ عقكبة عمى أية شركة أك شخص، كيشمؿ ذلؾ إعبلف عدـ 
أيميتهما، ألجؿ لير مسمى أك لفترة زمنية محددة، بحيث ال يتـ إرساء أم عقد 
يمكل  البنؾ عميهما، إذا ما تحدد، في أم كقت، أف يذ  الشركة قد تكرطت، 

شرة أك عف طريؽ ككيؿ، في ممارسات فساد أك احتياؿ أك تكاطؤ أك بصكرة مبا
إكرا  أك في ممارسات معرقمة أثناء المنافسة لمحصكؿ عمى عقد يمكل  البنؾ أك 

 أثناء تنفيذ يذا العقد.

)يػ( كسيككف لمبنؾ الحؽ في المطالبة بتضميف حكـ في كثائؽ التقدـ 
لة مف خبلؿ قرض  من ، يشترط بمكجب  عمى بالعطاءات، كالعقكد الممك 

المشتركيف في المناقصات، كالمكرديف، كالمقاكليف، السماح ل  بفحص حساباتهـ 
كسجبلتهـ ككثائقهـ األخرل المرتبطة بتقديـ العركض كالمرتبطة بتنفيذ العقكد، 

خضاعها لممراجعة كالتدقيؽ مف جانب مراقبي حسابات يقـك البنؾ بتعيينهـ.   كار
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 للعقذ الشروط الخاصتالقسم الخامس : 

 
 مقػدمػة

 اسـ كرقـ المناقصة:  مف الشركط العامة
 فً عدد من  رسامدال منلعدد  اثاث مدرسًتورٌد          

  GECRPA-2/4المحافظات

 مف الشركط العامة
 (1البند  )

 مشركع االشعاؿ العامة : اسـ المشترم
 

 مف الشركط العامة
 (1البند  )

 ..........................................................اسـ المكرد ..
.............................................................. 

 مف الشركط العامة
 (1البند  )

 المدارس المستهدفة في المحافظات :تحديد مكقع المشركع 
 

 مف الشركط العامة
 (1-8البند )

 : الفحص كاالختبار أنكاع 
سيتـ الفحص كاالختبار مف قبؿ مختصيف يحدديـ المشترم بعد التكريد 

 كالتركيب
 مف الشركط العامة

 (2-9البند )
 :التعميؼ

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

.............................................................. 
 مف الشركط العامة
 (1-10البند )

 مكاقع المدارس المستهدفة في المحافظات-المكقع النهائي لمتسميـ 
كيشمؿ السعر جميع التكاليؼ المطمكبة شاممة التاميف كالمكاصبلت 

 كتكاليؼ التركيب  كلير 
 فترة التكريد: 

 .مف تاريخ تكقيع العقد شهرأربعة أ

 مف الشركط العامة
 (1-13البند )

 : الخدمات التابعة )المكممة(
.............................................................. 

 مف الشركط العامة
 (1-14البند )

 : قطع العيار
.............................................................. 
.............................................................. 

 مف الشركط العامة
 (1-15البند )

 :فترة سرياف ضماف الصيانة )إصبلح العيكب( 
 االستبلـ االبتدائي شهر مف تاريخ 12

 مف الشركط العامة
 (3-15البند )

 :الفترة المحدد إلصبلح العيكب مف تاريخ إخطار المشترم بذلؾ
 اسبكع

 
 

 مف الشركط العامة
 (1-16البند )

 : طريقة السداد )أسمكب الدفع(
% بعد التكريد ك الفحص كاالستبلـ االبتدائي كيمكف الدفع حسب 90

 % بعد االستبلـ االبتدائي10المكردة  ,  الكميات
 الدفعة المقدمة: 

اذا رلب المكرد  % دفعة مقدمة مقابؿ ضماف بنكي لير مشركط20
 في ذلؾ
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 إجراءات السداد:
 تخصـ مف الدفعات المسممة لممقاكؿ

.............................................................. 
 مف الشركط العامة
 (4-16البند )

 الدكالر االمريكيعممة الدفع : 
.............................................................. 

 مف الشركط العامة
 (29البند )

 :لعة العقد كالمراسبلت أثناء تنفيذ العقد
 العربية

 مف الشركط العامة
 (31البند )

 اإلخطارات )يتـ تحديد عنكاف طرفي العقد:
 عنكاف المشترم : 

شارع المحروقات المتفرع من   -عصر السفمى  -امانة العاصمة 

 409303-01 الفاكس:  409287-01التمفكف:شارع الزبٌري 

 18316صندكؽ البريد:  yem@y.net.ye-pwpالبريد االلكتركني:

 
 

 عنكاف المكرد :
.............................................................. 

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

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

.............................................................. 
 مف الشركط العامة
 (1-32البند )

مسئكلية جميع انكاع الضرائب كالرسـك القانكنية : الضرائب كالرسكـ
 المكرد كيجب اف تككف مشمكلة في السعر

 
 
 
 
 

mailto:pwp-yem@y.net.ye
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  : القسم السادس: جذول المتطلباث
 انري يجة ذٕريذ األثاز إنيٓا  كشف انًذارش

كراضي  انًذافظح اضى انًذرضح ٔيٕلؼٓا رلى انًشرٔع
 يسٔدجح 

كراضي 
 فرديح 

دذيذ  دٔانية

  فردذيٍ
 يكاذة 

       180 ذؼس و/ يأيّ-لًاػرِ-ذرييى يذرضح انشٓيذ انثذر 03-2-10134

       180 ذؼس و/ يأيّ-اصرار-لريح انؼًيريى -ذرييى يذرضح انرضٕاٌ  03-2-10444

       90 ذؼس  غضاي -و -شريغ  -لريح انخُك  -يأ  22ذرييى يذرضح  03-2-10484

       75 ذؼس و/ انرؼسيّ-انٓشًّ-لريح االغٕال-ذرييى يذرضح انفارٔق 03-2-10475

 1   5 168 اب و/يريى-دي انجايؼّ-ذرييى ٔذأْيم يذرضح انطالو انثطراٌ نهثُاخ 05-2-2901

 1   5 168 اب و/ انًشُح-ذرييى يذرضح اضًاء نهثُاخ )انًجؼارج( 05-2-7272

 2   15 150 انذذيذج و/ تيد انفميّ-ذرييى يذرضح انفالح  06-2-10167

 2   15 150 انذذيذج و/ تيد انفميّ-ذرييى يذرضح انفالح  06-2-10167

 3   15 256 انذذيذج و/ تاجم-انًذيُّ-انشارع انؼاو-ذرييى يذرضح انفجر انجذيذ  06-2-10316

     15 100 انذذيذج و/ انذاني-انًذيُّ-ذرييى يذرضح ارٔي نهثُيٍ 06-2-10328

 2   15 95 انذذيذج و/ انذاني-انًغررتيٍ -ذرييى يذرضح انرطٕير االضاضيّ  06-2-10332

 2 3 7 100 انذذيذج انسيذيّو/ -انؼطأيّ-لريح انخثال-ذرييى يجًغ انؼطأيّ انرؼهيًي 06-2-10333

 1   5 90 دجح و/ ٔضرِ-يفرح ٔطفياٌ-غارب ػسي-ذرييى يذرضح انفرخ  08-2-10209

 1   5 90 دجح و/ كذالٌ ػفار-تُي يْٕة-انٓجر -يايٕ 22ذرييى يذرضح  08-2-10235

 2 3 5 70 دجح و/ ػثص-تُي ثٕاب-انظٓر-انًالخّ-ذرييى ٔذذطيٍ  نًذرضح انٕدذِ  08-2-6350

 2 5 5 90 دجح و/ اضهى-اضهى انشاو-ذرييى يذرضح انًشرطّ تُي زيذ 08-2-10831

     13 150 انضانغ و/ االزارق-ذرييى يذرضح انُٕر صًؼاٌ 20-2-10028

     23 209 انضانغ و/ انضانغ-دجر-دثيم انطٕق-ذرييى ٔاػادج ذاْيم يذرضح انشٓيذػهي ادًذ َاصر ػُرر  20-2-10083

       132 انضانغ و/ انذصيٍ-درير-يراخ-ذرييى ٔذاْيم يذرضح ػثذانردًٍ تٍ ػٕف 20-2-10210

       150 انضانغ اكرٕتر )انًردهح انثاَيّ(و/ لؼطث41ّذرييى ٔذاْيم يذرضح  20-2-10498

       143 انضانغ و/ لؼطثّ-لؼطثّ-انًركسي-اكرٕتر 41ذرييى يذرضح  20-2-6287

       160 انضانغ و/ انضانغ-انؼشري-انشاػري-انشٓيذ ػهي طاْر انؼشريذرييى يذرضح  20-2-7188

       160 انضانغ و/ انضانغ-انشاػري--غٕل ضثٕنّ-ذرييى يذرضح انشٓيذ شائف يطؼذ  20-2-7189

       222 انضانغ و/ انضانغ-يُطمح انذيص-ذرييى ٔاػادج ذأْيم يذرضح طهذّ  20-2-7190

     40 170 انضانغ و/ انضانغ-ذرييى ٔإػادج ذأْيم يذرضح انضثياخ نهثُاخ   20-2-7191

     10 60 انضانغ و/ انضانغ-انشؼار-رخار -ذرييى يذرضح  فضم راجخ االضاضيّ  20-2-7192

       132 انضانغ و/ انذصيٍ-درير-يراخ-ذرييى ٔذاْيم يذرضح ػثذانردًٍ تٍ ػٕف 20-2-10210

       157 انضانغ و/ لؼطثّ-لؼطثّ-انًركسي-اكرٕتر 41يذرضح ذرييى  20-2-6287

       308 انضانغ و/ لؼطثّ-انذمم يريص-ذرييى ٔإػادج ذأْيم  يذرضح انثٕرِ  20-2-7198

 1 5 13 90 ريًح و/ انطهفيح-اضثغ-فصٕل +يرافك نًذضح انجيم انجذيذتُي انمرضي5ذرييى  21-2-10703 

 1 2 5 54 ريًح و/ يسْر-انرييى -انجثم-ذرييى يذرضح انشرف االضاضيّ  21-2-7215

 21 18 216 4349   االجًــــــــــــــــــــــانــــــــــــــي  
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  المكاصفات الفنية لبلثاث

 المقاعد المدرسية المزدكج 

 -:مكاصفات األجزاء الخشبيةأكالن: 
مع اإللتزاـ بالمقاسات مف  MDFيجب أف تككف األجزاء الخشبية المستخدمة في المقاعد مككنة مف  -1

 عالي الظعط  MDFحيث الطكؿ كالعرض كالسمؾ بمكجب الرسكمات المرفقة عمى أف تككف أخشاب 
 ذا نكعية جيدة خاؿ مف الفرالات كالعيكب كالتشقؽ كاإللتكاء.

مـ ما عدا ظهر المقعد  18كس لممقعد ذات سماكة التقؿ عف يجب أف تككف قرصتي الكتابة كالجم -2
مـ كيجب أف يككف الخشب أممس كمقاـك لمخدش  كبحكاؼ مصقكلة كمدكرة  12بسماكة ال تقؿ عف 

مف حكاؼ األسطح الخشبية كتشطيب جيد لمتكصيبلت كاألجزاء الداخمية كاألحرؼ كأماكف كضع األقبلـ 
 كيجب أف تنعـ كتديف بطبلء شفاؼ.

 جب تعطية قرصتي الكتابة كالجمكس لممقعد بمادة الميبلميف كجهيف .ي -3

 يجب ضماف استدارة كنعكمة الحكاؼ في قرصتي الكتابة كالجمكس لممقعد. -4

 يتـ حفر أماكف كضع األقبلـ حسب المقاس المبيف بالرسـ مع ضماف نعكمة الحفر كالدياف. -5

األخشاب كلير قابمة لمصدأ كبطكؿ مناسب  يجب استخداـ البرالي نكع االنكي أسكد كتككف لاطسة في -6
 يسمح بطرؽ نهايتها لمنع العبث بها كاخراجها مف مكانها مع االلتزاـ باستخداـ ألطية ببلستيكية لها.

 
 :مكاصفات األجزاء الحديديةثانيان: 
مـ  25× مـ  25يجب أف تككف األجزاء الحديدية المستخدمة في المقاعد مف المكاسير الحديدية بمقاطع  -1

 مـ كبحسب المقاسات المكضحة بالرسـ. 2إنش كحديد مبطط سماكة  1× إنش  1 –شمماف–كحديد زاكية 
يجب أف تككف جميع األجزاء الحديدية مف القطع الكاممة لير المكصمة كتككف خالية مف أم عيكب كالصدأ  -2

 اإلعكجاج كالتعرجات كالمحاـ.

الحديدية كذلؾ كما في الرسكمات، مع مراعاة كضع القطع كما يجب االلتزاـ بالمقاسات أثناء تمحيـ األجزاء  -3
 في الرسـ.

يجب كصؿ جميع األجزاء الحديدية الرئيسية بمحاـ عمى طكؿ محيط اإللتقاء مع اإللتزاـ بنظافة أماكف المحاـ  -4
كسابها أسطح ممساء كنظيفة مع صنفرة المحاـ بشكؿ جيد.  كار

مـ كتككف مكزعة كما في الهيكؿ الحديدم المكضح  7ة قطر يجب أف تككف جميع الثقكب األجزاء الحديدي -5
 بالرسـ مع إزالة أم رايش كالناتا عف الثقكب.

 6جميع المسامير المستعممة في كصؿ القطع الحديدية ببعضها مف النكع السداسي العير قابؿ لمصدأ قطر   -6
مـ لجميع نقاط التثبيت  2ة مـ كبطكؿ مناسب يسمح بطرؽ نهايت ، كما يتـ استعماؿ الحديد المبطط سماك

 لضماف عدـ تكسع الثقكب في المكاسير الحديدية المجكفة.

يجب طبلء جميع األجزاء الحديدية جيدان بالفرف لكف أحمر كذلؾ بعد ديانها بمادة األنامؿ ) األساس ( أك  -7
 ما يماثم  مع ضماف عدـ تشقق .

 
 -:التجميع كالتثبيت النهائيثالثان: 
يجب أف تككف مسامير تثبيت الصندكؽ الخشبي كقرصتي الكتابة كالجمكس بنفس مكاصفات مسامير تجميع  .1
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الهيكؿ الحديدم ) ال يتـ استعماؿ المسامير في تثبيت الفكاصؿ أك القكائـ الرأسية لمصندكؽ الخشبي مع 
 قرصة الكتابة (.

ت بحيث يككف بركز المسمار بعد تركيب يجب مراعاة أطكاؿ المسامير بحسب كضع أماكف التجميع كالتثبي .2
 مـ عمى أف يعطس رأس المسمار في الخشب عمى مستكل السطح. 6الصامكلة ال يزيد عف 

بعد تركيب الصكاميؿ يتـ طرؽ المسمار ) التريت ( البارز لتعطيؿ السف حتى ال يتمكف األطفاؿ مف فكها أك  .3
 محاكلة العبث بها.

الحديد في العكارض كقكائـ اإلرتكاز عمى األرض بسدادات ببلستيكية يجب تعطية فتحات تجكيؼ المكاسير  .4
 صمبة لير قابمة لمكسر أك الت كؿ كلير مجكفة ) صـ (.

يتـ تثبيت المقاعد مع بعضها ) داخؿ الفصكؿ ( بحيث يتـ ربط رجؿ كؿ مقعد جمكس مع رجؿ الطاكلة  .5
إستخداـ مسامير سداسية مطركقة مـ مف الداخؿ ب 2المجاكرة ل  بكاسطة قطعة حديد مبطط سماكة 

 النهايات.

يجب عمؿ ختـ مشركع األشعاؿ العامة بحسب النمكذج المرفؽ كذلؾ باستخداـ مادة االكسكميف العير قابمة  .6
 لمخدش بالمكف األخضر أماـ كجانب المقعد.

 

  

 مكتب أدارم 3 ادراج
مـ 760ارتفاع ×  750عرض  ×  1200طكؿ مقاس المكتب  

 أكالن: مكاصفات األجزاء الخشبية:-
عالي الظعط ذا نكعية جيدة خاؿ  MDFيجب أف تككف األجزاء الخشبية المتسخدمة في المكتب مككنة مف  -1

مف الفرالات كالعيكب كالتشقؽ كااللتكاء مع االلتزاـ بالمقاسات مف حيث الطكؿ كالعرض كالسمؾ بمكجب 
 الرسكمات.

 مـ 20تقؿ عف يجب أف تككف قرصة المكتب ذات سماكة ال  -2

 يجب تعطية قرصة المكتب بصكرة جيدة بمادة الميبلميف كجهيف لير قابؿ لمخدش كبالكاف مناسبة . -3

كالكرنيش ما عدا األماكف التي  يجب صنفرة كدياف األجزاء الخشبية سكاءن الظايرة أك المخفية بمادة التينار  -4
 عميها مادة الميبلميف بحيث تككف ناعمة كتمنع امتصاص الرطكبة مع ضماف عدـ تشقؽ كخدش الدياف.

 يجب ضماف استدارة كنعكمة الحكاؼ لقرصة المكتب. -5

 
 ثانيان: مكاصفات األجزاء الحديدية:-

ممة لير المكصمة كتككف خالية مف أم يجب أف تككف جميع األجزاء مف الحديد المقكل ك مف القطع الكا -1
 عيكب كالصداء كاالعكجاج كالتعرجات كالمحاـ.

 يجب االلتزاـ بالمقاسات أثناء تمحيـ األجزاء الحديدية مع مراعاة كضع القطع كما في الرسـ. -2

محاـ يجب كصؿ جميع األجزاء الحديدية الرئيسية بمحاـ عمى طكؿ محيط االلتقاء مع االلتزاـ بنظافة أماكف ال -3
كسابها أسطح ممساء كنظيفة مع صنفرة المحاـ بشكؿ جيد.  كار

مـ كتككف مكزعة كما في الهيكؿ الحديدم المكضح  7يجب أف تككف جميع الثقكب  األجزاء الحديدية قطر  -4
 بالرسـ مع إزالة أم رايش كالناتا عف الثقكب.

كمف النكع  ( مخفية )مف االسفؿ(جميع المسامير المستعممة في ) تثبيت قرصة المكتب بالهيكؿ الحديدم  -5
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مـ لجميع  2مـ كبطكؿ مناسب كما يتـ استعماؿ الحديد المبطط سماكة  6السداسي العير قابؿ لمصدأ قطر 
 نقاط التثبيت لضماف عدـ تكسع الثقكب.

 يجب طبلء األجزاء الحديدية جيدان بالفرف لكف بيا أك رمادم كذلؾ بعد ديانها بمادة األنامؿ ) األساسي ( -6
 أك ما يماثم  مع ضماف عدـ تشقق .

 

 

  

 دكالب حديد فردتيف
ممـ  1900ارتفاع ×  500عمؽ × 1000مقاس الدكالب  عرض   

يجب أف تككف جميع األجزاء مف  الحديد المقكل ك مف القطع الكاممة لير المكصمة كتككف خالية مف أم  .1
 عيكب كالصدأ كاإلعكجاج كالتعرجات كالمحاـ.

 بالمقاسات أثناء تمحيـ األجزاء الحديدية مع مراعاة كضع القطع كما في الرسـ.يجب االلتزاـ  .2

يجب كصؿ جميع األجزاء الحديدية الرئيسية بمحاـ عمى طكؿ محيط االلتقاء مع االلتزاـ بنظافة أماكف المحاـ  .3
كسابها أسطح ممساء كنظيفة مع صنفرة المحاـ بشكؿ جيد.  كار

بالفرف لكف بيا أك رمادم كذلؾ بعد ديانها بمادة األنامؿ ) األساسي (  يجب طبلء  األجزاء الحديدية جيدان  .4
 أك ما يماثم  مع ضماف عدـ تشقق .

 يجب عمؿ معمقة لكؿ فردة بالدكالب + مفتاحيف + مقابض. .5
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 انؼرض انًاني:( 4

 

$ سعر الوحدة الكمٌة البند  االجمالً 

 كراسً مدرسٌة
4349     

 

فردتيندوالب حديد   18     

     216 مقاعد ثابتة بمسند

ادراج 3مكتب اداري   21   

 Total  
  

 
-------------------------------------------االجمالي الكمي مبمغ:

------------------------------------------------------- 
 .شامال التوريد والتركيب وجميع انواع الرسوم القانونية والضريبية 
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جدكؿ قائمة السمع كمكاعيد كأماكف التكريد -1  

 الكمية كصؼ السمع الصنؼ
نكع 
 الكحدة

 مكاعيد كأماكف التكريد 
 مدة التسميـ

/الشهكرباألسابيع  
 المكقع النهائي لمتسميـ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

لتكضيح مكاعيد كأماكف التكريد . مبلحظة : يمكف لممشترم إضافة أم بيانات أخرل  
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جدكؿ قائمة الخدمات التابعة )المكممة( المطمكب تنفيذيا -2  

 الكحدة الكمية كصؼ الخدمات الصنؼ
المكقع أك مكاف 
 تقديـ الخدمات

تاريخ استكماؿ  
الخدمات 
 المطمكبة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 مبلحظة : يمكف لممشترم إضافة أم بيانات أخرل لتكضيح الخدمات المكممة المطمكبة .
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 النمــــارجلقسم السابع : ا

 

 نمورج تقذيم العطاء 

 التاريخ : ػػػػػػػػػ  
 ػػػػػػػػرقػػـ : ػ

 [المشترماسـ يكتب .................... ]............األخ/ األخكة: .......................
 التي نقر باستبلمها كفحصها كاممة.بعد فحص كثائؽ المناقصة بما في ذلؾ النماذج ك 

 :  نؤكد التزامنا بتكريد كتسميـ : .............................................  ]يكتب اسـ المكرد[نحف المكقعكف
  ........................................................................................................................... 

 ]كصؼ لمسمع كالخدمات المطمكبة[.................................................................................
 ............... ]يكتػػػػػػػػػػػػػب المبمػػػػػػػػػػػػػغ باألرقػػػػػػػػػػػػػاـ[ .......كقػػػػػػػػػػػػػدر  طبقػػػػػػػػػػػػػان لكثػػػػػػػػػػػػػائؽ المناقصػػػػػػػػػػػػػة بإجمػػػػػػػػػػػػػالي مبمػػػػػػػػػػػػػغ 

تخفػػػػػيض إف كجػػػػػد مبمغ/نسػػػػػبة التخفػػػػػيض[   ]ال ......[....].......[، بػػػػػالحركؼ]يكتػػػػػب المبمػػػػػغ ...............................
 ............................................ ]يكتػػػب المبمػػػغ باألرقػػػاـ[ .........ليصػػػبح إجمػػػالي العطػػػاء النهػػػائي بعػػػد التخفػػػيض

بمكجػػب أك أم مبػػالغ أخػػرل تحػػدد شػػامبل جميػػع الرسػػـك الجمركيػػة كالضػػرائب كالنقػػؿ كالتػػأميف [، بػػالحركؼ.......]يكتػػب المبمػػغ  
 .مف يذا العطاء ان جدكؿ األسعار المرفؽ مع يذا كالذم يعتبر جزء

 
 ]تكتب اسـ عممية الشراء[ .................................................................ػ كنتعهد في حالة قبكؿ عطائنا ب

، كعطائنا المقدـجدكؿ المتطمباتكثيقة المناقصة ك المحددة في لممكاصفات الفنية كجداكؿ األسعاركالشركط كالمكاعيد كفقا بالتنفيذ 
، كما نؤكد التزامنا بأم قرار يتـ اتخاذ  مف قبؿ الجهات المختصة قانكنان في أم  شككل كالذم عمى أساس  تـ اإلرساء مف قبمكـ

لى أف يتـ إعداد بقبكؿ العطاء إخطارنابعد  قبؿ اك أك تظمـ بشأف يذ  المناقصة كتكقيع العقد يعتبر يذا العطاء عقدان ممزمان ، كار
 .لنا

 

 المناقصة عمينا: إرساءكفيما يمي بياف بالعمكالت المطمكب منا دفعها فيما يتعمؽ بهذا العطاء كبتنفيذ  في حالة 
 اسـ كعنكاف الككيؿ

 ػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػ

 المبمغ كالعممة
 ػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػ

 العمكلة العرض مف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 )إف لـ تدفع مثؿ يذ  المبالغ فتكتب كممة ال يكجد(
 20تحريران في ػػػػػػػػ يـك ػػػػػػػ ، ػػ 

 اسـ المخكؿ بالتكقيع كالصفة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الختـ: 

مبلحظة : إذا كاف يناؾ رلبة في تقديـ تخفيض لقيمػة العطػاء فيجػب أف يػتـ تعبئتػ  فػي المكػاف المشػار إليػ  أعػبل  أك تقػديـ مػذكرة مسػتقمة 
شعار لجنة فتح المظاريؼ أثناء تقديـ ذلؾ قبؿ مع مظركؼ العطاء في المكعد المحدد كقبؿ فتح أكؿ مظركؼ ك بالتخفيض شريطة  ار

 خفيض إلثبات  في محضر الفتح ما لـ فإن  لف يعتد بأم تخفيض لير مثبت في سجؿ فتح المظاريؼ .التكجكد جمسة الفتح ب
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 نمورج ضمان العطاء

 

 األخ/ األخكة:  )يذكر اسـ صاحب العمؿ(:..............................................
 ..........................العنكاف:  .....................................................

اسـ المناقصة : .................................... رقـ المناقصة )     ( 
 لسنة............

 
طبقا لمشػركط الػكاردة فػي التعميمػات إلػى مقػدمي العطػاءات كالػذم يػنص عمػى تقػديـ ضػماف 
العطػاء . نحػف )يػػذكر اسػـ البنػؾ( _________________ طبقػػا لتعميمػاتكـ أعػبل  نكافػػؽ 

ضمانان مطمقػان ليػر مشػركط كؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفالمعمى أف نضمف 
عمػػى أف نػػدفع إلػػيكـ  –كليػػر قابػػؿ لئللعػػاء بصػػفتنا ممتػػزميف رئيسػػييف كلػػيس مجػػرد كفػػبلء 

_ مبمػػػػػغ كقػػػػػدر  )باألرقػػػػػاـ( )يػػػػػذكر اسػػػػػـ صػػػػػاحب العمػػػػػؿ( ____________________
.......................... )بػػالحركؼ( .................................  عنػػد أكؿ مطالبػػة 

 رسمية مف قبمكـ بدكف أم تحفظات أك اعتراض مف جانبنا،

كيعتبر يذا الضماف سارم المفعكؿ لمدة )................( يـك يبدأ مف تاريخ      /      
      / 

  
 إمضاء كختـ:   ______________________
 اسـ البنؾ:__________________________
 العنكاف: ___________________________
 التاريخ: ___________________________
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 نمورج إخطار قبول العطاء

 التاريخ     /    /

 المكرد ك عنكان [اسـ ].................................................... ...........................إلى 

 .........................................تنفيذـ بشأف     لسنة(    نخطركـ  أف المناقصة رقـ )   

قد [يكتب اسـ عممية الشراء........................... ].............................................................

مبمغ كـ المقدـ في يذ  المناقصة المؤرخ  /   /    .بإجمالي ئأرسيت عميكـ بمكجب عطا

 ]يكتب المبمغ بالحركؼ[  ........ .................. [باألرقاـ]يكتب المبمغ ..................... كقدر   

ماف األداء بنسبة    % مف قيمة العطاء بمبمغ ).......................( كعميكـ سرعة تقديـ ض 

اإلخطار كفقا لصيعة الضماف المرفقة بكثائؽ  اخبلؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ استبلمكـ لهذ

باسمنا سارية المفعكؿ حتى انتهاء إجراءات الفحص كلير قابؿ لئللعاء المناقصة لير مشركطة 

 [. المشترممف قبؿ .................................... ]يذكر اسـ كاالستبلـ االبتدائي 

في حالة تأخركـ عف الحضكر لتكقيع العقد أك تقديـ ضماف األداء خبلؿ المدة المحددة أعبل  سيؤدم 

 إلى إلعاء إرساء المناقصة عميكـ كمصادرة ضماف العطاء.

 

 تكضيح اسـ الشخص كالكظيفة [ .] تكقيع األشخاص المخكليف بإصدار قبكؿ العطاء مع 

تقدـ احد المتقدميف بشككل إلى الجهات ما مبلحظة: ال يعتبر يذا اإلخطار ممـز مف الناحية القانكنية إذا 
كذلؾ حتى يتـ النظر كالبت في الشككل كفقا لئلجراءات القانكنية المحددة في القانكف المختصة قانكنا 

 كالبلئحة
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 نمورج ضمان األداء 

 [المشترميذكر اسـ ]: ............................................................ األخكة
 ..........................................................................اسـ المشركع 

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

 
 [يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ]........... ........................................نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

ضػمانا مطمقػان ليػر مشػركط كليػر قابػؿ [ المكرديذكر اسـ ]نضمف.................................... 

[مبمغ المشػػػػترميػػػػذكر اسػػػػـ ]...........  .............................. عمػػػػى أف نػػػػدفع لػػػػػ –لئللعػػػػاء

 ........................................ [باألرقػػػػػػػػػػاـ]يكتػػػػػػػػػػب المبمػػػػػػػػػػغ ...................  كقػػػػػػػػػػدر 

دكف أم تحفػػظ أك اعتػػراض مػػف مػػف قػػبمكـ بػػ خطيػػةعنػػد أكؿ مطالبػػة ....... ]يكتػػب المبمػػغ بػػالحركؼ[ 

[  لمػػكردايػػذكر اسػػـ ]....... .................................تبػػيف أف  اك مػػف جانػػب المضػػمكف جانبنػػا

 قد اخفؽ في تنفيذ التزامات  بمكجب العقد دكف الحاجة إلى أف تبينكا األسس التي استند إليها طمبكـ.

كما نكافؽ عمى أم تعيير أك إضافة أك تعديؿ في بنكد العقد أك في أم مف مستندات العقد كالتػي يمكػف 

قػػػد أتفػػػػؽ [ المشػػػترميػػػذكر اسػػػػـ ].. ............................أف يكػػػكف ..........................

عميها كلف يعفينا مف أم مسػئكلية تترتػب عمػى يػذا الضػماف، كنحػف ينػا نتنػازؿ عػف إببللنػا بػأم مػف 

دكف الضػماف لفترة صػبلحية تمديد  كما نتعهد باالستجابة ألم يذ  التعييرات أك اإلضافات أك التعديبلت

 [ .  المكرديذكر اسـ ]عميمنا.................................... الرجكع إلى 

إجػػراءات الفحػػص كاالسػػتبلـ االبتػػدائي كيسػػرم يػػذا الضػػماف مػػف تػػاريخ   /    /     ـ، كحتػػى انتهػػاء 

 بدكف أم مبلحظات أك تحفظات . 

 _______________________إمضاء كختـ: __

 ؾ:__________________________ػاسـ البن

 كاف: __________________________ػػالعن

 خ: __________________________ػػالتاري
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 نمورج ضمان الذفعت المقذمت

 [المشترميذكر اسـ ]: ............................................................ األخكة
 ..........................................................................اسـ المشركع 

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

 .العقد التي أكجبت تقديـ ضماف مقابؿ صرؼ الدفعة المقدمةتعميمات كشركط بناء عمي 

[ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ]........... ...............نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ......................... 

 –[ ضػػمانان مطمقػػان ليػػر مشػركط كليػػر قابػػؿ لئللعػػاءالمػكردضػمف ........................ ]يػػذكر اسػػـ ن

مبمػػػػػػػػػػغ [ المشػػػػػػػػػػترم]يػػػػػػػػػػذكر اسػػػػػػػػػػـ ....... ................................  ندفعمػػػػػػػػػػػأف عمػػػػػػػػػػى 

لمبمػػػػػغ ]يكتػػػػػب ا..........................  [ باألرقػػػػػاـ]يكتػػػػػب المبمػػػػػغ  .................... كقػػػػػدر  

مػػف قػػبمكـ بػػدكف أم تحفػػظ أك اعتػػراض مػػف جانبنػػا أك مػػف جانػػب خطيػػة عنػػد أكؿ مطالبػػة بػػالحركؼ[ 

قػد أخفػؽ فػي تنفيػذ التزاماتػ  [ المػكرد............ ]يذكر اسـ .................إذا تبيف بأف  المضمكف

كيعتبػر  مكضكع العقػد،بمكجب العقد أك قد استعمؿ الدفعة المقدمة أللراض أخرل خارج إطار المشركع 

كفقػػان لئلجػػراءات يػذا الضػػماف سػػارم المفعػػكؿ مػف تػػاريخ اسػػتبلـ الدفعػػة المقدمػػة كحتػى يػػتـ اسػػترداديا 

 .القانكنية

 إمضاء كختـ:   ______________________

 اسـ البنؾ:__________________________

 العنكاف: ___________________________

 ____________التاريخ: _______________
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 نمورج تفويض المصنع 

 

 ]يذكر اسـ المشترم[....................................................... : األخ/ األخوة

كيك جهة تصنيع راسخة كذات  [يذكر اسـ المصنع.............................]حيث أف  
 ..............................................................سمعة طيبة في تصنيع 

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

 .)يذكر اسـ أك كصؼ السمع التي يقكـ بتصنيعها(

 ]يذكر عنكاف المصنع[........... ......................................كمصانع  تقع في 

بمكجب  [يذكر اسـ المصنع].................................................. نفكض نحف 
...........................................................................................يذا 

 نكاف الشخص المفكض بتقديـ العطاء[اسـ كعيذكر اسـ كعنكاف الككيؿ أك ]. ................

ساس كثائؽ العطاء المقدمة من ا لتقديـ يذا العطاء، كالتفاكض كالتكقيع عمى العقد معكـ عمى أ
 ]يذكر اسـ عممية الشراء[.................................................. .لػ

 كبة لكـ طبقا لشركط ككثائؽ المناقصة.كنقدـ بمكجب يذا التفكيض الضماف الكامؿ كالكفالة المطم

 

 

 [المصن ع]تكقيع باسـ، كنيابة عف 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحكظة: ينبعي أف يحمؿ خطاب التفكيض يذا في مقدمت  اسـ المصنع كعنكان ، كينبعي تكقيع  مف 

 العطاء.شخص مختص لدي  تككيؿ ممـز لممصنع. كما يجب عمى مقدـ العطاء تقديم  مف ضمف كثائؽ 
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 نمورج ضمان الجودة

 
 

 ]يذكر اسـ المصنع/المصدر/المكرد[................................................نحف

جميػػع صػػناعاتنا كأجهزتنػػا لمػػدة ......... مػػف تػػاريخ الفحػػص كاالسػػتبلـ االبتػػدائي كنقػػـك  نضػػمف

بتصميح أك تعيير أم قطعة في الجهاز خبلؿ مػدة يػذ  الضػمانة إذا كػاف العطػب نػاتا عػف أخطػاء 

 مصنعية أك معدنية متعمقة بقطع الجهاز كمعدنها كذلؾ بدكف مقابؿ.

لضػػمانة فهػػي اسػػتخداـ الجهػػاز بخػػبلؼ التعميمػػات الخاصػػة أمػػا األخطػػاء التػػي ال تجػػرم عميهػػا ا

 لمت كؿ مف كثرة االستعماؿ. المعرضةباالستخداـ كالكسر كاإلتبلؼ كأيضا القطع 

قػػاـ باإلصػػبلح أشػػخاص ليػػر مخػػكليف بػػذلؾ أك إذا لػػـ تسػػتعمؿ القطػػع  إذاممعيػػان يصػػبح الضػػماف 

 األصمية لقطع العيار المصنكعة لدل الشركة.

 
 

 كالختـ مف قبؿ المخكؿ بذلؾ مف قبؿ الشركة المصنعة أك الككيؿ الرسمي لها()التكقيع 
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 نمـــورج 

 ..................................................... عقـذ

 [تكتب اسم عمليت الشراء...........................................] 
،في ...................... ]يذكر مكاف المكافؽ     /       /         ـ ...........................أن  في يـك 

 -بيف كؿ مف:إبراـ العقد[ تـ إبراـ يذا العقد 
 .........................................................األخ/ كيمثم  .....................................................المشترم .1

 .[الطرؼ األكؿ]كيشار إلي  في يذا العقد  ........................................................: بصفت 
 .........................................................كيمثم  األخ/  ........................................................المكرد  .2

 .[الطرؼ الثاني]كيشار الي  في يذا العقد  ........................................................: بصفت 
 كفقػػػان لمتالي:

 يقـك الطرؼ الثاني بتكريد  ..............................................................( 1بند )
 .................................................................]يكتب اسـ عممية الشراء[ 

كفقا لممكاصفات الفنية كالكميات كالنكعيػة كجػداكؿ األسػعار كالشػركط كالمتطمبػات المحػددة فػي 
كثائؽ المناقصػة كالعطػاء الػذم عمػى أساسػ  تػـ اإلرسػاء مػف قبػؿ المشػترم كالمعمػدة مػف قبػؿ 

 رفي العقد.ط
 [األرقػػػػػاـ]يكتػػػػػب المبمػػػػػغ ب......................................كقػػػػػدر  ( قيمػػػػػة عقػػػػػد تنفيػػػػػذ األعمػػػػػاؿ بمبمع2بنػػػػػد )

 [.بالحركؼ]يكتب المبمغ ...............................................................................................
قيمة العقد أك أم مبمغ آخر قد لمطرؼ الثانيأف يدفع العقد بمكجب يذا األكؿالطرؼ (: يتعهد 3بند )

 . لمعقد يصبح مستحقا لمدفع كفقان لطريقة السداد )الدفع( المحددة في الشركط الخاصة
 (...............................( : مدة التكريد أك التنفيذ: )4بند )

 /         /                ـ.   التاريخ المتفؽ عمي  لبدء التكريد     - 
 التاريخ المحدد النتهاء التكريد            /        /             ـ. - 

 كيتـ تفسيريا عمى يذا األساس، كيي: ال يتجزأ مف يذا العقد  ( : تعتبر الكثائؽ التالية جزء5بند )

 إخطار قبكؿ العطاء. .أ 

 ان قبكلها قبؿ تكقيع العقد، كتـ اعتباريا جزءالعطاء المقدـ كأم مراسبلت أك كثائؽ تـ  .ب 
 العقد.يذا ال يتجزأ مف 

 الشركط الخاصة. .ج 

 الشركط العامة. .د 

 المكاصفات الفنية. .ق 

 الرسكمات )إف كجدت(. .ك 

 العقد.يذا أم كثائؽ أخرل تشكؿ جزء مف  .ز 
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 حػدكدالمتعاقد عميها فػي أك تخفيض كميات السمع أك الخدمات يحؽ لمطرؼ األكؿ زيادة  -( : أ6بند )
سعار دكف أف يككف لمطرؼ الثاني الحؽ فػي األ% مف قيمة العقد كبنفس 10 ما نسبت 

 .التخفيضأك المطالبة بأم تعكيض بسبب يذ  الزيادة أك عمى ذلؾ االعتراض 
كفقػػان لممعػػايير  يجػػب عمػػى الطػػرؼ الثػػاني االلتػػزاـ الكامػػؿ بفتػػرة ضػػماف الجػػكدة المحػػددة -ب

 ككفقا لما تنص عمي  التشريعات النافذة ذات العبلقة. ها عالميان،المهنية المعمكؿ ب
( لسنة 23رقـ )ألحكاـ قانكف المناقصات كالمزايدات كالمخازف الحككمية يخضع يذا العقد ( : 7بند )

 .كتعتبر أحكاـ القانكف كالبلئحة المذككريف مكممة لهذا العقد كالئحت  التنفيذية ، 2007
 : تسمـ نسخة طبؽ األصؿ لممكردنسخ  كست( : حرر يذا العقد مف أصؿ 8بند )

 الطػػػػرؼ األكؿ الطػػػػػرؼ الثاني
االسـ: .........................................

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

........ 
التكقيع: ........................................

...... 
 /     التاريخ       / 

االسـ: .........................................
........ 
: ........................................الصفة

........ 
التكقيع: ........................................

...... 
 التاريخ      /        /

 ختـ الجهة ختـ المكرد

 

 
  

 


