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 االعــــــــــالن
 

عـن رببتهـا فـي إنـزال المناقصـة العامـة رقـم  مينـاء عـدن –مؤسسة مـوان  خلـيع عـدن اليمنيـة :  تعلن
  .م0100سنة ل(  01)

 م0100لعام  مديرية التواهي  – النقلوزارة اعادة ترميم مبنى أعمال ذ لتنفي
 

 الذاتي :والتي سيتم تمويلها من المصادر اآلتية
 

 على الراببين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي 
بجانب فندق  –المركز الرئيسي  –عدن ميناء  –مؤسسة موان  خليع عدن اليمنية إلى العنوان التالي 

ادارة  –للمخازن والمشتريات والمناقصات  العامةاالدارة  /عدنمحافظة  –م التواهي  -الهالل
 تلفون +  11965-10-010540تلفاكس  –سكرتير لجنة المناقصات  –المناقصات 

 11965-10-011068رقم 
 .ال يرد  لاير يمني 01,111لشراء واستالم وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره  

 م 0100/  ابريل/   05: تاريخ يوم االحد وآخر موعد لبيع الوثائق هو    
ومكتـوب  المحـدد ب العمـلاحصـيقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشـمع األحمـر إلـى عنـوان  -

 :الية، واسم مقدم العطاء، وفي طيه الوثائق التالمناقصةوالمشروع ورقم صاحب العمل عليه اسم 
ــائق المناقصــةنمــوذج بــنفس ضــمان بنكــي  .0 ــغ الصــيغة المحــددة فــي وث مقطــوع قــدره  بمبل

يومًا من تاريخ فتح المظـاريف، أو (   001 ) لح لمدة ، صادوالر امريكي(   3200  ) 
 .شيك مقبول الدفع

 . شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعولصورة من  .0

 .ة الضريبية سارية المفعولالبطاق+ شهادة ضريبة المبيعات صورة من  .3

 .سارية المفعول البطاقة الزكوية+ التأمينية بطاقة الصورة من  .4

 .شهادة مزاولة المهنةصورة من  .5

 .شهادة خبرةان تكون لدية  .6

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

 

(    األربعاء)من يوم ( صباحًا  00:11)آخر موعد الستالم العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة  -
وسيتم إعادتها ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد   م0100/   4/      08: الموافق 

 .بحالتها المسلمة إلى أصحابها
بحضور مدير ادارة المناقصات و )بمكتب بمقر صاحب العمل الموضح بعاليه تح المظاريف سيتم ف -

 .أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم
ها خالل ئعلى وثائق المناقصة قبل شرا اإلطالعالمناقصة  في هذهيمكن للراببين في المشاركة  -

 . يوم من نشر أول إعالن(   05)  لمدة  ثائق المناقصةللفترة المسموح بها لبيع و الدوام أوقات 
 (www.port of aden .net)او عن طريق زيارة موقعنا االلكتروني للمؤسسة 

 

http://www.port/
http://www.port/
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 إلى مقدمي العطاءات تعليمات ال: القسم الثاني

 

 مقدمة  –أ 
 

قائمــة بيانــات در التمويــل الموضــح فــي ســيتم تمويــل تنفيــذ األعمــال مــن مصــ 0-0 مصدر التمويل -0
   .العطاء

مقدمو العطاءات  -0
  المؤهلون

الـدعوة مفتوحـة لجميـع المقـاولين المـؤهلين للتقـدم بعطــاءاتهم / هـذا اإلعـالن  0-0
قائمـــة للمشـــاركة فـــي هـــذه المناقصـــة لتنفيـــذ األعمـــال الموضـــح وصـــفها فـــي 

 .بيانات العطاء
 

 (كميات/ مقطوعية )ام تنفيذ األعمال نظ قائمة بيانات العطاءستحدد  0-0 
 

على مقدم العطاء المتوقع اإلرساء عليه تنفيذ المشـروع خـالل الفتـرة المحـددة  0-3 
 .قائمة بيانات العطاءفي 

ال يحق ألي من مقدمي العطاءات التعامل، بشكل مباشـر أو بيـر مباشـر مـع  0-4 
مات استشارية إلعـداد االستشاريين المكلفين من قبل صاحب العمل بتقديم خد

الرســــومات والتصــــاميم والمواصــــفات الفنيــــة والوثــــائق األخــــر  التــــي يتعــــين 
 . الدعوة لتقديم العطاءات/استخدامها لتنفيذ األعمال بموجب هذا اإلعالن

 

ال ينبغي أن يكون مقدم العطاء ممن أخل بالمبادئ وقواعـد السـلوك األخالقيـة  0-5 
مـــن هـــذه ( 35)ئمـــة الســـوداء طبقـــا للبنـــد أو ممـــن تكـــون أســـماؤهم فـــي القا

 .التعليمات
المواد والمعدات  -3

 والخدمات
جميع المواد والخدمات المكملة ذات الصلة التي يتعين توريدها بموجـب العقـد  3-0

 . سيكون منشأها البلدان المؤهلة
ــي كلمــة  3-0  ــد تعن ــه، أو (( منشــأ))ألبــراض هــذا البن ــذي اســتخرجت من المكــان ال

 .صنعت فيه المواد وجلبت منه الخدماتأنتجت أو 
يجب أن تكون جميع المواد والمعـدات المسـتخدمة والخـدمات المـؤداة بموجـب  3-3 

 .هذا العقد من مصادر جيدة
تكاليف إعداد  -4

 العطاء
يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء ولـن يكـون  4-0

هـذه التكـاليف بغـض النظـر عـن نتيجـة  صاحب العمل مسؤواًل بـأي حـال عـن"
 . المناقصة
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 وثائق المناقصة -ب  
 

محتويات وثائق  -5
 المناقصة

جـراءات المناقصـة وشـروط األعمال المطلـوب تنفيـذها تحدد وثائق المناقصة  5-0 وا 
مـا  اتتقـديم العطـاءلدعوة الـ أو اإلعالنوتتضمن الوثائق باإلضافة إلى  ،العقد
 :يلي

 ى مقدمي العطاءات إلعليمات الت .أ   
 العطاءقائمة بيانات  .ب   
 الشروط العامة للعقد .ج   
 الشروط الخاصة للعقد .د   
 الرسومات والمخططات .ه   
 جدول الكميات .و   
 المواصفات الفنية .ز   
 بيانات التأهيل .ح   
 العطاءرسالة تقديم نموذج  .ط   
 نموذج ضمان العطاء .ي   
 نموذج ضمان األداء  .ك   
 عطاءقبول ال إخطارنموذج  .ل   
 نموذج ضمان الدفعة المقدمة .م   
 نموذج العقد   .ن   
 نموذج ضمان الجودة  .س   
علـــــى مقـــــدم العطـــــاء أن يـــــدرس جميـــــع التعليمـــــات والشـــــروط والرســـــومات  5-0 

والمواصــفات الفنيــة وجــدول الكميــات والنمــاذج الــواردة فــي وثــائق المناقصــة 
ت المطلوبــة أو بصــورة دقيقــة وأي تقصــير فــي تقــديم جميــع الوثــائق والمعلومــا

التقدم بعطاء بيـر مسـتجيب فـي جـوهره لوثـائق المناقصـة مـن جميـع النـواحي 
 سيتحمل مسؤولية ذلك مقدم العطاء وقد يؤدي إلى استبعاد عطائه

المواصـفات الفنيـة الرسـومات و مالحظات على إن عدم إبداء مقدم العطاء ألية  5-3 
وال يحـق لـه  صـحتها وسـالمتها، منـه ب األخر  يعتبر إقراراً وثائق المناقصة  أو

 .أسعارالمطالبة بفوارق  أوالمطالبة بأي تعديالت 
 

ــارة موقــع  0-6 زيارة الموقع  -6 ــى مقــدم العطــاء زي ــه وأن يحصــل  المشــروععل واألمــاكن المحيطــة ب
على كل المعلومات الضرورية إلعـداد عطائـه  بنفسه وعلى مسؤوليته الخاصة

 . وعلى نفقته الخاصة
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 . 

وثائق  توضيح -5
 المناقصة

ــب أي إيضــاحات أو  5-0 ــدم بطل ــائق المناقصــة التق ــدم لشــراء وث ــل مــن تق يحــق لك
استفســارات بشــأن وثــائق المناقصــة علــى أن تقــدم خطيــًا إلــى عنــوان صــاحب 

وعلى الجهة الـرد خطيـًا علـى أي طلـب . قائمة بيانات العطاءالعمل المبين في 
المسموح بها قانونـًا قبـل التـاريخ  تتسلمه إليضاح وثائق المناقصة خالل الفترة

ــــديم العطــــاءات وترســــل صــــور مــــن رد الجهــــة متضــــمنًا شــــرحًا  المحــــدد لتق
للتوضـــيحات واالستفســـارات المطلوبـــة إلـــى جميـــع المتقـــدمين لشـــراء وثـــائق 

 . المناقصة بدون تحديد مصدر طلب اإليضاحات أو االستفسارات
ــائق ا 5-0  ــرة المســموح بهــا لالستفســار عــن وث ــي الفت لمناقصــة كمــا هــو موضــح ف

 .  قائمة بيانات العطاء
تعديل وثائق  -8

 المناقصة
لصــاحب العمــل أن يعــدل وثــائق المناقصــة فــي أي وقــت قبــل التــاريخ المحــدد  8-0

لتقــديم العطــاءات ألي ســبب كــان ســواء بمبــادرة مــن جانبــه أو اســتجابة لطلــب 
 . إيضاح من أحد راببي االشتراك

كـون يو تقدموا واشتروا وثائق المناقصة بالتعـديل خطيـًا،  سيتم إبالغ جميع من 8-0 
 . ال يتجزأ من وثائق المناقصة جزءً التعديل ملزمًا لهم باعتباره 

يكــون لصــاحب العمــل الحــق فــي تمديــد فتــرة تقــديم العطــاءات حســب مــا يــراه  8-3 
مناســبًا، لتــوفير مهلــة معقولــة للمتقــدمين لكــي يأخــذوا التعــديل بعــين االعتبــار 

 .ند إعداد عطاءاتهمع
 إعداد العطاءات -ج

يتم إعداد العطاء وجميع المراسالت والوثائق المتعلقة به والمتبادلـة بـين مقـدم  0-9 لغة العطاء -9
 قائمـة بيانـات العطـاءالعطاء وصـاحب العمـل خطيـًا باللغـة العربيـة مـالم تـن  

 علــى لغـــة أخـــر ، ويجـــوز أن يقـــدم صـــاحب العطـــاء وثـــائق ومطبوعـــات بلغـــة
 . أخر 

الوثائق التي يجب  -01
 ان يتضمنها العطاء 

 :يجب أن يتضمن العطاء المعد من قبل مقدمه المكونات اآلتية 01-0
 

 .وفق النموذج المرفق بوثيقة المناقصةالعطاء رسالة تقديم   .أ  
 .مة بختم مقدم العطاءو ومخت جداول الكميات مسعرة  .ب  
ــدة  .ج   ــائق المؤي ــأة مــع الوث ــات التأهيــل معب ــة فــي بحســب النمــاذج لهــا  بيان المبين

 ؛، والمرفقة بوثيقة المناقصةقائمة بيانات العطاء
من هذه التعليمات وبنفس الصـيغة ( 05)ضمان العطاء والذي يقدم طبقًا للبند   .د  

 المناقصة؛ وثيقةالمحددة في 
 .الرسومات والمخططات والمواصفات الفنية بعد الختم عليها من قبل مقدم العطاء  .ه  
 :لشهادات والبطائق المطلوب تقديمها ضمن وثائق العطاءا  .و  
 صورة شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول : 0/و  
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 .صورة البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية ساريتي المفعول: 0/و
صـــورة شـــهادة التســـجيل لغـــرض ضـــريبة المبيعـــات والبطاقـــة الضـــريبية  :3/و

 .ساريتي المفعول
 .مزاولة المهنة شهادةصورة : 4/و
 قائمة بيانات العطاء أي وثائق أخر  مطلوبة يحددها صاحب العمل في  :5/و

وتســتثنى الشــركات األجنبيــة مــن تقــديم الشــهادات والوثــائق القانونيــة المشــار 
ويكتفــى بالوثـــائق القانونيـــة التـــي  (4/و، 3/و، 0/و، 0/و)إليهــا فـــي الفقـــرات 

فــي البلــد الــذي ينتمــي إليــه وفــي حالــة ة والصــادر تؤكــد أهليــة المتقــدم األجنبــي 
 .القوانين واللوائح النافذة ذات العالقةأحام إرساء العقد عليه تسري عليه 

 

، نموذج العطاء -00
 الكمياتوجداول 

وتسـعير بنـود األعمـال العطـاء رسالة تقـديم نموذج تعبئة يستكمل مقدم العطاء  00-0
 ؛وفقًا لهذه التعليماتوالمتطلبات األخر  

المناقصــة ســواء نفــس التقــدم بــأكثر مــن عطــاء واحــد فــي ألي مشــارك ال يحــق  00-0 
ــردًا أو ضــمن شــركة أو ضــمن شــركاء  ــتالف)منف ــذلك ســيتم أو ( ائ ي مخالفــة ل

ومصـــادرة ضـــماناتها أو إلغـــاء العقـــد  منـــهكافـــة العطـــاءات المقدمـــة اســـتبعاد 
ثنى مـن ذلـك ويسـتللجهة بعد التعاقد معه ذلك ومصادرة ضمان األداء إذا تبين 

  .عطاء مقدم من الباطن مع عطاء آخرال صاحبيكون  أن
علـــى أســـاس ائـــتالف فســـيتم إذا ســـمحت وثـــائق المناقصـــة بتقـــديم عطـــاءات  00-3 

 .قائمة بيانات العطاءتوضيح ذلك ضمن 
جمــالي ســعر  الكميــاتيجــب أن يبــين مقــدم العطــاء فــي جــدول  0-00 أسعار العطاء  -00 ســعر الوحــدة وا 

ــة العطــاء الوحــدات وصــو  ــود األعمــالال إلــى جمل ــوب لبن ــث  المطل ــذها، بحي تنفي
العمـل شـاماًل ثمـن المصـنعية وأجـور العمـال  إنهاء أساسعلى  األسعارتوضع 

الالزمة وثمن المواد والنقل وجميع ما يلزم العمـل بحسـب الشـروط والمواصـفات 
ــد ــدم العطــاء تضــمين الضــرائب والجمــارك وأي رســوم أو عوائ ــى مق ــة وعل  الفني

 .أخر  لألعمال التي يتقدم لتنفيذها في أسعار الوحدات
 

 :  يجب عند كتابة العطاء المقدم من المتناق  مراعاة اآلتي 00-0 
ـــة .أ  جمـــاليالوحـــدات  أســـعار كتاب ـــات أخـــر   أســـعار وا  الوحـــدات وأي بيان

يمحـى علـى أن يوضـح سـعر الوحـدة  مطلوبة من مقـدم العطـاء بحبـر ال
لـــوزن أو المقـــاس أو أي بيانـــات تفصـــيلية وعـــدد الوحـــدات بالعـــدد أو ا

 .األسعار باألرقام والحروفوعلى أن تكتب أخر  والثمن اإلجمالي 

بعــد ملئهــا وال يجــوز الكشــط أو  األســعارأن يوقــع مقــدم العطــاء علــى قائمــة  .ب 
 إعــادةأو بيرهــا يجــب  األســعاروكــل تصــحيح فــي  األســعارالمحــو فــي قائمــة 

 .هذا التصحيحبجانب توقيع الو  كتابته بحبر ال يمحى رقما وحروفا
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تظل األسـعار التـي حـددها مقـدم العطـاء ثابتـة خـالل قيامـه بتنفيـذ العقـد وبيـر  00-3 
 اً عطــاء يتضــمن أســعار وعلــى لجنــة التحليــل التعامــل مــع أي ، للتعــديلخاضــعة 

 .مستجيبالبير  العطاءقابلة للتعديل معاملة 
 

 عمالت العطاء -03
 والدفع

علـى  قائمـة بيانـات العطـاء  تـن  فـياء بـاللاير اليمنـي مـالم العطـ أسـعارتقدم  03-0
 . خالف ذلك

 على خالف ذلك قائمة بيانات العطاءتن  في الدفع باللاير اليمني مالم  سيتم 03-0 
ذلـك  يتم تحديـدسـلد  صاحب العمل إمكانية صرف دفعـة مقدمـة فأن حالة  في 03-3 

 .قائمة بيانات العطاء في
 الوثائق المثبتة -04

ألهلية مقدم 
 العطاء ومؤهالته

04-0 
 

04-0 

ثبـت أهليتـه على مقـدم العطـاء أن يقـدم كجـزء مـن عطائـه الوثـائق التـي ت يجب
 .لالشتراك في المناقصة

يجب تقديم وثائق اإلثبات على أهلية مقدم العطاء بما يقنع صاحب العمـل بـأن 
 .مقدم العطاء ينتمي إلى دولة مؤهلة

العطــاء لتنفيــذ العقــد وأنــه  مقــدماإلثبــات الدالــة علــى كفــاءة وثــائق يجــب تقــديم  04-3 
المطلوبـة وأن يفـي بمعـايير التأهيـل بقبـول عطائـه  لصاحب العمـلأصبح مقنعًا 

 .بموجب هذه التعليمات
 

التعليمــات يقــدم صــاحب العطــاء كجــزء مــن عطائــه هــذه مــن  (01) للبنــدتطبيقــًا  0-05 ضمان العطاء -05
 . قائمة بيانات العطاءفي ضمان عطاء بالمبلغ المحدد 

ــل  05-0  ــة للتحوي ــة أخــر  قابل ــة العطــاء أو أي عمل ــنفس عمل ــدم ضــمان العطــاء ب يق
 :بإحد  الطرق التالية

شــيك مقبــول الــدفع مــن البنــك المســحوب عليــه باســم الجهــة صــاحبة  .أ 
يكــون هــذا البنــك معتمــدًا لــد   أنشــريطة لعطــاء لكضــمان المناقصــة 

يكات المسـحوبة علـى بنـوك بالخـارج بشـرط البنك المركزي كما تقبـل الشـ
وأن المعتمـدة مـن قبـل البنـك المركـزي المحليـة من أحد البنوك  اعتمادها

لمــدة ال تقــل عــن ثالثـــين يومــًا مــن تــاريخ انتهــاء فتـــرة يكــون صــالحًا 
 .صالحية العطاء

 ضــمانة بنكيــة مــن أحــد البنــوك المصــرح لهــا مــن قبــل البنــك المركــزي .ب 
خاليـة مـن أي قيـد وتكـون الضـمانة  الضـمانات بإصدار مثل هذه اليمني

وبحسـب نمـوذج صـيغة الضـمان المحـددة فـي وثيقـة المناقصـة أو شـرط 
ســارية المفعــول لمــدة ال تقــل عــن ثالثــين يومــًا مــن تــاريخ انتهــاء فتــرة و 

 .صاحب العملباسم  صالحية العطاء

ذا كان الضمان البنكي مقدمًا من بنك خارجي فيجب و  قبـل ن يكـون معـززًا مـ أنا 
 . اليمني مصرح له من قبل البنك المركزياليمنية  بنك داخل الجمهورية
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هـذه الضـمان المنصـو  عليـه فـي أصـل رفض أي عطاء بير مرفق بـه  سيتم 05-3 
 . التعليمات

بعــد تقــديم ضــمان األداء والتوقيــع ضــمانات العطــاءات المقدمــة ألصــحابها عــاد ت 05-4 
 .لفائزصاحب العطاء امن قبل على العقد 

 :يةالحاالت اآلتمصادرة ضمان العطاء في أٍي من  لصاحب العمليحق   05-5 
إذا طلب أٍي من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف  .أ 

 .خالل مدة صالحية العطاءات

 .إذا لم يقبل صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية .ب 

المدة المحددة  ضمان األداء في الفائزإذا لم يقدم صاحب العطاء  .ج 
 .والتوقيع على العقد بإخطار قبول عطائه

إذا ثبــت للجهــة أن صــاحب العطــاء قــد أخــل بقواعــد الســلوك والمبــادئ  .د 
خــالل فتــرة دراســة  والئحتــه التنفيذيــةاألخالقيــة المحــددة فــي القــانون 

جراءات التحليل والتقييم والبت  . وتقديم العطاء وا 
فترة سريان  -06

 العطاء 
بعـد التـاريخ  قائمة بيانات العطـاءيان العطاء خالل الفترة المبينة في يستمر سر  06-0

أي عطــاء ســاري المفعــول لمــدة و  ،لفــتح المظــاريف صــاحب العمــلالــذي يحــدده 
 . مستجيببير عطاء على أساس انه سيتم التعامل معه من ذلك أقل 

ــدم العطــاء علــى ا لصــاحب العمــليجــوز  06-0  ــى موافقــة مق ــدلحصــول عل  مــدة تمدي
إلـى صـاحب العطـاء، يوجـه بموجـب خطـاب كتـابي لمـدة إضـافية  سريان العطاء

دون أي تعـديل فـي عطائـه ويجب ان يكون رد صـاحب العطـاء خطيـًا بالموافقـة 
أن يرفض الطلـب دون أن يـؤدي ذلـك إلـى مصـادرة ويجوز لمقدم العطاء المقدم 
ا فــي تمديـد مــدة سـريان ضــمان العطـاء المنصــو  عليهـويــتم  ،العطـاء ضـمان
 . هذه التعليماتمن ( 05)البند 

صيغة العطاء  -05
 والتوقيع عليه

يجب على مقدم العطاء القيام بإعداد النسخة األصـلية والنسـخ األخــر  للعطــاء  05-0
النسـخة "والتوقيع عليها، علـى أن يـتم تمييـز  قائمة بيانات العطاءالمحـددة فـي 

عبـارة لـى النسـخة األصـل بوضـوح  بحيـث يكتـب ع" األصلية عن النسخ األخـر 
وفـي حالـة أي ( مـن العطـاء صـورة)عبـارة وعلـى النسـخ األخـر  ( أصل العطاء)

 اختالف بينها فإنه يعتد بالنسخة األصلية؛
بحبر ال يمحى ويوقـع عليـه  األخر  طباعة أو كتابة والنسخعطاء يحرر أصل ال 05-0 

 التوقيـع والخـتم الشخ  المخول أو المفوض على أن يتم ذلـكمقدم العطاء أو 
التـي لـم تـدخل ( الكاتلوجـات)على جميع صفحات العطـاء فيمـا عـدا المطبوعـات 

 عليها تعديالت؛
 

لن يعتد بأية كتابـة فيمـا بـين السـطور أو كشـط فإذا وقع خطأ من مقدم العطاء  05-3 



 التعليمات إلى مقدمي العطاءات: القسم الثاني                                                         العادية                             عمال األشغال ألالوثائق النمطية 

9 

 

أو إضــافة فــوق الســطور إال إذا وقــع عليهــا الشــخ  أو األشــخا  الموقعــون 
 تح المظاريف؛على العطاء قبل ف

علـى صــاحب العطــاء الفــائز أن يقــدم المعلومــات المنصــو  عليهــا فــي نمــوذج  05-4 
العطاء بشأن المبالغ المدفوعة أو التـي يتعـين دفعهـا للـوكالء ذوي الصـلة بهـذا 

 العطاء وتنفيذ العقد؛
الرسـومات، ]يجب على مقدم العطاء التوقيـع والخـتم علـى جميـع وثـائق العطـاء  05-5 

الشروط العامة، الشـروط الخاصـة، ونمـوذج اصفات الفنية، جدول الكميات، المو 
، مــالم ســيعتبر العطــاء بيــر هــا، كــإقرار منــه بــااللتزام الكامــل بمــا ورد في[العقــد

 مكتمل؛
لن يلتفت إلى أي ادعاء من قبل مقدم العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم  05-6 

 انتهاء آخر موعد لتقديم العطاءات؛بعد 
العطاءات المقدمة من اتحاد شركات مكون من شركتين أو أكثر كشركاء  يجـب  05-5 

قائمـة بيانـات ذلك فـي بـ عـدم السـماحإال إذا ذكـر  –أن تفي بالمتطلبـات التاليـة 
 :العطاء

ــع الشــركاء مســؤ أن  .أ  ــذ و يكــون جمي لين منفــردين ومتضــامنين عــن تنفي
 .العقد حسب شروط العقد

ء ليكــون مســؤواًل عــن جميــع شــركاء اتحــاد يــتم تســمية أحــد الشــركاأن  .ب 
والتنفيــذ  ســؤوليات وفــي تســلم التعليمــات عــنهمالشـركات فــي تحمــل الم

 .الكامل للعقد بما في ذلك المدفوعات
 

 

 تقديم العطاءات –د 
 

وضع العطاءات في  -08
مظاريف مغلقة والكتابة 

 عليها( التأشير)

مظاريف منفصلة ومغلقـة  يضع مقدم العطاء أصل العطاء وكل نسخة منه في 08-0
واســم المشــروع  صــاحب العمــلومختومــة بالشــمع األحمــر يكتــب عليهــا اســم 
قائمـة الموضح في صاحب العمل ورقم المناقصة وعنوان التسليم طبقا لعنوان 

" صـورة"أو " األصـل"، ويتم التوقيع على المظاريف وكتابة كلمـة بيانات العطاء
ــم توضــع ــز بينهــا ث ــي مظــروف  خــارج المظــروف للتميي ــا ف المظــاريف جميعه

خـــارجي ويغلـــق ويخـــتم بالشـــمع األحمـــر طبقـــًا للبيانـــات المحـــددة فـــي وثـــائق 
 .المناقصة

 :يتم في المظاريف الداخلية والخارجية ما يلي 08-0 
  .قائمة بيانات العطاءالمبين في  صاحب العملتعنون باسم  .أ 

 
 

نوان تقــديم وع،قائمــة بيانــات العطــاءتحمــل اســم المشــروع المبــين فــي   .ب 
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، وتكتـب قائمة بيانات العطـاء/الدعوة/اإلعالن كما هو مبين فيالعطاء، 
ـــارة  ـــتحال يجـــوز "عليهـــا عب ـــل الف ـــت "قب ـــارة بالوق ، وتســـتكمل هـــذه العب

 . قائمة بيانات العطاءوالتاريخ المحددين في 
يحــرر أيضــًا علــى المظــاريف الداخليــة اســم وعنــوان مقــدم العطــاء حتــى يمكــن  08-3 

 ". متأخرا" هالعطاء دون فتحه في حالة وصول إعادة
 هفتحـأية مسؤولية عـن الخطـأ فـي توجيـه العطـاء أو  صاحب العمليتحمل  ال 08-4 

قبل الموعد المحدد في حالة عدم إبالق المظروف الخارجي أو التوقيـع عليـه 
 .تعليماتالهذه من  0-08 البندحسب المطلوب في 

  : تناقصين بير محليين يراعى اآلتيعند تقديم العطاءات من م 08-5 
تفوضــه الشــركة مقــدم العطــاء أو وكيلــه الرســمي أو مــن  يوضــحيجــب أن  .أ 

وتعتبــر اإلعالنــات  مخاطبتــه مــن خاللــهالعنــوان الــذي يمكــن فــي عطائــه 
أنهــا قــد ســلمت هــذا العنــوان علــى إليــه  ترســلها الجهــةوالخطابــات التــي 

 .  تسليمًا صحيحًا لمقدم العطاء
بتقديم العطـاءات يجـب أن يرفـق ضـمن الوكيل أو المفوض يام في حالة ق .ب 

 .  من قبل الجهة المختصة عليه اً مصدق اً أو تفويض العطاء توكيالً 

يقــــدم ضــــمن وثــــائق  أنإذا كــــان مقــــدم العطــــاء شــــركة ائــــتالف فيجــــب  .ج 
الشــركاء ونســبة  أســماءموضــحا فيــه  الشــراكةالمناقصــة عقــد أولــي لهــذه 

الشــركة قائــد ة والتزامــاتهم بالشــركة واســم مشــاركتهم فــي رأس مــال الشــرك
نيابـة عـن بـالتوقيع المدير المسئول المخـول مـن قبـل الشـركاء االئتالف و 

  .الشركة
آخر موعد لتقديم  -09

 العطاءات
 البنـدجميع العطاءات على العنوان المحدد فـي  صاحب العملينبغي أن يتسلم  09-0

قائمــة بيانــات محــددين فــي فــي موعــد ال يتجــاوز الوقــت والتــاريخ ال( أ) 08-0
 . واإلعالن العطاء

، أن يمدد الموعد المحدد كـخخر موعـد لتقـديم العطـاءات، لصاحب العمليجوز  09-0 
وفــي هــذه الحالــة تمــدد أو ألي بــرض آخــر، ، تعــديل وثــائق المناقصــةلغــرض 

وعلــــى أصــــحاب  صــــاحب العمــــلجميــــع الحقــــوق والواجبــــات المترتبــــة علــــى 
 .سابق ذكره، بحيث تخضع للموعد الجديد العطاءات وفق آخر موعد

ـــى مقدمـــ ســـيتم 0-01 العطاءات المتأخرة -01 ـــه إل عادت ـــة ورود فتحـــهدون  هرفـــض أي عطـــاء وا   هفـــي حال
مــن  (09/0) البنــدبموجــب آخــر موعــد لتقــديم العطــاءات  بعــد لصــاحب العمــل

 . التعليماتهذه 
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تعديل العطاءات  -00
 وسحبها

لعطاء أو يسحبه بعد التقـدم بـه علـى أن يتسـلم يجوز لمقدم العطاء أن يعدل ا 00-0
أو سـحب العطـاء قبـل آخـر  تعـديلأخطارًا كتابيًا بالتعديل يشمل  صاحب العمل

 . موعد محدد لتقديم العطاء
العطــاء، ويوضــع فــي مظــروف مغلــق موقــع  بســحباألخطــار  أويعــد التعــديل  00-0 

ــتم  ــدطبقــًا ألحكــام  إرســالهعليــه وي ، ويجــب أن عليمــاتتالهــذه مــن ( 08) البن
 ."استبدال"أو " تعديل" "انسحاب"يكتب على المظروف بوضوح 

يحق لمقـدم العطـاء إدخـال أي تغييـر فـي عطائـه بعـد الموعـد المحـدد لفـتح ال  00-3 
 . المظاريف

ــا بــين آخــر الال يجــوز ســحب  00-4  ــديم العطــاءات  موعــدعطــاء خــالل الفتــرة م لتق
. يحــددها مقــدم العطــاء فــي نمــوذج العطــاءوانتهــاء فتــرة ســريان العطــاء التــي 

ســيترتب عليــه مصــادرة ضــمان العطــاء لعطــاء خــالل تلــك الفتــرة لســحب  وأي
 . التعليماتهذه من  (5-05)المقدم طبقا للبند 

 
 
 

 مظاريف العطاءات وتقييمها فتح -هـ 
 

المظاريف من  فتح -00
 صاحب العملقبل 

ءات في جلسـة علنيـة بحضـور بفتح جميع مظاريف العطا صاحب العمل يقوم 00-0
الوقــت )الموعــد العطــاءات أو مــن يمــثلهم رســميا فــي  أصــحابمــن يربــب مــن 

حضـور  إثبـاتويـتم  ،قائمـة بيانـات العطـاءاتفي  ينوالمكان المحدد (والتاريخ
 .مقدمي العطاءات بالتوقيع على نموذج حضور فتح المظاريف

دمي العطـاءات والتعـديالت عند فتح المظاريف يجـر  اإلعـالن عـن أسـماء مقـ 00-0 
الخصـم، ووجـود أو اع و نبسحب العطاءات، وأسعار العطاءات وأ اإلخطاراتأو 

ــوب،  ضــمانعــدم وجــود  ــه العطــاء المطل ــوصــالحيته والبنــك الصــادر عن ة وأي
المظــاريف وال يجــوز  فــتحإعالنهــا عنــد ، صــاحب العمــلتفاصــيل أخــر  يــر  

موعــد المحــدد وســيتم ردهــا عــن العــدا العطــاءات المتــأخرة ماعطــاء أي رفــض 
 .تعليماتالهذه من ( 01)طبقا للبند 

ال تفـتح التعليمـات هـذه مـن ( 0-00)المرسلة وفقًا للبند المسحوبة العطاءات  00-3 
وال ينظر بعد ذلـك فـي كعطاءات منسحبة مظاريف الوتعلن عند فتح مظاريفها 

بـــل الموعـــد علـــى العطـــاءات األصـــلية ق تـــدخلتقييمهـــا، أمـــا التعـــديالت التـــي 
 .المحدد لفتح المظاريف يجب على لجنة التحليل والتقييم إخضاعها للتحليل

فـتح المظــاريف بحســب النمــوذج  باجتمــاع لجنــةمحضـرًا  صــاحب العمــليحـرر  00-4 
  .اللجنة وأعضاءالمحدد والتوقيع عليه من قبل رئيس 
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محضـــر فـــتح يـــتم قراءتـــه وتســـجيله مـــن بيانـــات ومبـــالغ فـــي  مـــايعتبـــر كـــل  00-5 
علـى المركـز التنافسـي مؤشـرًا  تعـدالمظاريف عبـارة عـن وقـائع كمـا وردت وال 

 . للمتقدمين
ال يعتد بأي تخفيض مقدم ضمن مظروف العطاء لـم يـتم عند التحليل والتقييم  00-6 

ــه فــي محضــر فــتح المظــاريف فــي نفــس جلســة  ثبات ــة وا  قراءتــه بصــورة علني
ض عنــد اإلرســاء إذا اصــبح صــاحب هــذا ، وللجهــة الحــق األخــذ بــالتخفيالفــتح

 .التخفيض أقل عطاء مقيم
المعلومــات الخاصــة بفحــ  وتوضــيح وتقيــيم ومقارنــة العطــاءات والتوصــيات  0-03 سرية اإلجراءات -03

عنهـا إلـى مقـدمي العطـاءات أو أي ال يفصـح بالترسية، يجب أن تظل سرية، 
ت اإلعـالن عـن أشخا  آخرين بير المنوط بهم هذه العملية رسميًا حتـى وقـ

 .الترسية على المتناق  الفائز
أي محاولــة مــن أي متنــاق  للتــأثير علــى صــاحب العمــل أثنــاء عمليــة تقيــيم  03-0 

 .العطاءات ومقارنتها أو عملية ترسية العقد ستؤدي إلى استبعاد عطائه
يضـاحات إ حسب تقديره أثناء تقييم العطاءات أن يطلـبب لصاحب العمليجوز  0-04 توضيح العطاءات -04

ــه ــدم العطــاء عــن عطائ ــه  مــن مق ــة علي ــب اإليضــاح واإلجاب ــاً ويكــون طل  خطي
، ولــن يطلــب أو يعــرض أو يســمح بــأي تغييــر فــي بوســيلة مضــمونة التســليم

 . أسعار العطاء أو في مضمون العطاء
مــن  أســبوععــدم الــرد علــى استفســارات صــاحب العمــل خــالل فتــرة ال تتجــاوز  04-0 

ســـيكون مـــدعاة الســـتبعاد العطـــاء ومصـــادرة ضـــمان اإلخطـــار  تســـليمتـــاريخ 
 .  .  من هذه التعليمات( 5-05)طبقًا للبند  العطاء

تحليل وتقييم  -05
 العطاءات

سيتم رفض جميـع العطـاءات المقدمـة مـن مقـاولين تتعـارض مصـالح صـاحب  05-0
 .  العمل معهم

ــي 05-0  ــدمي العطــاءات ف ــر مصــالح صــاحب العمــل متعارضــة مــع مصــالح مق  تعتب
 :عملية تقديم العطاءات إذا تبين أي من األمور التالية

 .وقوعهم تحت مظلة الملكية أو اإلدارة المشتركة .أ 
صـاحب استلم أو يستلم دعما مباشرا أو بير مباشـر مـن أن مقدم العطاء  .ب 

 .العمل
 .أن يكون هناك تمثيل قانوني مشترك ألبراض هذا العطاء .ج 
ر طـــرف ثالـــث يمكـــن مـــن وجـــود عالقـــة مباشـــرة أو بيـــر مباشـــرة أو عبـــ .د 

العمـل فيمـا يخـ   صـاحبالوصول إلى المعلومات أو التأثير على قرارات 
 .المناقصة

عــداد التصــاميم الفنيــة أو عمــل كمستشــار إليســاهم أو أن مقــدم العطــاء  .ه 
 .المواصفات الخاصة بموضوع العطاء
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 :الفح  األولي -أ  
اســتجابتها واســتكمالها ســيقوم صــاحب العمــل بفحــ  العطــاءات للتحقــق مــن  05-3 

للوثـــائق والبيانـــات المطلوبـــة وذلــــك لتحديـــد العطـــاءات المســـتوفية للوثــــائق 
وذلك من خالل التأكـد األساسية والعطاءات بير المستوفية للوثائق األساسية 

 :من
ان العطــاءات تــم تســليمها بطريقــة صــحيحة وموقعــة ومختومــة بطريقــة  .أ   

 مناقصة؛سليمة وفقا لما هو محدد في وثائق ال
أصل ضمان العطاء موجود ومستوف للشـروط القانونيـة مـن حيـث المبلـغ  .ب 

والفترة الزمنية المحددة ومطابق لصيغة الضمان في النموذج المرفق وأنـه 
 بير مشروط وبير قابل لإللغاء؛

 :إرفاق صور الشهادات والبطاقات اآلتية .ج 

 شهادة تسجيل وتصنيف سارية المفعول؛  -

 .ريبة المبيعات سارية المفعولشهادة التسجيل لغرض ض -

 البطاقة الضريبية سارية المفعول؛  -

 ؛ والزكوية سارية المفعول البطاقة التأمينية -

 شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول؛ -

التحليـل والتقيـيم طلـب اسـتيفاء او التأكـد مـن  أثنـاءويحق لصاحب العمـل 
مـا عـدا طلـب  صحة وسالمة أي من الوثائق المشار إليهـا فـي هـذا البنـد،

 .تعديل في صيغة ضمان العطاء المقدمال
   

 :التحليل الفني -ب
سيتم استكمال إجراءات التحليل الفني ويلحق بها مباشرة التحليل المالي في  05-4 

 .وفقًا للمتطلبات المحددة في هذه التعليمات مرحلة واحدة

ــات أ 05-5  و معلومــات ســبق ســيقوم صــاحب العمــل بالتأكــد مــرة أخــر  مــن أي بيان
فحصها عند إجراء التأهيل المسبق وذلك أثنـاء عمليـة التحليـل والتقيـيم الفنـي 

 .والمالي
سيتم استبعاد أي عطاء بير مستجيب للمواصفات والشروط الفنيـة األساسـية  05-6 

 .المحددة في وثائق المناقصة
ن مقــدمي ســيقوم صــاحب العمــل بدراســة وتقيــيم بيانــات التأهيــل المقدمــة مــ 05-5 

 :من حيثالعطاءات 
ــل حجــم األعمــال المنصــو   .أ  ــى األق ــال تشــييد ســنوية تســاوي عل حجــم أعم

 .قائمة بيانات العطاءعليها في 
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فـي حجـم ودرجـة  -علـى األقـل –خبرة المقاول الرئيسي في تنفيذ مشروعين  .ب 
 .األخيرةاألعوام  الثالثةتعقيد األعمال في العطاء خالل 

لــى المعــدات الضــرورية والموجــودة فــي قائمــة االقتراحــات بشــأن الحصــول ع .ج 
 (.الخ.... أما بالشراء أو التأجير)بيانات العطاء في الوقت المناسب 

خمس سنوات في أعمال مشـابهة مـن  بحيث ال تقل عنلمشروع امدير خبرة  .د 
 .منها ثالث سنوات على األقل كمدير لمشروع –حيث الحجم والطبيعة 

يسيين إلدارة المشروع والفنيـين المقـدمين لتنفيـذ الخبرة والمؤهالت لألفراد الرئ .ه 
 .العقد

بخــالف أي  –صــافية الئتمانيــة اال تســهيالت الأو /نقديــة ســائلة والصــول األ .و 
التزامات تعاقدية أخر  وبير متضمنة أي دفعات مقدمـة واجـب دفعهـا حسـب 

 . و تكون مساوية أو أكثر للتدفقات النقدية الشهرية للمشروع –هذا العقد 
 .ت اإلنشاء الرئيسية المقترحة لتنفيذ العقدمعدا .ز 
المنازعـــات القضـــائية المتكـــررة وكـــذا قـــرارات التحكـــيم ضـــد أي مـــن مقـــدمي  .ح 

أو أي مـن الشـركاء فـي اتحـاد الشـركات فـي الماضـي سـببًا فـي  –العطاءات 
 .استبعاد عطائه

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

 ةيـــأب العمــل الرجـــوع لبنــوك مقـــدمي العطــاءات للحصـــول علــى يحــق لصـــاح 05-8 
ـــات المقدمـــة مـــن مصـــادرها  بيانـــات يراهـــا ضـــرورية والتأكـــد مـــن كافـــة البيان

 .المختلفة
ه برنامجًا زمنيًا لتنفيذ مختلف األعمـال ئيجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطا 05-9 

لعمــل مــن حيــث نــوع وتحديــد الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة وطريقــة تصــوره لتنفيــذ ا
المـواد والمعـدات واآلليـات الالزمـة التـي سـوف تخصـ  لتنفيـذ /وحجم العمالـة

 .العمل
علـــى مقـــدم العطـــاء تقـــديم مقترحـــات عـــن أجـــزاء األعمـــال التـــي ســـيقوم بهـــا  05-01 

 .من إجمالي قيمة األعمال% 03يتجاوز  من الباطن، وبما الالمقاولون 
 

   

 :التحليل المالي -جـ
 

سيتم استبعاد أية عطاءات مبنية على تخفيض نسـبه مئويـة أو مبلـغ مقطـوع  05-00 
عرضــًا بيــر مســتجيبًا  باعتبــارهمــن أدنــى عطــاء مقــدم مــن العطــاءات األخــر  

وعلــى نحــو مشــابه، ســيتم اســتبعاد أي عطــاء يــن  علــى تعــديل للســعر فــي 
الوقت الذي طلب تقديم عطاءات بأسـعار ثابتـة، علـى أسـاس انـه عطـاء بيـر 

 مستجيب؛
الموعد المحدد قبل  األصليةسيتم األخذ بأي تعديالت ترد على العطاءات  05-00 
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المظاريف أثناء عملية الفح  والتقييم للعطاءات في مرحلة التقييم  لفتح
 المالي؛

 :  سيتم إجراء التصحيحات الحسابية للعطاءات وفقًا للقواعد التالية 05-03 
لمكتــوب بــالحروف والمبلــغ المكتــوب باألرقــام، تبــاين بــين المبلــغ اوجــود  عنــد .أ 

 .المبلغ المكتوب بالحروففيعتد ب

جمــالي وجــود  عنــد .ب  بســعر ســعر الوحــدات فيعتــد اخــتالف بــين ســعر الوحــدة وا 
، إال إذا رأ  صــاحب العمــل أن هنــاك خطــأ مــدون فــي العطــاءالوحــدة كمــا هــو 

يســود واضــح فــي وضــع الفاصــلة العشــرية فــي ســعر الوحــدة ففــي تلــك الحالــة 
اإلجمالي لكل الوحدات في البند كما هو مقدم فـي العطـاء ويـتم تصـحيح سـعر 

 .  الوحدة

مــا  لــه مبلــغ التصــحيح الحســابيإجمــالي يتم اســتبعاد العطــاء الــذي تجــاوز ســ .ج 
المعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف فأكثر من قيمة العطاء % 3نسبته 

 :يطَبق التصحيح الحسابي في الحاالت التاليةو 

 .الخطأ في ضرب سعر الوحدة في الكمية .0

 .  الخطأ في جمع بنود األسعار سواء بالزيادة أو النق  .0

 . الخطأ في ترحيل اإلجماليات من صفحة إلى أخر  .3

ــع األحــوال  ــود األســعار مــن وفــي جمي ــد مــن بن ــر عــدم تســعير بن ال يعتب
 .االنسبة المشار إليهيتم احتسابها أثناء تطبيق األخطاء الحسابية التي 

 

إذا بلغ إجمالي قيمة البنود بير المسعرة بعد تسـعيرها بـأعلى األسـعار  .د 
فـــأكثر مــن قيمــة العطـــاء المقــدم فســيتم اســـتبعاد %( 01)مــا نســبته 

 . العطاء أثناء التحليل والتقييم

بنود بير مسعرة في عطاء ما يـتم وضـع أعلـى سـعر مقـدم عند وجود  .ه 
المســتجيبة لغــرض  لهــذه األصــناف أو البنــود فــي العطــاءات األخــر 

ذا و التقييم  فيحاسـب علـى المناقصة على صاحب هـذا العطـاء  أرسيتا 
 . مقدم لهذه البنود في العطاءات المستجيبة اقل سعر  أساس

 

ــة  05-04  ــا بغــرض المقارن أي شــروط أو تحفظــات لهــا قــيم ماليــة ســيتم تقييمهــا مالي
 .والتقييم فقط

طــاء وحيــد أو لعطــاء أصــبح وحيــًدا بعــد فــي حالــة وجــود بنــود بيــر مســعرة لع 05-05 
ــود  ــة لهــذه البن ــة التقديري ــاد أســعار التكلف ــتم اعتم ــة العطــاءات في اســتبعاد بقي

مــن %( 01)لغــرض اإلرســاء شــريطة عــدم تجــاوز قيمــة هــذه البنــود نســبة 
 .  إجمالي قيمة العطاء المعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف 

ييم أن العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ إذا تبين عند التحليل والتق 05-06 
 :اآلتي
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اســـــتبعاد العطـــــاءات المقترنـــــة بتحفظـــــات علـــــى المواصـــــفات والشـــــروط  .أ 
أو تلـــك المتضـــمنة  والمتطلبـــات الرئيســـية المحـــددة فـــي وثـــائق المناقصـــة

 .قيودًا أو شروطًا رئيسية بير مذكورة في وثائق المناقصة
ويــة، بيــر تلــك المــذكورة فــي الفقــرة إجــراء مراجعــة ماليــة للتحفظــات الثان .ب 

ضافتها إلى القيمة اإلجمالية للعطاء   :لآلتيوفقًا  السابقة وا 

التحفظـــات الثانويـــة التـــي لهـــا قيمـــة ماليـــة محـــددة ضـــمن وثـــائق  .0
 .المناقصة تقيم وفقًا لذلك

إذا لـــم يكـــن للـــتحفظ الثـــانوي قيمـــة ماليـــة واضـــحة ضـــمن وثـــائق  .0
ــتم المناقصــة فيــتم تقــدير تكلفتهــا وفــق  مرجعيــة واضــحة وعادلــة ي

رفاق الوثائق المؤيدة لذلك  .  إثباتها في تقرير التقييم وا 

العطـاء  قيمـةمـن  %(01)إذا تبين أن التحفظات الثانويـة أقـل مـن  .3
ويعــاد ترتيــب للتقيــيم فقــط القيمــة اإلجماليــة للعطــاء  تضــاف إلــى

 .العطاءات وفقًا لذلك

 العطـاء قيمـةمـن  %(01)أكثر من تبين أن التحفظات الثانوية إذا  .4
 .م باستبعاد العطاءيتقوم لجنة التحليل والتقيف

االسـتبعاد أو ال يحق لمقـدمي العطـاءات االعتـراض علـى إعـادة الترتيـب  .ج 
 .نهائياً  المبني على أساس تحليل التحفظاتصاحب العمل ويكون قرار 

ـــي  05-05  لصـــاحب العمـــل أن يتجـــاوز عـــن أخطـــاء طفيفـــة ســـواء فـــي الشـــكل أو ف
مطابقــة أو فــي القواعــد طالمــا أنهــا ال تشــكل انحرافــًا ماديــا وبشــرط أال يضــر ال

 . هذا التجاوز أو يؤثر على الترتيب النسبي لمقدمي العطاءات
 

أي عطاء يتقرر عدم استجابته جوهريًا وال يجـوز لمقـدم  صاحب العمليرفض  05-08 
 .طابقةالعطاء أن يغيره ليكون مستجيبًا وذلك بتقويم أوجه عدم الم

يــتم ترتيــب العطــاءات المســتوفية للشــروط والمواصــفات الفنيــة المحــددة فــي  05-09 
 .وثائق المناقصة وفقًا ألقل األسعار المقيمة

التحويل إلى عملة  -06
 واحدة 

عطاءات بعمـالت مختلفـة قابلـة للتحويـل  بتقديمإذا سمح في وثائق المناقصة  06-0
 :اليمني مع مراعاة ما يلي يتم تحويل أسعار العطاءات إلى اللاير

فــي نشــرة  الــواردتــاريخ ومصــدر تحديــد الســعر هــو ســعر البيــع أن يكــون  .0
 .احد فروعه أومن قبل البنك عليها البنك المركزي التي يجب الحصول 

يومــًا قبــل موعــد فــتح المظــاريف  08تحديــد تــاريخ ســعر الصــرف بـــيــتم  .0
 .لغرض التقييم المحدد في وثائق المناقصة

 

بمــنح هــام  صــاحب العمــل ســيقوم  العطــاءقائمــة بيانــات عنــد تحديــدها فــي  0-05 المحلي التفضيل -05
للتفضـــيل المحلـــي للســـلع الزراعيـــة أو الصـــناعية عـــن المنتجـــات المســـتوردة 
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 بشرط توافق الجودة وفقا للشروط والنسبة المحددة في قانون االستثمار؛ 
بصاحب االتصال  -08

 العمل
مقـدم العطـاء االتصـال  يحضـر علـىهذه التعليمات من ( 03)مع مراعاة البند  08-0

بشــأن أيــة مواضــيع تتعلــق بعطائـه فــي الفتــرة بــين تــاريخ فــتح بصـاحب العمــل 
 . المظاريف وتاريخ إرساء العقد

فــي قراراتــه صــاحب العمــل أي محاولــة مــن جانــب مقــدم العطــاء للتــأثير علــى  08-0 
رســاء العقــد فــإن ذلــك قــد بشــأن تقيــيم العطــاءات أو المقارنــة فيمــا بينهــا أو إ

 . يؤدي إلى رفض العطاء المقدم منه
 

 إرساء العقد -و

أن يحــدد مــا إذا كــان لصــاحب العمــل فــي حالــة عــدم إجــراء تأهيــل مســبق، فــإن  0-09 الالحقالتأهيل  -09
يعتبـر مـؤهاًل  المقيمـةمقدم العطاء الذي تم اختياره باعتباره مقدم أقل العطـاءات 

هـــذه مـــن  5-05 البنـــدوفقـــًا للمعـــايير الـــواردة فـــي لتنفيـــذ العقـــد بشـــكل مـــرض 
 .التعليمات

إلمكانيــات مقـدم العطـاء علـى تنفيــذ العقـد بشـكل مــرض يعتبـر التحديـد اإليجـابي  09-0 
، بينما يؤدي التحديد السلبي إلـى رفـض العطـاء شرطا مسبقا إلرساء العقد عليه

فــي التــالي مقــيم الإلــى العطــاء االنتقــال صــاحب العمــل ل يحــقوفــي هــذه الحالــة 
 . إلجراء تحديد مماثلالترتيب 

ــات  09-3  ــة أضــافية إلثب ــائق فني ــات أو وث ــب أي بيان يجــوز للجهــة االستيضــاح أو طل
أهليـــة أصـــحاب العطـــاءات أثنـــاء التأهيـــل المســـبق أو التأهيـــل الالحـــق للعطـــاء 

 .المرشح بالفوز
إرسـاء المناقصـة علـى  من هذه التعليمات سيتم (5-05)مع مراعاة أحكام البند  09-4 

مقدم العطاء الذي ثبت أن عطائه مستجيب جوهريـًا لكافـة الشـروط والمواصـفات 
 . الفنية وانه أقل العطاءات المقيمة سعراً 

حق صاحب العمل  -31
في زيادة أو تخفيض 
 الكميات عند اإلرساء

يحــتفظ صــاحب العمــل بحقــه فــي زيــادة أو تخفــيض كميــة األعمــال والخــدمات  31-0
من قيمة العقد بعـد % 01  عليها في جدول الكميات، وذلك في حدود المنصو 

ــر فــي ســعر الوحــدة أو فــي شــروط العقــد وان تكــون مــن  اإلرســاء دون أي تغيي
نفـــس بنـــود األعمـــال المتعاقـــد عليهـــا دون أن يكـــون لمقـــدم العطـــاء الحـــق فـــي 

لواحـد االعتراض او تعـديل االسـعار وبشـرط أن ال تزيـد األعمـال االضـافية للبنـد ا
ذا ما زادت عن ذلـك يـتم محاسـبة المقـاول باألسـعار  كميةمن % 05عن  البند وا 

 .السائدة في السوق في ظروف مشابهة لطبيعة المشروع ومنطقته الجغرافية
 

حق صاحب العمل  -30
في قبول أي عطاء 

ترسـية العطـاء  بحقه في إلغاء المناقصة في أي وقت قبل صاحب العمليحتفظ  30-0
دون تحمل أية مسئولية أو التزام تجاه أصحاب العطاءات أو عن األسـباب التـي 
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ورفض أي أو جميع 
 العطاءات

 .على اتخاذ هذا اإلجراء صاحب العملحملت 

صـاحب العطـاء بإخطـار  صاحب العمـلسـيقوم قبل انتهاء فترة صالحية العطاء  0-30 إخطار قبول العطاء -30
بقبــول العــرض المقــدم منــه، إلــى الفــائز خطيــًا إمــا بالبريــد المســجل أو بالفــاكس 

خطار العنوان المحدد في نموذج بيانات العطاء  فـي المناقصـة بقيـة المتقـدمين وا 
صــاحب العطــاء الفــائز ومبلــغ اســم اإلرســاء مــع توضــيح بقــرار إلشــعارهم خطيــًا 

 . اإلرساء عليه
 المختصــة قانونــاً الجهــات  لــد يمــنح مقــدمو العطــاءات فتــرة عشــرة أيــام للــتظلم  30-0 

تبدأ من تاريخ إخطـارهم رسـميًا باسـم وبحسب اإلجراءات القانونية المنظمة لذلك 
 .العطاء الفائز بالمناقصة

مـــن هـــذه  33عنـــد تقـــديم مقـــدم العطـــاء الفـــائز لضـــمان األداء تطبيقـــًا للبنـــد  30-3 
 التعليمـــــات يقـــــوم صـــــاحب العمـــــل فـــــورًا بإخطـــــار جميـــــع مقـــــدمي العطـــــاءات 

عادة ض  05مانات العطاء المقدمة عن عطـاءاتهم تطبيقـًا للبنـد بالعطاء الفائز وا 
 .من هذه التعليمات

يومـًا مــن اسـتالمه أخطــار صـاحب العمــل ( 05)يقـدم مقـدم العطــاء الفـائز خــالل  0-33 ضمان األداء -33
بالصـيغة المحـددة بإرساء العقد عليه ضـمانًا لـألداء بموجـب شـروط العقـد وذلـك 

 . ثائق المناقصةنموذج ضمان األداء الوارد في و في 
ن تقـديم ضـمان األداء والحضـور لتوقيـع العقـد إذا عجز صاحب العطاء الفائز ع 33-0 

فإنــه يعتبــر مبــررا كافيــا إللغــاء عمليــة اإلرســاء عليــه ومصــادرة ضــمان العطــاء 
ـــل األســـعار المقيمـــة  ـــث أق ـــب مـــن حي ـــي الترتي ـــالي ف ـــى العطـــاء الت ـــال إل واالنتق

لفنية وبحسب اإلجراءات القانونية المحـددة أو والمستوفي للشروط والمواصفات ا
 .أن يدعو إلى تقديم عطاءات جديدة طبقًا ألحكام القانون والئحته التنفيذية

يقــوم صــاحب العمــل بإخطــار مقــدم العطــاء الفــائز بقبــول العطــاء المقــدم منــه،   0-34 توقيع العقد -34
 . ويرفق به نموذج العقد المنصو  عليه في وثائق العطاء

يوقــع أن يومــًا مـن اسـتالم نمـوذج العقـد، ( 05)خـالل علـى مقـدم العطـاء الفـائز  34-0 
 . ت عليه تاريخ التوقيع ويعيده إلى صاحب العملالعقد ويثب  

 

المبادئ األخالقية  -35
 وقواعد السلوك

مراعـاة أرفــع معـايير األخــالق المتقـدمين بعطائــاتهم يجـب علــى جميـع المقــاولين  35-0
ويحضـر علـيهم اتيـان إي ممارسـات أو  –عقـود وتنفيـذها خالل حصولهم علـى ال

 :سلوكيات بير أخالقية مثل

 

أو السـعي للحصـول /تلقـي/مـنح/تعني عرض و " ممارسة أعمال الرشوة" .أ 
ـــى تصـــرفات موظـــف رســـمي بغـــرض  ـــأثير عل ـــى شـــ  ذي قيمـــة للت عل
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 .الحصول على العقد أو تنفيذه

ى عمليــــة تعنــــي تحريــــف الحقــــائق للتــــأثير علــــو " ممارســــة التــــدليس" .ب 
ــذه لإلضــرار بصــاحب العمــل  ــد أو تنفي ــى العق ــي / الحصــول عل كمــا تعن

لتحديــد ( قبــل أو بعــد تقــديم العطــاءات)التواطــؤ بــين مقــدمي العطــاءات 
مستويات مصطنعة وبير تنافسية لألسعار ولحرمان صاحب العمـل مـن 

 . مزايا المنافسة الحرة المفتوحة

ت أن مقـدم العطـاء الموصـى بإرسـاء العطـاء يرفض اقتراح إرسـاء العطـاء إذا ثبـ 35-0 
عليه انخرط في ممارسات تنطوي علـى الرشـوة والتـدليس خـالل المنافسـة للفـوز 

 بالعقد المعني؛

قـد مـارس الرشـوة أو التـدليس  المقـاولإذا ثبت لصـاحب العمـل فـي أي وقـت ان  35-3 
بصـورة في المناقصة سيتم اإلعـالن بأنـه بيـر مؤهـل لالشـتراك فـي أي مناقصـة 

نهائيـــة أو لفتـــرة محـــدودة واتخـــاذ اإلجــــراءات طبقـــا لهـــذه التعليمـــات وشــــروط 
المناقصة وسيتم الرفع به إلى الجهة المختصـة إلدراجـه ضـمن القائمـة السـوداء 

 .كلما تطلب األمر ذلك

مقدمي العطاءات مراعاة قواعد السلوك والمبـادئ األخالقيـة المحـددة ينبغي على  35-4 
أثناء دراسة وتقديم العطاءات واتخاذ قرار اإلرساء مـن قبـل  الئحةالقانون والفي 

 . صاحب العمل
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 قائمة بيانات العطاء: القسم الثالث 
 

 
 (01): رقم المناقصة 
 مديرية التواهي –النقل  وزارةاعادة ترميم مبنى ( المشروع)اسم المناقصة  

  من التعليمات لمقدمي العطاءات
 داتي:  التمويلمصدر  ( 0-0)البند 

  من التعليمات لمقدمي العطاءات
 . المقاولين او الموردين:المؤهلون  :مقدمو العطاءات ( 0-2)البند 

 وزارة النقل مبنى لتنفيذ اعمال ترميم: وصف العمل المطلوب تنفيذه  
 كميات(:   كميات/مقطوعية)نظام تنفيذ األعمال  (2-2) البند

 عقد واحد (عقد/ مجموعة )تتكون المناقصة من عدد  

 اشهر ثالثةخالل :  فترة تنفيذ المشروع (2-3) البند

 :توضيح وثائق المناقصة  من التعليمات لمقدمي العطاءات
  :عنوان صاحب العمل (0-7)البند  

 ميناء عدن  –مؤسسة موان  خليع عدن اليمنية : اسم الجهة  
خازن ماالدارة العامة لل :ضيحاسم اإلدارة المعنية باستالم طلبات التو  

 سكرتير لجنة المناقصات  –ادارة المناقصات  –والمشتريات والمناقصات 
  :اسم الشخ   
 11907-12-211002 :التلفون   
 11907-12-210100 :الفاكس  
 (www.portofaden.net) :.البريد االلكتروني  

 
 عدن -التواهي  0300صندوق البريد   

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

 يوماً ( 27)
 
 

  من التعليمات لمقدمي العطاءات
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 اللغة العربية: لغة العطاء والمراسالت   ( 0-9) البند
  :الوثائق التي يجب أن يتضمنها العطاء  من التعليمات لمقدمي العطاءات
 :وثائق وبيانات التأهيل    (ج 0-01) البند

 صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول . 

  البطاقة الضريبية سارية + صورة من شهادة ضريبة المبيعات
 .المفعول

  البطاقة الزكوية سارية المفعول+ صورة من البطاقة التأمينية. 

 صورة من شهادة مزاولة المهنة. 

 يمتلكها المقاول شهادة خبرة وجود. 

 ر منتهيةااللتزام بتوفير بطائق بي. 
 :أي وثائق أخر  مطلوبة   (1و/  0-01) البند

  من التعليمات لمقدمي العطاءات
          ال ينطبق :االئتالف (3-00) البند
  من التعليمات لمقدمي العطاءات

  بالدوالر االمريكي :عملة العطاء    ( 0-03) البند
  بالدوالر االمريكي :عملة الدفع     ( 2-03)البند 
 من قيمة العقد(% 21) ينطبق :صرف الدفعة المقدمة    (3-03)البند 

 من التعليمات لمقدمي العطاءات
 (0-01) البند

  
 ( دوالر امريكي  3211: )  ضمان العطاء مبلغ مقطوع قدرة 

 .من تاريخ فتح المظاريف ( يوم 021) ساري المفعول لمدة       
  من التعليمات لمقدمي العطاءات
 من تاريخ فتح المظاريف.( يوم 91):  مدة سريان العطاء   ( 0-00)لبند ا

    من التعليمات لمقدمي العطاءات
 باإلضافة إلى النسخة األصليةنسختين  :عدد النسخ المطلوبة ( 0-07)البند 
 :تقديم العطاءات     من التعليمات لمقدمي العطاءات

االدارة العامة للمخازن والمشتريات : عنوان تسليم العطاءات    (0-02)البند 
 سكرتير لجنة المناقصات –ادارة المناقصات  –والمناقصات 

 
 موان  خليع عدن اليمنية مؤسسة:اسم صاحب العمل    (2-02)البند 

 مديرية التواهي – اعادة ترميم مبنى وزارة النقل: اسم المشروع   
 (01): رقم المناقصة   
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  العطاءات من التعليمات لمقدمي
 :أخر موعد لتقديم العطاء  ( 0-09) البند

 األربعاء: وم ـي 
 صباحا 00:11:  ساعة 
 م2120/   0/   22: تاريخ 

  من التعليمات لمقدمي العطاءات
 :موعد ومكان فتح المظاريف  ( 0-22) البند

 األربعاء: يـوم  
 صباحا 00:11: ساعة  
 م2120/ 0/    22 : تاريخ 
 ...............................................................:..لمكانا 

 : التأهيللمتطلبات  األدنىتحديد الحد  من التعليمات لمقدمي العطاءات
 السنوات  للثالثحجم أعمال التشييد السنوية  .أ  ( 7-21) البند

وات خالل الخمس السنواحد  مشروع  خبرة المقاول بتنفيذ عدد. ب 
 . األقلعلى  األعمالمن هذه % 71يكون قد نفذ  أنالسابقة بشرط 

 المعدات واآلليات  األدنىالحد  .ج 
 الحالة الراهنة العدد نوع المعدة

   
   
   
   

 الكادر الفني واإلداري  -د 
 المطلوبةسنوات الخبرة  المؤهل  التخص  

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

درجة شهادة التسجيل  :أي وثائق او بيانات إضافية خاصة بالتاهيل .و 
 والتصنيف المطلوبة 

 الرابعه ولى   والثانية   والثالثةاال 
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 من التعليمات لمقدمي العطاءات
 (0-27)البند 

 

هام  التفضيل المحلي 
................................................. 

 من التعليمات لمقدمي العطاءات
 ( 0-29)البند 

 
 : أسس ومعايير التأهيل الالحق وبحسب طبيعة المشروع  

خبرات في اعمال مشابهة من حيث طبيعة وحجم المشروع لكل سنة من 
ويتم تحديد تفاصيل حول المشاريع الجارية  واألخيرةالسنوات الخمسة 

العمل  ألصحابالهواتف واألرقام  واألسماءلقائمة وااللتزامات التعاقدية ا
 ليتم الرجوع اليهم للحصول على معلومات

 المطلوب تعبئتها من قبل المشارك في المناقصة( عنوان المشارك)نموذج البيانات 
 (االسم التجاري للمتقدم) -

 أو اسم المقاول
........................................................

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

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

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

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

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

 . 
........................................................ ب.   

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

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

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

 . 
........................................................ أي بيانات أخر  ير  صاحب العمل طلبها من قبل المقاول 

 . 
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  الشخ  المخول بالتوقيع( المتقدم)يتم التوقيع من قبل : مالحظة

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

:االسم   
:الصفة   
:التوقيع   
:ختمـال   
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 الشروط العامة للعقد: القسم الرابع

 :يفار ـالتع .0
 المبينة إزاء كل منها المعانييكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط 

 :ذلك خالفعلى  ةلم تدل القرين ما
االتفاق المبرم والموقع بين صاحب العمل والمقاول وفقا لنموذج العقد شامال جميع المرفقـات  "العقد"

 .عقدالوالمالحق الوارد ذكرها في 
القــانون والئحتـــه التنفيذيـــة وفقــا ألحكـــام المراجعــة والتصـــحيح القيمــة اإلجماليـــة للعقــد بعـــد  "قدقيمة الع"

 .العقدواتفاقية والموضحة في إخطار قبول العطاء 
 .الواجب االلتزام بها من قبل صاحب العمل والمقاولو الشروط الواردة في هذا القسم   الشروط العامة للعقد"

وتمثــل خصوصــية عمليــة موعــة القواعــد التــي تتوافــق مــع طبيعــة ونوعيــة عمليــة الشــراء مج الشروط الخاصة للعقد
 .وبما ال يتعارض مع أحكام القانون والئحته التنفيذيةالشراء 

الطرف المشار إليه في العقد بالطرف األول، والـذي يتعاقـد مـع المقـاول لتنفيـذ األعمـال التـي  "صاحب العمل"
 .، ونموذج العقدللعقد الشروط الخاصةفي  والمذكور اسمه يشملها العقد

المشـار إليـه و لتنفيذ األعمـال ه ءالذي قبل صاحب العمل عطاالطبيعي أو االعتباري الشخ   "المقاول"
، والمـذكور المقاول الشخصـيين وورثتـه الشـرعيينأو أي من ممثلي  نيفي العقد بالطرف الثا

 .واتفاقية العقد للعقد الشروط الخاصةاسمه في 
 .الجمهورية اليمنية "بلد صاحب العمل"

نجازهــا بموجــب العقــد وتشــمل األعمــال الدائمــة واألعمــال  "األعمال" ــذها وا  جميــع األعمــال الواجــب تنفي
 .المؤقتة

ــائق العقــد أو أي جهــة استشــارية أخــر  يعينهــا  "المهندس" الشــخ  المخــت  الموضــح اســمه فــي وث
نجـاز وصـيانة األعمـال والتصـديق علـى صاحب العمـل للقيـام بمهمـة اإلشـراف علـى ا لتنفيـذ وا 
 .المبالغ المستحقة للمقاول وفقًا ألحكام العقد

يقترحــه المهنــدس مــن حــين آلخــر لتــولي ( مهنــدس، مســاعد مهنــدس)أي شــخ  مخــت   "ممثل المهندس"
 .بعض سلطاته وواجباته المنصو  عليها في هذه الشروط

 .لتي جلبها مؤقتًا إلى الموقع بغرض تنفيذ األعمالآالت ومعدات المقاول ا "معدات التشييد"

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

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

المشار إليهـا فـي العطـاء المستخدمة لتنفيذ األعمال و  لمواد وأساليب البناء الفنيةالمواصفات  "المواصفات"
 .أثناء تنفيذ األعمال يدخلها عليها المهندس تأو إضافاوأي تعديالت 

أي تعـديالت عليهـا أو المشـار إليهـا فـي العقـد الالزمة لتنفيذ األعمال المخططات الرسومات و  "المخططات"
 .يوافق عليها المهندسو  تقدم
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طبقـــا للعقـــد والمحـــددة فـــي  ي ســـتنفذ عليهـــا األعمـــال الدائمـــة واألعمـــال المؤقتـــةاألرض التـــ "الموقع"
 .للعقد الشروط الخاصة

تكليــف موجــه مــن المهنــدس إلــى المقــاول يــؤدي إلــى تعــديل أو تغييــر األعمــال وفقــًا لشــروط  التعديل
 .وأحكام القانون العقد

د مـــع المقـــاول األساســـي الـــذي تســـتوفي فيـــه هـــو الشـــخ  الطبيعـــي أو االعتبـــاري المتعاقـــ المقاول من الباطن
 .الشروط المطلوبة والذي سيتولى تنفيذ جزء من العقد بعد موافقة صاحب العمل

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

وُأجرة اللـوازم وجميـع النفقـات اأُلخـر   ةلمصنعيالمواد والعمالة وا قيمةلمصاريف التي تشمل ا "الكلفة"
 .بما فيها المصاريف اإلدارية داخل الموقع وخارجه، وال تشمل الربح

 . الموافقة الخطية المعتمدة  الموافقة

 (.ساعة 42)يعني الفترة من منتصف الليل إلى منتصفه الثاني  اليوم
 

 .لجمع والمذكر المؤنث والعكس صحيحفي تفسير شروط العقد يعني المفرد ا 0-0 التفسير .2
المرجعيـة بـين البنـود أي مغـزي وتتحمـل الكلمـات معناهـا  واإلحاالتليس للعناوين  0-0 

 .العادي في لغة العقد مالم ين  على شيء محدد
واجبات  .3

وصالحيات 
وممثل  المهندس
 المهندس

3-0 
 
 
 

3-0 
 
 
 

جميـــع الصـــالحيات  للعقـــد الشـــروط الخاصـــةالمبـــين اســـمه فـــي المهنـــدس  يـــزاول
لــه مــن صــاحب العمــل، وعلــى  والموكلــة وثــائق العقــدوالواجبــات المحــددة لــه فــي 

ــاول  لــه مــن قبــل  الصــادرةأن يحتــرم وينفــذ جميــع التعليمــات االلتــزام بــذلك و المق
 .تطبيق نصوصهو بتنفيذ أي بند من بنود العقد  المتعلقةالمهندس 

 

ــر ــدس، يعتب ــل المهنــدس مســؤواًل أمــام المهن ــد موافقــة  ممث ــام بتعيينــه بع الــذي ق
جـراء صاحب العمل  وتتحدد واجباته في مراقبـة األعمـال واإلشـراف علـى تنفيـذها وا 

يجـوز للمهنـدس و  باألعمـال المرتبطـةعلى المـواد والمصـنعيات  الالزمة االختبارات
ـــات والصـــالحيات  ـــل المهنـــدس بـــأي مـــن الواجب مـــن وقـــت آلخـــر أن يفـــوض ممث

لتعليمات والموافقات التي يصدرها ممثـل المهنـدس إلـى وتكون جميع ا المنوطة به
المقــاول وفقــًا للصــالحيات الممنوحــة لــه مــن المهنــدس ملزمــة لكــل مــن المقــاول 

 :مع األخذ باالعتبار ما يليمن المهندس  ةوصاحب العمل وتعتبر كأنها صادر 
اإلجـراء الـالزم لـرفض أي عمـل  اتخـاذممثـل المهنـدس فـي من تقصير إن أي  .أ   

تـــؤثر علـــى  لشـــروط العقـــد أو المواصـــفات، ال ةعية مخالفـــمصـــن مـــواد أوأو 
رفض المـواد بـأي إجـراء  التخـاذصالحية المهندس فـي أي وقـت مـن األوقـات 

زالتها أو تكسيرها رإصدار األمأو مصنعيتها أو   .بهدمها وا 
بأي من قرارات ممثل المهنـدس أن يرجـع  اقتناعهفي حالة عدم  للمقاوليحق  .ب 

 أو نقضـه أو تغييـرهالقـرار  الذي ينبغي عليه إمـا تأييـد و المهندس،األمر إلى 
 .بقرار آخر
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وبمـا المسـبقة  يجب على المهندس الحصول علـى موافقـة صـاحب العمـل الكتابيـة 3-3 
 :عند اتخاذه ألي من اإلجراءات التاليةوالئحته التنفيذية ال يخل بأحكام القانون 

تنفيـذ  إسـناد، أو أي جـزء مـن األعمـالفيذ المقاول عن تنتنازل الموافقة على  .أ 
 ؛هذا الجزء لمقاول من الباطن

 الموافقة على مبالغ إضافية على قيمة العقد؛ .ب 
 تعديل أي سعر من أسعار البنود في العقد؛ .ج 
 ؛تمديد فترة تنفيذ العقدالموافقة على  .د 
 .سواء بالزيادة أو النق  إصدار أمر تغييري باألعمال .ه 

فــي الموقــع مــع المقــاول  أســبوعيةاجتماعــات ممثــل المهنــدس أو المهنــدس  يعقــد 3-4 
يتم فيه مراجعة المالحظات المدونـة بـدفتر الموقـع، وكـذلك البرنـامع الزمنـي لسـير 

ــذ األعمــال،  ــد تنفي ــائق العق ــا لوث ــدوين محاضــر لهــذه االجتماعــات،  اكمــوفق ــتم ت ي
 .التوقيع عليها من المهندس والمقاولو 

 التنازل عن العقد .0
د من والتعاق
 الباطن

4-0 
 
4-0 

ــه  ــد أو تحويل ــا عــن العق ــازل كلي ــاول أن يتن ــاول آخــر ال يحــق للمق ــى أي مق أو إل
 .التعاقد من الباطن مع الغير لتنفيذ كل األعمال المسندة إليه بموجب العقد

يحق للمقاول التعاقد من الباطن مع مقاول آخر لتنفيـذ جـزء مـن األعمـال شـريطة 
ابيــة مـــن صــاحب العمــل وأن اليزيـــد حجــم األعمـــال الحصــول علــى الموافقـــة الكت

، من قيمة العقـد إذا سـمحت %03المتنازل عنها او التعاقد عنها من الباطن عن 
 التـزاميعفي المقاول مـن أي مسـؤولية قانونيـة أو  ال، وهذا للعقد الشروط الخاصة

ن العقد، بل يبقـى المقـاول مسـؤواًل مسـؤولية كاملـًة عـن جميـع األعمـال، وعـ نحو
مــن البــاطن أو مســتخدميه أو  المقــاولأي أفعــال أو أخطــاء أو إهمــال يتســبب بــه 

لــو كانــت تلــك األعمــال أو األخطــاء قــد تســبب بهــا المقــاول نفســه أو  عمالــه، كمــا
 .مستخدميه أو عماله

رتبط سبقة بالنسبة لالتفاقات التي قد يـرط أخذ موافقة صاحب العمل المتشال ي 4-3 
ر ألجل الحصول على بعـض المعونـات الماليـة او العينيـة بها المقاول مع الغي

تجهيــز بعــض المــواد أو المعــدات التــي علــى لتســهيل تنفيــذ العقــد أو االتفــاق 
واصـــفات ومـــن منشـــأ أو شـــركات بيـــر كانـــت مطابقـــة للم إذايحتاجهـــا العقـــد 

أو االتفاق على توفير عمال بالمقطوعيـة أو اليوميـة أو معها ور التعامل محظ
شــراء المــواد المطابقــة للمواصــفات الــواردة فــي العقــد أو تســليم أي   فــي حالــة

 .جزء من األعمال لمقاول من الباطن ورد اسمه نصًا في العقد
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وثائق العقد  .1
أولوية الترجيح و 

 بينها

تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد وحدة واحدة ويفسر أي ن  فيها مـع  5-0
، لكـن إذا ظهـر أي  بمـوض فيمـا بينهـا فينبغـي علـى  مع النصو  األخر ما يتفق 

المهنـــدس توضـــيح ذلـــك، وعليـــه أن يصـــدر إلـــى المقـــاول التعليمـــات الالزمـــة بهـــذا 
جـب األخـذ فيوجد تعارض صريح بين نصو  وثيقة واحدة الخصو ، أما في حالة 

ــأخر فــي الترتيــب مــن نصــو   ــالن  المت ــم ب ــة ث ــًا علــى الحال ــالن  األكثــر انطباق ب
من وثيقة وجب تفضيل الن   أكثرة المذكورة وأن وجد التعارض بين نصو  الوثيق

 :الوارد وفقا ألولوية الترجيح التالي
 .العقد اتفاقية .أ 
 .إخطار قبول العطاء .ب 
 العطاء وأي مراسالت أو وثائق تم قبولها قبل توقيع العقد؛ .ج 
 الشروط الخاصة؛ .د 
 الشروط العامة؛ .ه 
 المواصفات؛ .و 
 ؛والمخططات الرسومات .ز 
 الكميات؛جدول  .ح 
برنــــامع العمــــل التفصــــيلي ومحاضــــر األعمــــال والمراســــالت التــــي تتضــــمن  .ط 

 .االتفاقات وأية وثائق أو مالحق أخر 
اللغـــة العربيـــة هـــي اللغـــة المعتمـــدة فـــي وثـــائق العقـــد وتـــنظم جميـــع المراســـالت  0-6 المعتمدةاللغة  .0

 للعقـد الشـروط الخاصـة تـن مـا لـم وشهادات الدفع وتسليم األعمال بهذه اللغـة، 
 .على خالف ذلك

قـــانون المناقصـــات والمزايـــدات والئحتـــه التنفيذيـــة والقـــوانين األخـــر  النافـــذة ذات  0-5 القانون .7
 .  العالقة التي يرجع إليها في تطبق شروط العقد

 االحتفاظ .2
بالرسومات 

 المخططاتو 

طبــق ويقــوم بتزويــد المقــاول بنســخة المخططــات بالرســومات و  المهنــدس يحــتفظ  8-0
 -ر أي نسخ إضافية علـى حسـابه الخـا يوفت وعلى المقاول ،مجاناً منها صل األ

نسـخة كاملـة مـن  التنفيـذ انتهـاءالمهنـدس عنـد يسـلم كما يجب على المقـاول أن 
 .بحسب التنفيذ الرسومات والمخططات النهائية

 ةبنسخ االحتفاظ .9
من المخططات 

 في الموقع

المخططات فـي موقـع العمـل وأن تكـون من  كاملةعلى المقاول أن يحتفظ بنسخه  9-0
هــذه النســخة معروضــة فــي كــل وقــت لإلطــالع عليهــا مــن قبــل المهنــدس وممثــل 
المهنــدس أو أي جهــة ُأخــر  يفوضــها المهنــدس خطيــًا لإلطــالع علــى المخططــات 

 .واستعمالها
تأخير العمل  .01

 بسبب المخططات
ط تفصـيلي أو تعليمـات ي مخطـألخطيـًا  طلبـاً على المقاول أن يقدم إلى المهندس  01-0

 .لتفادي تأخير خطة أو برنامع سير العمل اً أو موافقة إذا ما رأي أن ذلك مطلوب
بحسـب لتقـدم العمـل  ةإذا لم يتمكن المهندس من إصدار مخطط أو تعليمـات الزمـ 0-00التأخير وتكلفة  .00
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ذلـك إلـى تعطيـل وأد   ،أعـالهللبنـد وفقـًا البرنامع الزمني المحـدد لتنفيـذ األعمـال،  المخططات
ــة أن يأخــذ هــذ ــى المهنــدس فــي هــذه الحال ــل  االمقــاول، فينبغــي عل بعــين  التعطي

بمــا يســاوي فتــرة عنــد تحديــد أي تمديــد فــي مــدة العقــد يســتحقه المقــاول  االعتبــار
 .التأخير فقط

المخططات  .02
والتعليمات 
 التكميلية

 تكميليـةطـات يحق للمهندس أن يصدر من وقت آلخر أثنـاء سـير العمـل أي مخط 00-0
مـن أجـل تنفيـذ األعمـال وصـيانتها علـى الوجـه  ضـروريةأو تعليمات الحقه تكون 

 .المناسب وعلى المقاول تنفيذ هذه المخططات والتعليمات والتقيد بها

إعـداد أي مـن المخططـات  متى ما كان مطلوبـًا منـه بموجـب العقـد_ على المقاول 00-0 
يومـــًا مـــن بدايـــة العمـــل  05نهـــا قبـــل تســـليم المهنـــدس نســـختين م_ أو الوثـــائق 

والموافقــة عليهــا  لمراجعتهــاوذلــك المحــدد بالبرنــامع، أو مــن وقــت الحاجــة إليهــا 
المقـاول إجــراء أي تغييـرات أو إضـافات يطلبهــا المهنـدس لهـذه المخططــات وعلـى 

ثالث نســخ العتمادهــا وتزويــده بــالعمــل  بــدءأو الوثــائق وتقــديمها للمهنــدس قبــل 
 .خططات أو الوثائق التي تمت الموافقة عليهاإضافية من الم

مــــن ال يغيــــر مراجعتــــه ألي مــــن المخططــــات أو الوثــــائق  أواعتمــــاد المهنــــدس  00-3 
 .مسئوليات المقاول نحو شروط العقد

األعمال الدائمة  .03
التي يصممها 

 المقاول

حيثما ين  العقد على قيامـه بتصـميم أي جـزء مـن األعمـال _يجب على المقاول  03-0
على المهندس ألخـذ الموافقـة علـى المخططـات والمواصـفات  هاأن يعرض_ الدائمة

والمذكرات الحسابية وبيرهـا مـن المعلومـات التـي يعتبرهـا المهنـدس ضـرورية مـن 
 .أجل اقتناعه بكفاية وصالحية التصميم

هـذه الشـروط إال  بين األطراف المشـار إليهـا فـي اإلشعاراتتسري اإلخطارات أو  ال 0-04 اإلشعارات  يغلبت .00
 .وال تسري إال من بعد استالمها استالمًا صحيحاً  عندما تكون مكتوبة

تبلـــغ اإلشـــعارات واألوامـــر الخطيـــة والشـــهادات التـــي يصـــدرها صـــاحب العمـــل أو  04-0 
لــد  المكتــب  بإيــداعهاالعقــد أمــا بالبريــد أو  لشــروطالمهنــدس إلــى المقــاول وفقــًا 

إلــى أي  بإرســالهالــى وكيلــه فــي موقــع العمــل أو الرئيســي للمقــاول أو بتســليمها إ
 .عنوان آخر يعينه المقاول لهذه الغاية

ان يتخذ له مكتب في موقـع المشـروع أو أي  مكـان آخـر ( األجنبي)على المقاول  04-3 
داخل الجمهورية خالل فترة تنفيذ العقد ويبـدأ بفـتح المكتـب بموعـد أقصـاه خمسـة 

مسـلمة تسـليما صـحيحًا  اإلخطـاراتويعتبـر جميـع عشر يوم من تاريخ نفـاذ العقـد 
 أوبالبريـد المسـجل لـه  أرسـلت أوسلمت له في هذا المكتـب  إذاأو وكيله للمقاول 
 .على هذا العنوان الفاكس

 
لصــــاحب العمــــل أو  مســــلمة تســــليمًا صــــحيحاً  اإلشــــعارات أو اإلخطــــاراتتعتبــــر  04-4 
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خـالل   للعقـد شـروط الخاصـةالالمهندس إذا سلمت إلى عناوينهما الموضـحة فـي 
المسـجل أو  أو أرسـلت إليهمـا بالبريـدرسمي استالم بموجب أوقات الدوام الرسمي 

 .على هذا العنوان  الفاكس
إخطار خطـي يجوز ألي من الطرفين تغيير عنوانه وتعيين عنوان بديل له بموجب  0-05 العناوينتغيير  .01

  .يبين فيه العنوان البديل للطرف األخرمسبق 
مسئوليات  .00

 المقاول
العقـد بتنفيـذ وصـيانة األعمـال بكـل عنايــة وثـائق يلتـزم المقـاول وفقـًا لمـا هـو محـدد فـي  06-0

تقان صالح العيـوب طبقـًا لنصـو  العقـد  وا  وأن يـوفر األيـدي العاملـة والمـواد ومعـدات وا 
 صـــيانة األعمـــالو لتنفيـــذ  ةالتشـــييد بمـــا فـــي ذلـــك اإلشـــراف عليهـــا وأي متطلبـــات الزمـــ

صال  .حهاوا 
وسالمة كافـة عمليـات التنفيـذ فـي  استمراريتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن  06-0 

 .كذلك أساليب طرق التشييدو الموقع 
ال يجوز للمقاول أن يقيم أو يشارك فـي إقامـة مبـان أو منشـخت معيبـة، ولـو كـان  06-3 

مضــرًا أو  العيــب ناشــئًا عــن األرض أو بــإذن صــاحب العمــل ممــا يحــدث بهــا خلــالً 
الغيـر عمـا يترتـب علـى ذلـك مـن  أمـامتهدمًا كليًا أو جزئيًا فـإن فعـل كـان مسـؤواًل 

 .أضرار ويشاركه المهندس وصاحب العمل إذا ُأعلما بالعيب وأجازاه
التعليمات،  .07

التفتيشات، 
 والتدقيقات

05-0 
 

05-0 

 متثــليلتــزم المقــاول بتنفيــذ جميــع تعليمــات المهنــدس أو ممثــل المهنــدس والتــي ت
 . للقوانين واللوائح والقرارات النافذةلنصو  ووثائق العقد و 

ـــه / يلتـــزم المقـــاول بالســـماح لصـــاحب العمـــل و أو األشـــخا  المعينـــين مـــن قبل
أو حسـابات وسـجالت المقـاول ومقاوليـه مـن البـاطن والمتعلقـة /بتفتي  الموقـع و

اسـطة مـدققين بأداء العقد، وأن يخضع مثل هـذه الحسـابات والسـجالت للتـدقيق بو 
يعيــنهم صـــاحب العمـــل إن طلـــب ذلـــك ويـــتم لفـــت انتبـــاه المقـــاول بـــأن أي إعاقـــة 
لصــاحب العمــل فــي التفتــي  والتــدقيق تشــكل ممارســة محظــورة وخاضــعة إلنهــاء 

 .العقد
العقــد أن يكــون جــاهزًا ومســتعدًا  اتفاقيــةعلــى المقــاول عنــدما يطلــب منــه توقيــع  0-08 العقد اتفاقية .02

صـاحب العمـل  مـن قبـلأعمـال العقـد حسـب النمـوذج المعـد  بتنفيـذ والبـدءللتوقيع 
 .المذكورة في اخطار قبول العطاء وملحقاته مع استيعاب التعديالت

 األداء ضمان .09
 (ُحسن التنفيذ)

يومــًا مــن اســتالمه أخطــار صــاحب العمــل ( 05)يقــدم مقــدم العطــاء الفــائز خــالل  09-0
شـروط العقـد وذلـك علـى نمـوذج ضـمان بإرساء العقد عليه ضمانًا لألداء بموجـب 
 . من قيمة العقد% 01األداء الوارد في وثائق المناقصة وبنسبة 

يــوم مــن تــاريخ ( 08)تحــدد مــدة الضــمان مــن تــاريخ توقيــع العقــد وحتــى مــا بعــد  09-0 
 أواالسـتالم االبتـدائي وصـدور محضـر االسـتالم االبتـدائي خاليـا مـن أي تحفظــات 

 .مالحظات
على صاحب العمل أن يضع تحت تصرف المقاول قبل تقديم العطاءات ما يتوفر  0-01الكشف على  .21
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لديه من معلومات أو تقارير بطبيعة األرض والخاصة باألحوال الهيدرولوجية  لموقعا
وطبقات األرض تحت السطحية، كما حصل عليها صاحب العمل من 

عن تفسيره الذاتي ويكون المقاول مسؤوال . االستقصاءات ذات العالقة باألشغال
 .وما تضمنته التقارير والوثائق من بيانات لهذه المعلومات

يعتبر المقاول أنه قد قام بمعاينة الموقع وتفحصه وتفح  المواقع المحيطة به  01-0 
إلى _ وجميع المعلومات المتوفرة عنه، وأنه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عطائه 

 :ور التاليةبالنسبة لألم_ المد  الممكن عمليا 
 شكل وطبيعة الموقع بما في ذلك أوضاع التربة تحت السطحية؛ .أ 

 األوضاع الهيدرولوجية والمناخية؛ .ب 

نجاز األشغال وصيانتها؛ .ج   مد  وطبيعة العمل والمواد الالزمة لتنفيذ وا 

 .وسائل الوصول إلى الموقع والتسهيالت التي قد يحتاج إليها .د 
حصل على جميع المعلومات الالزمة  وفي جميع األحوال يفترض أن المقاول قد

التي سبق ذكرها، والمتعلقة بالمخاطر المرتقبة وبيرها من االحتياجات، والظروف 
 . األخر  التي قد تؤثر على عرضه بأي شكل من األشكال

 وجوب مطابقة .20
 للعقد األعمال

ــاول  00-0 ــى المق ــذعل نجازهــا وصــيانتها  تنفي ــًا للمواصــفات والمخططــااألعمــال وا  ت طبق
موافقــة المهنــدس،  ىيحــوز علــ، وبشــكل والشــروط المحــددة لهــا فــي وثــائق العقــد

وعليـــه أن يتقيــــد بدقــــة بتعليمـــات وتوجيهــــات المهنــــدس حـــول أي أمــــر متعلــــق 
لـم يـرد، وعلـى المقـاول أن يأخـذ التعليمـات م باألعمال سواء ورد ذكـره فـي العقـد أ

 .لهددة من المهندس أو ممثل المهندس ضمن حدود الصالحيات المح
 الزمني برنامعال .22

 للتنفيذ
يوضح فيـه اإلجـراءات والخطـوات لتنفيذ األعمال إعداد برنامع زمني على المقاول  00-0

كذلك التفصـيالت و التي ستتبع في تنفيذ األعمال ومواعيد إنجاز مراحله المختلفة، 
الخاصـــة بترتيباتـــه لآلليــــات والمعـــدات واألعمــــال المؤقتـــة التــــي ينـــوي المقــــاول 

 .هاءنشاإ
الشــروط االلتــزام بتنفيــذ المشــروع خــالل الفتــرة المحــددة فــي علــى المقــاول يجــب  00-0 

 . للعقد الخاصة 
ــدس  00-3  ــل المهن ــي مــن قب ــامع الزمن ــى البرن ــاول أخــذ المصــادقة عل ــى المق يجــب  عل

ذا مـا  وليس له الحق في تعديل البرنامع بدون أخذ موافقـة المهنـدس علـى ذلـك وا 
في أي وقت أن مستو  تقـدم العمـل ال يتفـق مـع البرنـامع الموافـق رأ  المهندس 

عليه حينها سيقوم المقاول ونزوال عند طلب المهندس بإعداد برنامع زمني معـدل 
 .يظهر فيه فترة استكمال المشروع التي وافق عليها المهندس

ن موافقـــة المهنـــدس علـــى البرنـــامع الزمنـــي للعمـــل ال تعفـــي المقـــاول مـــن أي مـــ 00-4 
 .التزاماته ومسئولياته المنصو  عليها في شروط العقد

 
أعمـال الحفريـات والتـي قـد تـؤثر والخاصة  الحكوميةعلى المقاول إخطار الجهات  00-5 



 الشروط العامة للعقد: القسم الرابع                                                                   العادية                              ألعمال األشغال الوثائق النمطية 

32 

 

ــال أو  ــا اإلنشــائية األعم ــى مرافقه ــامع العمــل وممتلكاتهــا العامــة عل بتفاصــيل برن
المرافـــق تلـــك اأُلخـــر  لضـــمان ســـالمة  المختصـــةوالتنســـيق معهـــا ومـــع الجهـــات 

 .والممتلكات
يقدم للمهنـدس برنامجـًا تفصـيليًا أن توقيع العقد  بعدخالل أسبوعين  لمقاولاعلى  00-6 

لخطته في تنفيذ األعمال لموافقـة المهنـدس عليـه ويجـب أن يكـون برنـامع العمـل 
ــاً  ــدات وبيرهــا ،واقعي ــز المع ويجــب علــى  ويتمشــى مــع خطــة شــراء المــواد وتجهي

 .القرار حول البرنامع خالل أسبوع بالموافقة أو طلب التعديلالمهندس اتخاذ 
التقيــد  ،علــى البرنــامع المقــدم إبالبــه كتابيــًا بموافقــة المهنــدس علـى المقــاول بعــد 00-5 

وال يحــق للمقــاول  والوســائل المحــددة فــي ذلــك البرنــامع ،التــام وااللتــزام بالترتيبــات
ويجـب أن ال تحجـب الموافقــة )الخطيـة بموافقـة المهنـدس  تعـديل هـذا البرنـامع إال  

ما عدا في الحـاالت الطارئـة التـي تنشـأ وتهـدد سـالمة األعمـال ( دون عذر مقبول
متى ما كان ذلـك _أو سالمة األشخا  أو الممتلكات فيمكن للمقاول تنفيذ العمل 

دون أخذ موافقة مسبقة كما يحق للمهندس متى مـا رأ  ذلـك ضـروريًا  _ضرورياً 
 .مر الترتيبات والوسائل وعلى المقاول التقيد وااللتزام بهذا الطلبطلب تعديل أ

ومــن وقــت آلخــر إبــالغ  _إضــافة إلــى البرنــامع المشــار إليــه_يجــب علــى المقــاول  00-8 
ممثــل المهنــدس مســبقًا بتفاصــيل األعمــال التــي ينــوي تنفيــذها فــي المهنــدس أو 

 .ذلك المرحلة التالية متى ما طلب منه 
 جهازال .23

فيذي التن
 للمقاول

الالزم لتنفيذ األعمال طوال مـدة التنفيـذ الفني واإلداري الجهاز وفير على المقاول ت 03-0
هو أو الوكيـل المفـوض مـن  باستمراروعلى المقاول أن يكون متواجدًا في الموقع 

قبله لإلشراف على تنفيذ األعمال بتفرغ كامل لها ويشترط في الوكيل المفـوض أن 
ذا رأي المهنـــدس تغييــــر  والصــــالحيات المناســـبة، المطلوبـــة،يملـــك المـــؤهالت  وا 

 .لطلب المهندس االستجابةالوكيل لمصلحة العمل فعلى المقاول 
حسـبما تقــدم علـى المقـاول االلتـزام بتـوفير الجهــاز الفنـي واإلداري لتنفيـذ األعمـال  03-0 

وثـائق  تحديـده فـيبه في عطائه وتمت الموافقة عليه من قبل صاحب العمـل وتـم 
 .العقد

نجازهـا وصـيانتها  03-3  صـالح عيوبهـا و على المقـاول مـن أجـل تنفيـذ األعمـال وا  القيـام ا 
 :بما يلي

ممــن تتــوفر فــيهم الكفــاءة  والمشــرفينين يــأن يــوفر ويســتخدم المــراقبين والفن .أ 
 .تنفيذهاوالخبرة التي تتطلبها األعمال التي سيشرفون على 

 
والعمــال العــاديين حســب  المــاهرةوشــبه  ةالمــاهر  العمالــةأن يــوفر ويســتخدم  .ب 

 .وبما ال يقل عن العدد المقدم في عطائه الحاجة ومتطلبات تنفيذ األعمال
المقـاول فـي األعمـال ولـه  يسـتخدمهيحق للمهندس أن يعترض علـى أي شـخ   03-4 
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بشــخ  آخــر إذا رأي أن ذلــك الشــخ  يســ   اســتبدالهبأبعــاده و األمــر أن يصـدر 
 للمقــاول زوال يجــو  الموقــعأو أنــه مهمــل فــي واجباتــه فــي  ؤالتصــرف أو بيــر كفــ

 .إال بعد أخذ موافقة المهندس على ذلك استخدامهإعادة 
 :ما يلييكون المقاول مسؤواًل ع 0-04 تثبيت األبعاد .20

تثبيت أبعاد األعمال تثبيتًا صحيحًا ودقيقًا بالنسبة إلى النقاط األصلية  .أ 
 ؛هندس خطياً ومناسيب المرجع التي يزوده بها الم

طبقًا لما  ستقامات جميع أجزاء األعمالان دقة مناسيب ومقاسات و التأكد م .ب 
 .هو مذكور أعاله

 . أعاله  لتثبيت األعمال المطلوبة الالزمة والعمالةر جميع المعدات يوفت .ج 
ــع أي جــزء مــن األعمــال أو  04-0  ــين خــالل ســير العمــل وجــود أي خطــأ فــي موق إذا تب

أو قياســاته، فينبغــي علــى المقــاول أن يقــوم بتصــحيح ذلــك  اســتقامتهمناســيبه أو 
وفقًا لتعليمات المهنـدس أو ممثـل المهنـدس، إال إذا تبـين أن الخطـأ  ،على حسابه

، فعنـدها خطيـاً  ناتع عن المعلومـات التـي زوده بهـا المهنـدس أو ممثـل المهنـدس
يبلـغ  قبـل أن صـاحب العمـلأخذ موافقة سيحدد المهندس تكاليف تصحيح الخطأ و 

 .المقاول بذلك
تعفـــي  إن تــدقيق ومراجعـــة األبعـــاد والمناســـيب والمقاســات مـــن قبـــل المهنـــدس ال 04-3 

المقاول من مسؤولياته نحو أي تصحيح وعلى المقـاول أن يحـافظ ويحمـي جميـع 
علــى نقــاط المرجــع  وأن يحــافظ .عالمــات القيــاس ونقــاط التثبيــت واألوتــاد وبيرهــا

ســــاحة وأي عالمــــات للقيــــاس وأي عالمــــات ثابتــــة األصــــلي وأي إحــــداثيات للم
 .بموافقة المهندس الخطية إال  للمساحة األرضية وأن ال يتم تحريكها أو إزالتها 

هنـاك مناسـيب تحـت المـاء أو فوقـه مرتبطـة بـأي قياسـات ألي جـزء عندما تكـون  04-4 
ذا العمـل فـي هـ بـدءمن األعمال فيتعين على المقاول تسجيل هـذه المناسـيب قبـل 
ممثــل المهنــدس أو الجــزء علــى أن يــتم تســجيل هــذه المناســيب حســب توجيهــات 

 .المهندس وبحضوره
المهنـدس تقدم نسختين من المناسيب المسجلة والمراجعة والموقع عليها من قبـل  04-5 

 .ممثل المهندس والمقاول إلى المهندس وتعتبر أساسًا للقياسأو 
الجسات والحفر  .21

 التجريبية
على المقاول أن يقوم بتنفيذ أي أمر خطي من المهندس أثناء تنفيذ العمـل  يتعين 05-0

الطلـب عمـاًل إضـافيا إال إذا كـان  اويعتبر هـذمتعلق بعمل جسات أو حفر تجريبية 
 .في جدول الكميات ُمقابل هذا العمل ةأو مبالغ مضمن اً هناك بند

 
السالمة واألمن  .20

 وحماية البيئة
نجــاز يتعــين علــى المقــاول خــ 06-0 وصــيانتها التقيــد بــاألمور  األعمــالالل مــدة تنفيــذ وا 

 :التالية
ــــع  .أ  ــــع األشــــخا  المســــموح لهــــم بالتواجــــد فــــي الموق العنايــــة بســــالمة جمي
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مـا دامـت قيـد ) وعلى األعمال ( ما دام تحت سيطرته)والمحافظة على الموقع 
فـي حالـة منظمـة لحمايـة أولئـك ( التنفيذ وبير مشغولة من قبل صاحب العمل

 ألشخا  من األخطار؛ا
ـــارة  .ب  ـــه الخاصـــة، بوســـائل اإلن ـــى نفقت ـــع باســـتمرار، وعل ـــد الموق ـــز وتزوي تجهي

والحراســة والوقايــة والتســييع واإلشــارات التحذيريــة مــن الخطــر، حيثمــا وأينمــا 
اقتضت الضرورة ذلك، أو بناًء على طلب المهنـدس أو أي سـلطة أخـر ، مـن 

 لجمهور أو بيرهم؛أجل حماية األعمال، وسالمة وراحة أفراد ا
اتخــاذ جميــع االحتياطــات الالزمــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث ضــمن الموقــع  .ج 

وخارجـــه، وتجنـــب إحـــداث الضـــرر لألفـــراد أو األضـــرار بممتلكـــاتهم أو بســـائر 
الناس نتيجة للتلوث أو الضجيع أو بيره مما قـد ينـتع عـن تسلسـل العمليـات 

 .التي يقوم بها
التعليمات والمنشورات التي تصدرها الجهة المختصة على المقاول التقيد ب 06-0 

بخصو  البيئة وحمايتها وان يلتزم بالقوانين والمعايير سارية المفعول في 
 .الجمهورية اليمنية

للمقاول االستفادة وعلى حسابه الخـا ، مـن الخـدمات العامـة كالكهربـاء والميـاه  0-05 الخدمات العامة .27
فـي الموقــع أو بجـواره مـن الشـبكات العامـة بعــد  والهـاتف واالنترنـت حسـب توفرهـا

الحصــول علــى موافقــة الجهــات المعنيــة وذلــك لغــرض األعمــال وعلــى المقــاول أن 
ـــك  ـــة توصـــيالت وأجهـــزة ضـــرورية الســـتخدام تل ـــى حســـابه الخـــا  أي يجهـــز عل
ـــات وتعليمـــات الســـلطات العامـــة بهـــذا  ـــع متطلب ـــل لجمي ـــه أن يمتث الخـــدمات وعلي

تمكــن المقــاول مــن االســتفادة مــن تلــك الخــدمات كمــا الخصــو  وفــي حالــة عــدم 
لـة التـي يوافـق يتقدم فعلى المقاول أن يهيـ  علـى حسـابه الخـا ، الترتيبـات البد

 .عليها المهندس لتجهيز مثل تلك الخدمات المطلوبة
العناية  .22

 باألعمال
خ تــاريمــن  اعتبــاراً األعمــال فــي المحافظــة علــى  المســؤوليةيتحمــل المقــاول كامــل  08-0

وتــؤول مســؤولية العنايــة إلــى لهــا  االبتــدائيوحتــى تــاريخ التســليم  مباشــرة العمــل
 .صاحب العمل،

فـي  مسـؤوليته اسـتمرارخـالل فتـرة على المقـاول االعتنـاء بكافـة األعمـال القائمـة  08-0 
 .الدائمة حتى يتم استكمال العمل وتسليمهاألعمال  المحافظة على 

التأمين على  .29
وعلى  األعمال

 دات المقاولمع

التزامــات ومســؤوليات كــل مــن المقــاول وصــاحب العمــل، يتعــين علــى  مــع مراعــاة 09-0
 :أن يؤمن على ما يلي المقاول

األعمــال بمــا فيهــا المعــدات والمــواد والتجهيــزات بمــا يعــادل قيمتهــا االســتبدالية  .أ 
 ؛(الكلفة مضافًا لها هام  الربح)
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بدالية المـــذكورة ســـابقًا، وذلـــك مـــن القيمـــة االســـت% 05مبلغـــًا إضـــافيًا يعـــادل  .ب 
لشمول أي نفقات إضـافية أو طارئـة لتغطيـة الخسـارة أو الضـرر بمـا فـي ذلـك 
زالــة أنقاضــها أيــا  زالــة أي جــزء مــن األعمــال وا  األتعــاب المهنيــة وكلفــة هــدم وا 

 كانت طبيعتها؛

إلـى الموقـع بمـا قـام بتوريـدها مواد ومعدات المقاول وبيرها من األشياء التـي  .ج 
 .قيمتها االستبداليةيعادل 

فــي حالــة حــدوث أي ضــرر فــي األعمــال أو فــي أي جــزء منهــا أو فــي المــواد أو  09-0 
مــؤمن ضــدها، فعلــى المقــاول وبأســرع مــا يمكــن أن يقــوم  أخطــارالمعــدات بســبب 

بإصالح األضرار الحاصـلة وتـدفع أي مبـالغ مسـتحقة مـن التـأمين لصـاحب العمـل 
سـتلمه إلـى المقـاول علـى دفعـات حسـبما يوصـي الذي يقوم بدوره بدفع أي مبلغ ي

ذا زادت مبــالغ التأمينــات عــن المبلــغ الــذي تكبــده المقــاول فــي  بــذلك المهنــدس، وا 
ــدفع للمقــاول  مــا إذا نقصــت مبــالغ التأمينــات عــن تكــاليف اإلصــالح أاإلصــالح فت

 .فعلى المقاول أن يتحمل العجز الناش  عن ذلك
ألضرار ا .31

الالحقة 
باألشخا  

 كاتوالممتل

والمطالبات الناشـئة عن جميع الخسائر مسؤواًل أمام صاحب العمل المقاول يكون  31-0
شخصية أو حالة وفـاة مـن  إصاباتأو تلف لممتلكات مادية أو  نعن حدوث فقدا

جــراء تنفيــذ األعمــال أو صــيانتها أو بســبب تقصــير ويعــوض الطــرف اآلخــر عــن 
والنفقـات والرسـوم التـي تترتـب  تالمتطلبـا، بما في ذلـك التعـويض عـن جميـع ذلك

أي أضـرار على األمور التي سبق ذكرها، ويستثنى من ذلك أي تعويض ينشأ عـن 
 :تحدث بسبب

لألعمال أو أي جزء  الالزمةصاحب العمل واستعماله الدائم لألراضي  أشغال .أ 
 .منها

 .صاحب العمل بتنفيذ األعمال أو أي جزء منها في أرض الموقع قيام .ب 
أو عن  مستخدميهدر عن صاحب العمل أو ص إهمالعمل أو  .ج 

 .صاحب العمل المقاولين اآلخرين العاملين لحساب
التأمين ضد  .30

 الطرف الثالث
أو  مـــاديعلـــى المقـــاول قبـــل مباشـــرته العمـــل أن يقـــوم بالتـــأمين ضـــد أي ضـــرر  30-0

قد تلحق بـأي مـن الممتلكـات بمـا فـي ذلـك ممتلكـات صـاحب العمـل وعليـه  خسارة
ـــؤمن  ـــك أيضـــًا أن ي ـــي ذل ـــا ف ـــأي شـــخ  بم ضـــد أي ضـــرر أو إصـــابة تلحـــق ب

 .جة تنفيذ العقديمستخدمي صاحب العمل لألضرار التي تنجم نت

عقــد التــأمين مــع شــركة تــأمين وبالشــروط التــي يوافــق عليهــا  أن يكــونينبغــي  30-0 
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ــى أن ال ــغ المحــدد فــي  صــاحب العمــل، عل ــأمين عــن المبل ــل قيمــة بوليصــة الت تق
وعلــى المقــاول تقــديم بوليصــة التــأمين أو إيصــاالت دفــع  دللعقــ الشــروط الخاصــة

 .طلب منه ذلك للمهندس أو ممثل المهندس متى ما المستحقةاألقساط 

شامال على العمال واآلليات والمعدات وأي وسـائل نقـل يـتم التأمين  يكونيجب أن  30-3 
ـــل  ـــه اســـتخدامها مـــن قب ـــاول أو مقاولي ـــاطنالمق ـــذ  مـــن الب ـــدألبـــراض تنفي ، العق

ًً و  صالحضمان الصيانة حتى نهاية فترة  ساريًا  .العيوب وا 

الحوادث  .32
صابات العمل  وا 

صاحب العمل بيـر مسـؤول عـن أيـة أضـرار أو تعويضـات تسـتحق قانونيـًا بسـبب  30-0
 هوليـاأي حادث أو إصابة تلحق بأي عامل أو مستخدم يعمـل لـد  المقـاول أو مق

العمـل فـي مثـل هـذه الحـاالت من الباطن ويجب علـى المقـاول أن يعـوض صـاحب 
 عن جميع األضرار أو المطالبات أو الرسوم والنفقات الناشئة عنها

عن أية أضرار أو تعويضات واجبة الدفع قانونـاُ بشـأن بير مسئول صاحب العمل  30-0 
أو كنتيجــة أي حــادث أو إصــابة تلحــق بــأي عامــل أو أي شــخ  آخــر مســتخدم 

البـاطن وذلـك باسـتثناء الحـوادث واإلصـابات  لد  المقاول أو لد  أ ي مقاول مـن
وعلـى ، الناجمة عن أي عمل صـادر مـن صـاحب العمـل أو وكالئـه أو مسـتخدميه

عــن جميــع و عــن جميــع هــذه األضــرار والتعويضــات  يلتــزم بــالتعويضالمقــاول أن 
مطالبــات التعــويض ونفقــات التقاضــي والتكــاليف والغرامــات والمصــاريف المتعلقــة 

االلتزامـات المنصـو  عليهـا فـي بـأي مـن خـالل اإلوعهـا، دون بذلك مهمـا كـان ن
 .ذات العالقة القوانين النافذة

 :المقاول ليس مسئوال أمام صاحب العمل بالتعويض في أي من الحاالت التالية 30-3 

اســتعمال أو إشــغال األراضــي بصــورة دائمــة باألعمــال أو بــأي جــزء منهــا أو  .أ 
 .المحاصيل ً األضرار التي تصيب وجه األرض أو 

صــاحب العمــل فــي تنفيــذ األعمــال أو أي جــزء منهــا علــى أيــة أرض أو  قيــام .ب 
 .فوقها أو تحتها أو فيها أو خاللها

 

األذ  أو الضــرر الــذي يلحــق باألشــخا  أو بــاألموال نتيجــة أي عمــل أو  .ج 
إهمــال يقــع أو يقتــرف أثنــاء نفــاذ المقاولــة مــن صــاحب العمــل أو وكالئــه أو 

أو عن أيـة ( بير الذين يستخدمهم المقاول)ه اآلخرين مستخدميه أو مقاولي
مطالبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عـن األضـرار والتكـاليف 

 والغرامات والمصاريف بخصو  ذلك؛
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وعلى صاحب العمل أن يعوض المقاول عما يتحقق من مطالبات التعويض 
والغرامات والمصاريف  ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن األضرار والتكاليف

 .فيما يخ  األمور المذكورة في هذا البند
تأمين العمال  .33

والمستخدمين 
 ضد الحوادث 

ينبغي على المقاول أن يقوم بتأمين شامل ومستمر لجميع العمال والمستخدمين  33-0
 يتعرضون لها خالل عملهمقد الذين يعملون معه ضد الحوادث واإلصابات التي 

 .للطرف الثالثوكذلك التأمين 
فرعى  مقاولويعتبر المقاول مسؤواًل عن التأمين على عمال ومستخدمي أي 

بالتأمين على عماله ومستخدميه  من الباطنيعمل معه إال إذا قام المقاول 
ويشترط أن تتم عقود التأمين لد  شركة تأمين وبالشروط التي يوافق عليها 

يصال سداد األقساط متى الت ةصاحب العمل وعلى المقاول تقديم بوليص أمين وا 
 .طلب منه ذلك ما

المعالجات  في  .30
حالة عدم قيام 

المقاول 
 بالتأمين

إذا لم يقم المقاول بالتأمين أو االستمرار فيه بمقتضى هذه الشروط أو إذا لم يقم  34-0
بأي تأمين آخر قد يطلب منه بموجب أحكام عقد المقاولة فعندئذ على صاحب 

ا التأمين واالستمرار فيه ودفع أقساط التأمين الالزمة لهذا العمل القيام بهذ
الغرض، واستقطاع المبلغ الذي دفعه مضاف إليه المصاريف اإلدارية من أية 
مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول أو ضمان األداء أو استحصال مثل هذا 

 .المبلغ على أساس أنه دين بذمة المقاول
بتنفيذ شروط التأمين أو عدم شمول التأمين لألخطار كافة  قيام المقاولعدم إن  34-0 

 .فإن ذلك ال يعفي المقاول من مسؤولياته والتزاماته بموجب عقد المقاولة
على المقاول أن يخطر صاحب العمل وشركة التأمين عن أية قضية أو حادثة  34-3 

بار عنها تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب المقاولة القيام باإلخ
ويتحمل المقاول المسؤولية عن أية خسائر ومطالبات ودعاو  قضائية ونفقات 
ومصاريف وتكاليف مهما كانت ناجمة عن أو بسبب أي تقصير من قبل المقاول 

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

مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب أن تدفع إلى صاحب العمل ومن ثم 
تدفع من قبل صاحب العمل إلى المقاول بالمقادير واألوقات التي يؤيد ممثل 
المهندس بأنها عادلة ومعقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزه المقاول في إصالح 

ر حسب رأي المهندس ال بد من الضرر أو الخسارة طالما أن الخسارة أو الضر 
القيام بإصالحه وذلك من اجل األداء المناسب لألعمال أو تنفيذ وصيانة األعمال 
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ذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين بير كافية لألبراض المذكورة آنفًا  وا 
 .فإن المقاول يتحمل الفرق

 االمتثال .31
للقوانين 
 واألنظمة

بجميــع القــوانين والــنظم والتعليمــات الصــادرة عــن أي هيئــة  االلتــزامعلــى المقــاول  35-0
 قمـــا يتعلـــمحليـــة لكـــل  ةأو ســـلطرســـمية ذات صـــالحية قانونيـــة أو هيئـــة عامـــة 

عـن أي أضـرار أو  وتعويضهوينبغي على المقاول حماية صاحب العمل  باألعمال،
أو  أو اللـوائحبرامات تلحق به نتيجة عدم مراعاة المقـاول ألي مـن تلـك القـوانين 

 .أو األوامر التي ال تتعارض مع شروط العقد األنظمة أو التعليمات
تسديد أيـة رسـوم لـم تكـن من المقاول أي جهة حكومية أو وحدة إدارية طلبت إذا  35-0 

يـتم إشـعار المهنــدس بـذلك ليـتم سـدادها مــن فمطلوبـة منـه بموجـب أحكــام العقـد، 
 .قبل صاحب العمل

لمكتشفات أو النقود أو األدوات أو أي مواد أو إنشـاءات أو مخلفـات تعتبر جميع ا 0-36 األثريات .30
اليمنيــة يعثــر عليهــا فــي موقــع العمــل ملكــًا للدولــة  ةذات قيمــة جيولوجيــة أو أثريــ

الالزمــة  االحتياطــاتجميــع  فــور اكتشــافها أو العثــور عليهــا اتخــاذوعلــى المقــاول 
 للمحافظة عليها وعدم تحريكها أو إتالفها 

ءة حقوق برا .37
 االختراع

على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمـل عـن جميـع االدعـاءات واإلجـراءات  35-0
القضائية بخصو  أو بسـبب أي اعتـداء علـى أي مـن حقـوق بـراءة االختـراع أو 

التجاريــة أو أيــة حقــوق أخــر  يحميهــا القــانون أو األســماء النمــاذج أو العالمــات 
ـــدات اإلنشـــا ـــأي مـــن مع ـــق ب ـــا يتعل ـــك فيم ـــواد وذل ـــائن أو العمـــل أو الم ء أو المك

وعلـى المقـاول أن يحمـي ويعـوض صـاحب . المستعملة في أو بخصو  األعمـال
العمــل عــن جميــع مطالبــات التعــويض ونفقــات التقاضــي ومبــالغ التعــويض عــن 
األضرار والتكاليف والغرامـات والمصـاريف الناشـئة عنهـا والمتعلقـة بهـا مهمـا كـان 

 . سنوعها والمقدمة من المهند
يلتزم كل من المقاول وصاحب العمل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات  35-0 

المتعلقة بالمقاولة وباألعمال وعدم إفشائها ألي طرف ثالث وعلى المقاول 
من الباطن ومجهزي المواد والمعدات وأية جهة أخر  قد تشارك في  ينوالمقاول

و أفالم أو صور أو إلقاء تنفيذ األعمال عدم نشر أو توزيع أية مقاالت أ
 .محاضرات أو تجهيز أية معلومات تخ  األعمال أو المنشخت المجاورة للموقع

 حركة المرور .32
لى  من وا 

المـد  الـذي يسـمح بـه  فـي حـدوداألعمـال ب المرتبطـةالعمليات أن يتم تنفيذ يجب  38-0
 قال تعيـــو  المشـــاةتعرقـــل حركـــة المـــرور فـــي الطـــرق أو ممـــرات  العقـــد وبحيـــث ال

ـــك  ـــت تل ـــات العامـــة أو الخاصـــة ســـواء كان ـــذ أي مـــن الممتلك ـــى مناف الوصـــول إل
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ــاول  الموقع ــى المق ــره مــن األشــخا  وعل ــة صــاحب العمــل أو بي الممتلكــات ضــمن ملكي
مـن جـراء عـدم تقيـد المقـاول بـذلك بـه أي ضـرر يلحـق  عـنحماية صاحب العمـل 

 .ن ذلكع أتنش تيلاوأن يعوضه عن جميع المطالبات والنفقات والرسوم 
ــاول  38-0  ــى المق ــبالحيطــة الالزمــة  اتخــاذينبغــي عل ــالطرق والجســور  لتجن األضــرار ب

مــن  هوليــاحمــوالت المركبــات الخاصــة بــه أو بــأي مــن مق المؤديــة للموقــع بســبب
ــه  ــاطن وعلي ــارالب ــار المركبــات و ةالطــرق وتنظــيم حركــ اختي ــث  اختي أنواعهــا بحي

لــى تنحصــر حركــة المــرور بيــر العاديــة الناشــئة  عــن نقــل المعــدات والمــواد مــن وا 
تلحق ضررًا بأي مـن الطـرق والجسـور  وبحيث ال اإلعاقةالموقع في أضيق حدود 

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

تسببها في اإلضرار بالطريق  احتمالن هنالك طريق عام أو عبر جسر، وكا على
طبقًا ألحكام التشريعات المنظمة أو الجسر، أن يأخذ موافقة الجهة المختصة 

وعليه أن لمنع األضرار  الالزمةالوقائية  االحتياطات باتخاذ كافةوأن يقوم لذلك 
 .وأبعاد وتفاصيل تلك األحمال يشعر المهندس أو ممثل المهندس بأوزان 

يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم المتعلقة بالتصاريح الخاصة والمؤقتة  38-4 
صة االخعلى نفقته  يهي للمرور والتي يحتاجها للوصول إلى الموقع وعليه أن 

 .خارج حدود الموقع يحتاج إليها من أجل العمل إضافيةأي تجهيزات 
ال بالقدر الذي تقتضيه متطلبـات يجب أن تتم جميع العمليات الالزمة لتنفيذ األعم 38-5 

تنفيذ المقاولة وال يتعـرض بصـورة بيـر ضـرورية أو بيـر سـليمة لراحـة الجمهـور 
شــغال الطــرق العامــة والخاصــة والممــرات  ــل الوصــول لغــرض اســتعمال وا  أو يعرق
ألجل الوصول إلى األمالك سواء كانت فـي حيـازة صـاحب العمـل أو فـي حيـازة أي 

ن يعـوض صـاحب العمـل بجميـع مطالبـات التعـويض شخ  آخر وعلى المقـاول أ
ونفقات التقاضي ومبالغ التعـويض عـن األضـرار والتكـاليف والغرامـات والمصـاريف 
الناشئة عن والمتعلقة بمثل أي من هذه األمور وبالقـدر الـذي يكـون فيـه المقـاول 

 .مسؤوال عن ذلك
المقاولون  .39

 اآلخرون
ــى المقــاولع 39-0 ــاال لتعليمــات الم ،ل ــع ا ،هنــدسامتث ــه لإتاحــة جمي ــة لدي فــر  الممكن

 :ألداء أعمال
عمـــال صـــاحب العمـــل أي مقـــاولين آخـــرين يســـتخدمهم صـــاحب العمـــل أو  .أ 

 نفسه؛
ــع أو بجــواره  .ب  ــذ أي عمــل داخــل الموق ــا لتنفي ــًة جــر  تكليفه أي ســلطة قانوني

كان هذا العمل بير مشمول في العقد، أو كان مشموال بأي عقـد آخـر  سواء
 .أو مالحقها ألعمالبخصو  ا وقعه صاحب العمل

المحافظة على  .01
 نظافة الموقع

ينبغي على المقاول أثناء تنفيذ األعمال الحفاظ على الموقع خاليًا من أي عوائق  41-0
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عن العمل وأن يتخل  من أي  فائضة وموادبعاد أي معدات ا  وأن يقوم بتخزين و 
 .يحتاج لها العمل ال مؤقتةمخلفات أو نفايات أو إنشاءات 

زالة كل معدات  تنظيف لإنجاز األعما انتهاءينبغي على المقاول عند  41-0  الموقع وا 
بحاجة لبقائه وترك الموقع وما  سما ليوالمخلفات وكل  الفائضةالتشييد والمواد 

 .به من أعمال في وضع نظيف مرتب ومقبول لد  المهندس
جودة المواد  .00

والمصنعية 
 واالختبارات

- :ةميع المواد والمصنعييجب أن تكون ج 40-0
 ها في العقد طبقًا لتعليمات المهندس ليوالمنصو  ع الجيدةاألنواع من  .أ 
فــي مكــان  لالختبــارات( حســب طلــب المهنــدس)مــن وقــت آلخــر  تخضــع أن .ب 

التصــنيع أو التجهيــز أو فــي الموقــع أو أي مكــان آخــر كمــا هــو منصــو  
 .ه في العقدليع

زم والمعدات والعمال والمواد وبيرها ايالت واللو على المقاول تقديم جميع التسه 40-0 
كما  استعملتمادة  أووقياس أي عمل أو نوعية أو كمية  الختبارمما يلزم عادة 

النحو الذي  ىعل استعمالهاقبل  لالختباريلتزم المقاول بتقديم عينات المواد 
 .يطلبه المهندس

تكلفة العينات  .02
 االختباراتأو 

فة إعداد العينات التي يتطلبها العمل كما يتحمل تكلفة إجراء يتحمل المقاول تكل 40-0
 .اختبار للموادأي 

 .على المقاول أن يجهز جميع النماذج على نفقته الخاصة 0-43 كلفة النماذج .03
الوصول إلى  .00

 الموقع
يحق للمهندس أو أي شخ  آخر يفوضه المهندس الدخول في أي وقـت لموقـع  44-0

كن التــي يجــر  فيهــا التحضــير لألعمــال أو تــورد منهــا الــور  أو األمــا العمــل أو
لغــرض تنفيــذ األعمــال وعلــى المقــاول تقــديم  األدواتأو  المصــنعةالمــواد واألدوات 

 .والمساعدة ألي منهم الالزمةالتسهيالت 
عمال األ اختبار .01

 قبل تغطيتها
ــى ال 45-0  يجــوز تغطيــة أي عمــل أو حجبــه عــن النظــر إال بعــد موافقــة المهنــدس وعل

تغطيتـه  تمالمقاول إتاحـة الفرصـة الكافيـة للمهنـدس لفحـ  وقيـاس أي عمـل سـت
علـــى المقـــاول  قبـــل أن تقـــام عليهـــا اإلنشـــاءات الدائمـــة تاألساســـاوأن يفحـــ  

وعلـى  ،إخطار المهندس عندما يكون مثل هذا العمل أو أي أساس جاهز للفح 
العمــــل أو المهنــــدس المبــــادرة بالحضــــور إلجــــراء الفحــــ  والقيــــاس لمثــــل هــــذا 

خطار المقاول بذلك تاألساسا  .وا 
يحق للمهندس مطالبة المقاول بإعادة الكشف على أي جزء من األعمال يكون  45-0 

المهندس ويتحمل المقاول كافة النفقات المترتبة على  قد قام بتغطيته دون علم
 .ذلك
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إزالة األعمال  .00
والمواد بير 

 المطابقة

 :باآلتيأثناء سير العمل _ من وقت آلخر_ كتابياً  للمهندس الصالحية بأن يأمر 46-0
وذلــك خــالل  للمواصــفات مطابقــةإبعــاد أي مــواد مــن الموقــع يــر  أنهــا بيــر  .أ 

 .الفترة التي يحددها
 .ةالمواد بمواد مناسبة وصالح استبدال .ب 
إزالة أي عمل يعتبره المهندس بير مطابق لمتطلبات العقد مـن حيـث المـواد  .ج 

عادة تنف أو  اختبـاريـذه بشـكل سـليم وذلـك علـى الـربم مـن أي المصنعية وا 
 .سابق له أو دفعات على الحساب تمت بشأنه

إخالل المقاول  .07
 بالتعليمات

إذا أخـــل المقـــاول بتنفيـــذ تعليمـــات المهنـــدس أو ممثـــل _ يحـــق لصـــاحب العمـــل  45-0
فإنـه يحـق  –المهندس خالل المهلة المحددة أو خالل مدة يحددها صاحب العمـل 

ل  أن يسـتخدم أشخاصـا آخـرين ويـدفع أجـورهم مـن أجـل تنفيـذ تلـك لصاحب العمـ
ل وفي مثل هذه الحالة يتحمل المقاول جميـع التكـاليف المترتبـة علـى ذلـك، عمااأل

حســب تقــديرات المهنــدس التــي يعــدها بعــد إجــراء التشــاور المناســب مــع صــاحب 
ــالغ مســتحقة ــة مب  أو قــد تســتحق العمــل، ويحــق لصــاحب العمــل خصــمها مــن أي

رســال نســخة مــن   .للمقــاول كمــا يتعــين علــى المهنــدس إشــعار المقــاول بــإقرار وا 
 .ار إلى صاحب العملعشاإل

بنـاًء علـى أمـر خطـي صـادر إليـه مـن المهنـدس أن يوقـف _ ينبغي على المقاول  0-48 توقيف العمل .02
وبالكيفيــة التــي يحــددها المهنــدس وعلــى  ةأو أي جــزء منــه للمــد الجــاري العمــل

يحــافظ علــى األعمــال ويــؤمن حمايتهــا خــالل فتــرة التوقــف إلــى الفتــرة المقــاول أن 
 :ي إي من الحاالت اآلتيةويكون التوقيف ف التي يراها المهندس ضرورية

 .قد ورد به ن  في العقد .أ 
 .رتكبه المقاولاأو خطأ  ربسبب تقصي .ب 
 .األحوال الجوية بالموقع بسبب .ج 

 
ًا أو جزئيـًا يالمتها كلسالمحافظة على من أجل تحسين تنفيذ األعمال أو  .د 

وفي الحاالت التي يطلب فيها المهندس التوقيف دون أن يكـون للمقـاول 
 .يد فيها فعلى صاحب العمل إعطاء مدة إضافية لذلك

بأمر خطي من المهندس ولم يصدر عن كليًا أو جزئيًا إذا توقف سير العمل  48-0 
بتوقيفه فيما عدا أن يكون  راألميومًا من تاريخ  03خالل  باستئنافهالمهندس أمر 

أن  للمقاولفيحق  _ البند السابقالمشار إليها في " أ، ب، ج، د"اإليقاف في حدود 
يومًا من تاريخ  42العمل خالل  باستئنافيخطر المهندس كتابيًا بطلب اإلذن 

ذا لم يمنح المقاول اإلذن خالل الفترة   اعتباريحق له  المذكورةإخطاره للمهندس وا 
ذلك تخليًا عن العقد من  واعتبار ،ف بذلك الجزء من األعمال بمثابة إلغاء لهالتوقي

 .جانب صاحب العمل إذا كان التوقيف يمس األعمال في مجملها
كن تسليمها مأو أي أجزاء يالعمل تسليم المقاول موقع بصاحب العمل  سيقوم 0-49 تسليم الموقع .09
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أو وفقًا  ،للبرنامع المعد لهذا العملوفقًا  ،منه ليتمكن المقاول من مباشرة العمل
يتقدم بها المقاول كتابيًا للمهندس لتمكينه من تنفيذ  معقولةألي مقترحات 

 .األعمال
لنفقات  ن تأخير تسليم الموقع أو تسبب ذلك في تحملهمإذا تضرر المقاول  49-0 

على ء تأخر صاحب العمل وفقًا لما هو محدد في فقرات هذا البند فنتجت من جرا
والتوصية لصاحب العمل بمنح  إلنجاز األعمالتقدير المدة اإلضافية المهندس 
 .هذه الفترة

تحدد فترة تسليم الموقع بفترة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ توقيع العقد مالم  49-3 
 الشروط الخاصةتتطلب عملية التسليم للموقع فترة أطول كما هو محدد في 

 .للعقد
مدة اإلنجاز  .11

 المتوقعاريخ الت)
وتسليم نجاز إل 

 (األعمال

أي نصو  ترد في العقد بشأن إنجاز أي جزء من األعمال قبل  مراعاةمع  51-0
خالل  ،اإلنجاز الكلى فإنه ينبغي على المقاول أن يقوم بإنجاز األعمال بكاملها

تاريخ تسليم والتي تحسب من  الشروط الخاصة للعقدالفترة الزمنية المحددة في 
 .إشكاالت أومن أي  موانع  خالياع إلى المقاول الموق

تمديد مدة  .10
من )اإلنجاز
 المتوقعالتاريخ 

النتهاء إنجاز 
 (األعمال

الـذي يفـرض تمديـدًا  رأو بالقدأو الزائدة من ذلك النوع  اإلضافيةإذا كانت كمية األعمال  50-0
هـذه  ىضـتأخير بمقفي مدة اإلنجاز المحددة لتنفيذ األعمـال، أو كانـت هنالـك أسـباب للتـ

ذا  ــة ظــروف اقتضــتالشــروط وا  ــة اســتثنائية مناخي ظــروف خاصــة  يللعمــل أو أ  معطل
ناش  عن تقصير المقاول، وترتـب علـى تلـك األسـباب  وما ه باستثناءمهما كان نوعها 

تبريرًا يعطي المقاول الحق للمطالبة بتمديد مـدة اإلنجـاز ففـي مثـل  رما يعتبأو الظروف 
لطلبــه  الموجبــةاألســباب ب كتابــةعلــى المقــاول أن ُيخطــر المهنــدس  هــذه الحــاالت يجــب

عليـه أن يومًا مـن تـاريخ وقـوع تلـك الظـروف أو األسـباب، كمـا  08  ال تتعدخالل فترة 
وعلــى المهنــدس تحــري األمــر فــي حينــه  لــه اســتحقاقهأن يقــدم تفاصــيل أي تمديــد يــر  

 .، ورفعها لصاحب العمل إلقرارهاوتحديد مدة التمديد
القيود على  .12

 ساعات العمل
بـــدون  المقـــررة الرســـميةتنفيـــذ األعمـــال خـــالل الليـــل أو أيـــام العطـــالت  يجـــوز ال 50-0

يكـون فيهـا االسـتمرار فـي العمـل تصريح خطي من المهندس ماعدا الحاالت التي 
ن ضروريًا إلنقـاذ حيـاة األشـخا  أو للمحافظـة اأو ك تأجيله،يمكن  الأمرًا حتميًا 

 .ذاتها لممتلكات وسالمة األعمالعلى سالمة ا
وينبغي على المقاول في مثل هـذه الحالـة إبـالغ المهنـدس فـورًا بـاألمر، باسـتثناء 

 .التناوبتنفيذ العمل فيها عادة بنظام الورديات أو األعمال التي يجري 
تقدم سير  .13

 العمل
ي جــزء تقــدم األعمــال بكاملهــا أو فــي أ معــدل المهنــدس فــي أي وقــت بــأن  إذا رأ 53-0

نتيجة ألسـباب ال تبـرر تمديـد مـدة اإلنجـاز، وقـدر المهنـدس منها قد أصبح بطيئا 
فعلـى المهنـدس إبـالغ أن إنجاز األعمال لن يتم خالل مدة اإلنجاز المتفق عليها، 

بموافقــة  الالزمــةوالخطــوات  اإلجــراءات اتخــاذالمقــاول خطيــًا بــذلك وعلــى المقــاول 
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نجــاز  ،ةداألعمــال خــالل الفتــرة المحــددة أو الممــد المهنــدس لإلســراع فــي العمــل وا 
 بالعمـل لـياًل أو فإنه يجوز للمقاول طلب الموافقة من قبل المهندس بالتصـريح لـه

يجوز للمهندس رفـض هـذا الطلـب بـدون  وبالمقابل ال األسبوعيةأيام العطل  خالل
 .سبب مقبول

ذا انطوت اإلجراءات التي اتخذها المقاول للقيام بمسؤولياته  خـالل تلـك األوقـات وا 
على أي نفقات إضافية يتكبـدها صـاحب العمـل بسـبب األجـور المترتبـة علـى دوام 
الوقــت اإلضــافي للجهــاز المشــرف التــابع لــه، فعلــى المهنــدس أن يقــوم بتحديــدها 

لكـي يسـتردها صـاحب ( بعد إجراء التشاور المناسب مع صـاحب العمـل والمقـاول)
، ويتعـين علـى المهنـدس أن للمقـاول تحقالعمل من أي دفعات مستحقة أو قد تس

 .يشعر المقاول بقراره مع إرسال نسخة منه إلى صاحب العمل
 برامة التأخير .10

 والسداد
 :احتساب برامة التأخير .أ  54-0

المتعاقـد عليهـا فـي المواعيـد المحـددة  األعمـالفي تنفيذ  المقاولإذا تأخر  .0
حسـب برامـة تـأخير بحسب البرنـامع الزمنـي والفتـرة المحـددة فـي العقـد، ت

من قيمة البنود التي لـم يـتم تنفيـذها علـى % 5.5في الشهر األول بنسبة 
 :النحو التالي

 0 % من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي جزء
 .منه

 0.5 % من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني أو أي
 .جزء منه

 
 

 0 %ة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي جزء من قيمة البنود الخاضع
 .منه

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

  لكـل شـهر %( 4)إذا تأخر بعد ذلـك يـتم احتسـاب برامـة تـأخير بنسـبة
ــث ال يتجــاوز  ــى حــده بحي ــدم عل ــرة ممــا تق ــل فت ــك لك ــه وذل أو جــزء من

مالي قيمة العقـد وال تتجـاوز مـدة من إج%( 01)مجموع الغرامة نسبة 
امة أو المـدة المحـددة إذا تجاوزت الغر  التأخير كحد أقصى ثالثة أشهر

رة يكتفى بالغرامة المحـددة ومصـادرة ضـمان األداء واتخـاذ في هذه الفق
 .اإلجراءات المنصو  عليها في القانون والالئحة وشروط العقد

 .أو لقوة قاهرة العمل لصاحبال تحتسب برامة التأخير ألسباب تعود  .0

 :احتساب برامة السداد .ب 

 :وفقًا للشروط التالية المقاولتحتسب برامة السداد لصالح  .0
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 عدم وجود أي مبرر قانوني للتأخير في السداد. 
 عدم وجود أي نق  في الوثائق أو البيانات القانونية المؤيدة للدفع. 

  لجهة المخولة بإدارة يومًا من تاريخ رفع المستحقات من قبل ا 91تجاوز فترة
 . العقد والتوقيع عليه دون أي مالحظات وتعميده من رئيس الجهة

  متسببًا في تأخر إجراءات الدفع المقاولعندما ال يكون. 

من % 5.5يتم احتساب برامة تأخير السداد في الشهر األول بنسبة  .0
 :قيمة المستخل  المتأخر وتحسب على النحو التالي

 0 %لخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي جزء منهمن قيمة البنود ا. 

 0.5 %من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني أو أي جزء منه 
 0 %من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي جزء منه. 

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

 لكل شهر أو جزء %( 4)خر بعد ذلك يتم احتساب برامة السداد بنسبة إذا تأ
منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث ال يتجاوز مجموع الغرامة نسبة 

من إجمالي قيمة العقد وبما ال تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثالثة %( 01)
 . أشهر

 

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

من هذا ( أ)فسوف تطبق عليه برامة التأخير المحددة في الفقرة  المقاول
 .البند

 
شهادة التسليم  .11

 االبتدائي
 لألعمال

وفقـًا للعقـد  ئينهـا اختبـارأي  اجتـازتعندما يتم إنجاز األعمـال كاملـة وتكـون قـد  55-0
للمقـــاول إخطـــار المهنـــدس بـــذلك كتابيـــًا وطلـــب إصـــدار شـــهادة التســـليم  فيحـــق

القيـام بمـا  لطلـب المقـاول اسـتالمهيومـًا مـن  42على المهندس خـالل و  االبتدائي
 :يلي

التأكد من أن األعمال قد تم إنجازها وفقا للمواصفات والرسومات والمخططات  .أ 
ظات، وفي هذه الحالة يخطر المهندس وأنها مستكملة وخالية من التحف

قبل ( االبتدائي)صاحب العمل بتشكيل لجنة للفح  والمعاينة واالستالم 
 .نهاية المدة المحددة لها

إذا تبين أن األعمال بير مستكملة يقوم المهندس بإصدار تعليماته الخطية  .ب 
و أي إلى المقاول مبينا فيها األعمال التي يجب على المقاول استكمالها ، أ

أخطاء أو عيوب يجب إصالحها ويتم تحديد موعد النجازها بحسب طبيعة 
 .هذه األعمال

بعد انجاز المقاول لهذه المالحظات وتأكد المهندس أن األعمال أصبحت  .ج 
مطابقة للمواصفات والرسومات والمخططات وأنها مستكملة وخالية من 
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 . العيوب فيتم استكمال إجراءات االستالم
يومًا بعد  08خالل  االبتدائيشهادة التسليم  الستالممستحقا  يكون المقاول .د 

 ولجنة الفح  واالستالم لمهندسمن قبل ا المقبولة بالصورة عمالاأل إنجاز
 .بدون أي  مالحظات

شهادة التسليم  .10
 االبتدائي
 الجزئي

يجوز للمقاول أن يطلب من المهندس إصدار البند السابق في  دما ور  مراعاةمع  56-0
على  صدر شهادة التسليمتأن  لجنة االستالموعلى  االبتدائية التسليم شهاد
 :ياآلت النحو

 .إلنجازه منفصلةن  العقد على مدة  الدائمةأي قسم من األعمال  .أ 
تم إنجازه بشكل مقبول لد  المهندس وقام  الدائمةأي جزء من األعمال  .ب 

 .استعمالهأو  بإشغالهصاحب العمل 
ألي جزء من األعمال  ابتدائيصدر شهادة تسليم تأن للجنة االستالم يجوز  .ج 

وفقًا للعقد وذلك قبل إنجاز  اختبارإذا كان قد تم إنجازه كاماًل وأجتاز أي 
 .كاملة األعمال

ألي قسم أو جزء من األعمال الدائمة  ابتدائين إصدار أي شهادة تسليم إ .د 
احات التي يعني تسليم أعمال الموقع أو الس قبل إنجاز األعمال بكاملها ال

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

 
 عمالإنجاز األ .17

ومسئولية 
 إصالح العيوب

 : رد فــي هــذا العقــدتــأينمــا  "(الصــيانة) المســؤولية عــن العيــوب فتــرة"يقصــد بعبــارة  55-0
عمــال المعتمـدة مــن فتـرة سـنة ميالديــة محسـوبة مــن تـاريخ االســتالم االبتـدائي لأل

الشــروط لجنــة االســتالم خاليــة مــن أي تحفظــات، مــا لــم تحــدد مــدة أطــول فــي 
ذا أصــدر  ،  للعقــد الخاصــة أكثــر مــن شــهادة واحــدة، فتحســب  لجنــة االســتالم توا 

 .اله االبتدائيفترة الصيانة لكل جزء من تاريخ صدور شهادة التسليم 
مسؤولية عـن فترة ال انتهاءاحب العمل عند إلى صنهائيًا إلى حين تسليم األعمال  55-0 

مـن قبـل في حالـة سـليمة ومقبولـة  ،حسب شروط العقد (الصيانة)إصالح العيوب 
 _المتوقــع السـتهالكاو  العـادي االســتعمالمــا يـنجم عـن  باسـتثناء_ صـاحب العمـل

صـالح  نه ينبغي على المقاولإف عـادة اإلنشـاء، وا  القيام بجميـع أعمـال التعـديل، وا 
مسـؤولية ال، وبيرها، من األخطاء حسـبما يـراه المهنـدس الزمـًا خـالل فتـرة العيوب

يومًا من تاريخ انتهائها، وذلـك نتيجـة  42أو خالل ( الصيانة)عن إصالح العيوب 
ــتم إصــدار تعليمــات  ــه، وي ــوب عن ــل أو مــن ين ــه صــاحب العم ــذي يجري للكشــف ال

ائي إجـراء اسـتالم نهـائي بشأنها إلى المقاول  وعلى لجنة المعاينة واالسـتالم النهـ
 .خال من أي   مالحظات أو تحفظات
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الوارد ذكرها في البند السابق، على نفقته الخاصـة،  عمالاألالمقاول تكلفة  يتحمل 55-3 
 :ناشئة عن_ حسب رأي المهندس_إذا كانت األسباب التي أدت إلى حصولها 

 مخالفة لشروط العقد؛ مصنعية معدات أو مواد أواستعمال  .أ 
 ود خطأ في تصميم أي جزء مـن األعمـال يعتبـر المقـاول مسـؤواًل عنـه؛وج .ب 

بأي مـن التزاماتـه  التقيد في المقاول من جانب تقصيرأو بسبب إهمال أو 
 .المذكورة في العقد أو المفهومة منه ضمنيا

خفق المقاول عن القيام بأعمال الصيانة واإلصالحات حسب طلب المهندس اإذا  55-4 
أشخا  آخرين  باستخداملعمل أن يقوم بتنفيذ تلك األعمال فيحق لصاحب ا

تلك المبالغ من  استردادويتم  ،المرتبة على ذلك التكاليفويتحمل المقاول جميع 
أي مبالغ مستحقة له لد  صاحب العمل مع عدم المقاول أو خصمها من 

االخالل بحق صاحب العمل في مطالبة المقاول بأي تعويضات أو مبالغ أخر  
 .ي حالة عدم كفاية ذلكف

التزامات أخر   .12
 على المقاول

يجـب علـى المقـاول باإلضـافة إلـى التزاماتـه المحـددة بموجـب هـذه الشـروط القيـام  58-0
 :بما يلي

اإلشراف والفح  والمتابعة والسيطرة علـى جميـع مراحـل األعمـال بمـا فـي  .أ 
 .ذلك األجزاء التي يقوم بتنفيذها مقاوليه من الباطن

 .جميع الرخ  والموافقات الضرورية فيما يتعلق باألعمالاستخراج  .ب 
 

الــتخل  مــن جميــع المــواد الفائضــة والمعــدات واألدوات عنــد إكمــال العمــل  .ج 
الحقلي وبعد الحصول على موافقة صاحب العمـل والتـراخي  الالزمـة ومـا 
شـــابه ذلـــك فـــي حـــال تصـــريف تلـــك المـــواد أو المعـــدات أو األدوات داخـــل 

 .الجمهورية

ثال ألنظمة وتعليمات حمايـة البيئـة والسـيطرة علـى التلـوث طيلـة مـدة االمت .د 
 .تنفيذ األعمال

علـــى المقـــاول بنـــاء علـــى طلـــب خطـــي مـــن المهنـــدس أن يبحـــث تحـــت إشـــراف  58-0 
المهنــدس عــن أســباب أي نقــ  أو خطــأ فــي األعمــال أثنــاء تقــدم العمــل فيهــا أو 

نفقـــات المقـــاول جميـــع  ويتحمـــل (الصـــيانة)أثنـــاء فتـــرة المســـؤولية عـــن العيـــوب 
زالة أسبابها على حسابه الالزمةت حاالكشف عنها ويقوم باإلصال  .وا 

األعمال  .19
اإلضافية 
 والتغييرية

يحق لصاحب العمل أن يعدل العقد بالزيـادة أو الـنق  فـي أي مرحلـة مـن مراحـل  59-0
ي يـراه المهنـدس ضـروريا ألمن قيمة العقد وفقًا لما % 43تنفيذ العقد بما نسبته 

فـي شـكل أو نوعيـة أو حجـم األعمـال،  اتسبب كان، ويتطلب ذلك إجراء أي تغييـر 
، علــى أن تكــون عنــدها يحــق للمهنــدس أن يــأمر المقــاول بتنفيــذ أي مــن األعمــال

شـريطة أن ال تتجــاوز األعمــال اإلضــافية  بنــود األعمـال المتعاقــد عليهــانفــس مـن 
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، ومــا زاد عــن ذلــك يــتم مــن كميــة البنــد% 41علــى مســتو  البنــد عــن مــا نســبته 
التفاوض علـى سـعر التنفيـذ وفقـًا لألسـعار السـائدة فـي السـوق فـي حينـه بحسـب 
طبيعــة ومكــان تنفيــذ المشــروع بعــد أخــذ موافقــة لجنــة المناقصــات المختصــة علــى 

 .ذلك وفقا ألحكام القانون
ـــال إضـــافية  59-0  ـــأي أعم ـــوم ب ـــاول أن يق ـــة ال يجـــوز للمق ـــأو تغييري ه إال  إذا أصـــدر ل

ــاً  ــدس أمــرًا خطي ــتم اعتمــاد قيمتهــا المهن ــد أن ي ــذلك بع ــل ب ــل صــاحب العم  مــن قب
 .بحسب اإلجراءات القانونية

إنجاز العمل  .01
على أساس 
 العمل اليومي

يحــق للمهنــدس إذا رأي ذلــك مناســبًا أو ضــروريًا أن يصــدر أوامــره الخطيــة لتنفيــذ  61-0
وفـي مثـل هـذه الحالـة  باليوميةمعدل على أساس العمل  لأو عمأي عمل إضافي 

نظيـر هـذه األعمـال وفقـًا للشـروط المحـددة  اسـتحقاقاتهتم محاسبة المقـاول عـن ي
 .في جدول األعمال باليومية الُمَضمن في العقد

يجب على المقاول أن يقدم للمهندس اإليصاالت والفواتير التي تؤيـد المبـالغ التـي  61-0 
هـــا لشـــراء المـــواد قبـــل طلبهـــا صـــرفت وكـــذلك تقـــديم العطـــاءات التـــي تحصـــل علي

 .موافقة المهندس عليهاللحصول على 
ـــدم  61-3  ـــومي أن يق ـــى أســـاس العمـــل الي ـــى المقـــاول خـــالل ســـير العمـــل عل يجـــب عل

للمهندس كشوفات يومية دقيقة بأسماء ومهن ومدة عمل جميع المستخدمين فـي 
ي تنفيــذ كــذلك بيانــات بوصــف وكميــات المــواد والمعــدات المســتعملة فــو هــذا العمــل 

األعمــال علــى أن يقــوم المهنــدس بعــد مراجعتهــا والموافقــة عليهــا بــالتوقيع عليهــا 
 .وتسليم المقاول نسخه منها

  

للعمالـة  مسـعرةيجب على المقاول في نهاية كل شهر أن يقدم للمهندس كشوفات  61-4
المقــاول مســتحقًا ألي  نوال يكــووالمــواد والمعــدات المســتعملة فــي تنفيــذ األعمــال 
 .وبانتظامدفعات إال إذا قدم هذه البيانات والكشوفات مكتملة 

المعدات  .00
واألعمال 
 المؤقتة

تعتبر جميع معدات التشييد التي يملكها أو يستأجرها المقاول ويحضرها إلى  60-0
مخصصة الموقع موقع العمل، وكذلك األعمال المؤقتة والمواد المقدمة منه في 

نجاز األعمال موضع ا له نقلها أو إخراجها  قوال يحلعقد دون بيرها، لتشييد وا 
تحجب  على أن ال_  سالمهندمن الموقع كليًا أو جزئيًا بدون موافقة خطية من 

 .الموافقة دون سبب مقبول
المواد الموردة إلى الموقع أو أي أمور ُأخر  ُأشير إليها مقبولة  اعتباريعني  ال 60-0 

ال في األعمال الدائمة وأن ذلك  تعمالهاالسأو موافق عليها من قبل المهندس 
قت وفقًا لما و رفض أي من تلك المواد أو المعدات في أي من المهندس  يمنع

 .يتطلبه العقد
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آليات يجب على المقاول بمجرد إتمام األعمال أن يخلي الموقع من جميع  0-60 إخالء الموقع .02
عن ي مواد أخر  فائضة والمواد والمخلفات وأمعدات التشييد واألعمال المؤقتة و 

 .المهندس وذلك بعد موافقة االستعمال
اًل في أي وقت تجاه أي ضرر أو فقدان أو خسارة و يكون صاحب العمل مسؤ  ال 60-0 

 تلحق بالمعدات أو األعمال المؤقتة أو المواد
لألعمال كميات تقديرية وتقريبية  -في جدول الكميات  المذكورةالكميات  تعتبر 0-63 الكمياتجدول  .03

والصحيحة لألعمال التي يتعين على المقاول  الفعليةنها الكميات أوال تؤخذ على 
 .أما في حالة العقد بالمقطوعية فإن الكميات تعتبر نهائية  أن ينفذها

 ،على المهندس أن ُيحدد ويثبت بالقياس قيمة األعمال المنجزة وفقًا ألحكام العقد 0-64 قياس األعمال .00
أي جزء من األعمال عليه أن يخطر المقاول باألمر وعلى  فإذا ربب قياس

المقاول أو وكيله الحضور عند إجراء هذا القياس وأن يقدم كافة التفصيالت التي 
 تطلب منه 

إذا تخلف المقاول أو وكيله عن الحضور عند إجراء القياس فيعتبر القياس الذي  64-0 
 .لمعتمد والصحيح لألعماليقوم به المهندس أو يوافق عليه هو القياس ا

 

في الحاالت التي يحتاج قياسـها إلـى سـجالت ومخططـات خاصـة فيقـوم المهنـدس  64-3 
إشـــعار خطـــي بموجـــب الســـجالت والمخططـــات ويـــدعو المقـــاول تلـــك بتحضـــير 

يومًا لتدقيقها معه أو مع ممثل المهنـدس والتوقيـع عليهـا فـي  04للحضور خالل 
ذا تخلــف المقــ. حالــة موافقتــه جــراء عمليــة التــدقيق وا   الالزمــةاول عــن الحضــور وا 

ذا لـم  ومعتمـدةتعتبر هذه المخططات والسجالت التي أعدها المهنـدس صـحيحة  وا 
يوافق المقاول على كل أو بعـض السـجالت والمخططـات بعـد فحصـها ولـم يوقعهـا 

 04للمهنـدس خـالل  باعتراضـهلم يتقدم المقاول بإشـعار خطـي  تعتبر صحيحة ما
التــي يــدعي عــدم صــحتها بتلــك الســجالت  األمــورتــاريخ التــدقيق مبينــًا مــن  يومــاً 

وفـي حالـة االخـتالف بـين ممثـل المهنـدس والمقـاول علـى المقايسـة . والمخططات
 .المشار إليها فيعرض األمر على المهندس ويكون قراره نهائيا بهذا الشأن

يتعلــق  ىأو محلــعــام ألي عــرف  اعتبــارُيجـر  قيــاس األعمــال قياســًا صــافيًا دون  64-4 
 .بالقياس

المقاول من  .01
 الباطن

يعتبــر المقــاول مــن البــاطن مســؤواًل بالتضــامن مــع المقــاول األصــلي عــن جميــع  65-0
المســــؤوليات وااللتزامــــات المتعلقــــة بتنفيــــذ األعمــــال أو توريــــد المــــواد أو تقــــديم 

 .الخدمات وبيرها من االلتزامات المحددة في العقد
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أي  باســـتخداملطلـــب صـــاحب العمـــل أو المهنـــدس  باالمتثـــالملـــزم المقـــاول بيـــر  65-0 
 ."من الباطن مقاول"

تحديد متطلبات  .00
 التصميم

ميم أو مواصــفات ألي جــزء مــن اتصــإعــداد إذا كانــت الخــدمات المطلوبــة تتضــمن  66-0
األعمــال الدائمــة أو ألي معــدات أو آليــات تــدخل فــي تلــك األعمــال فــإن مثــل هــذا 

مـــن  المقاولــةعقـــد "كر فــي العقـــد علــى أن يــتم تدوينـــه فــي يجــب أن يـــذ االلتــزام
لضـمان حمايـة المقـاول مـن البـاطن يفيد أنها من مسئولية بن  صريح،  "الباطن

شـأت عـن ناألضرار والنفقات والرسوم مهما كان نوعهـا إذا عن ضه يعو تالمقاول و 
 ".المقاول من الباطن"إخالل 

إجراءات الدفع  .07
صدار  وا 
 شهادات
اإلنجاز 

 (لمستخلصاتا)

عندما يكون لد  صاحب العمل إمكانية لصرف دفعة مقدمة فـإن قيمتهـا يجـب أال  65-0
من قيمة العقد مقابل ضمان بنكي بير مشروط وبير قابل لإللغـاء % 43تتجاوز 

صــادر مــن بنــك مصــرح لــه مــن قبــل البنــك المركــزي اليمنــي طبقــا لنمــوذج صــيغة 
بــل شــيك مقبــول الــدفع ســاري المفعــول الضــمان المرفقــة بوثيقــة المناقصــة أو مقا

لمدة تنفيذ العقد  في حالة توفر إمكانية صرف دفعة مقدمـة يـتم توضـيح ذلـك فـي 
مـن قيمـة % 23 كاملـة قبـل صـرفبأنه سيتم اسـتردادها   للعقد  الشروط الخاصة

  .العقد في حالة تأخر المقاول عن التنفيذ بحسب البرنامع الزمني
 

ــ ســيتم 65-0  ــذها اول محاســبة المق ــم تنفي ــي ت ــًا للرســومات والمواصــفات لألعمــال الت وفق
على النحـو الفنية والشروط والكميات والمتطلبات األخر  المحددة في وثائق العقد 

 : التالي
مطابقـة للشـروط الفعـاًل األعمـال المنجـزة كحد أقصى من قيمـة  %(91) نسبة .أ 

 بموجـــبامع الزمنـــي للفئـــات الـــواردة بالعقـــد والبرنـــوفقـــًا  الفنيـــة والمواصـــفات
ــع شــهادات  ــ( مستخلصــات)دف ــل  ةموقع ــى مــن قب ــة المشــرفة عل الجهــة الفني

 .التنفيذ

 :ألعمال األشغال يتم صرفه علي النحو التالي%( 01)المبلغ المحتجز بنسبة  .ب 
المبلــغ المحتجــز بعــد االســتالم االبتــدائي بــدون أي مــن  (%51)نســبة  .0

بتـدائي والموقـع مـن مالحظات أو تحفظات بموجب محضـر االسـتالم اال
 .اللجنة المكلفة والمقاول والمصادق عليه من رئيس الجهة

ــد( %51)نســبة  .0 ــغ المحتجــز بع ــدون أي  االســتالم النهــائي مــن المبل ب
( إصــالح العيـــوب)فتــرة الصـــيانة انتهــاء مالحظــات أو تحفظــات وبعـــد 

بموجب محضر االستالم النهائي والموقع من اللجنـة المكلفـة والمقـاول 
 .  دق عليه من رئيس الجهةوالمصا

المواد المشونة بالموقع ضـمن المستخلصـات عنـد محاسـبة  احتساب ال يجوز .ج 
 .المقاول لألعمال المنجزة
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المحـددة فـي العقـد طبقـًا للشـروط ( المستخلصـات) يتم دفع شهادات االنجـاز  .د 
 مــن قيمــة العقــد% 5 نســبة الجــاري عــنالمســتخل   قيمــةعلــى أن ال يقــل 

 .للعقد وط الخاصةالشر والمحدد في 
تصحيح  .02

 شهادات
اإلنجاز 

 (المستخلصات)

لتصـحيح أو تعـديل أي شـهادة  (مسـتخل ) شهادة إنجاز يجوز للمهندس إصدار 68-0
 شــــهادة إنجــــازســــابقة قــــام بإصــــدارها كمــــا يحــــق للمهنــــدس إيقــــاف أي  إنجــــاز

 .إذا ما رأ  أن األعمال أو أي جزء منها لم تُنفذ بشكٍل ُمرضٍ  ،(مستخل )

المعتمــدة بإتمــام األعمــال  الوحيــدةهــي الشــهادة االســتالم النهائيــة تعتبــر شــهادة  68-0 
 .وفقًا للعقد

لية عــن و شــهادة المســؤ  لجنــة االســتالم، صــدرتُ العقــد منتهيــًا إال بعــد أن  رال يعتبــ 68-3 
ســلمها لصــاحب العمــل مبينــًا فيهــا أن تو ( االســتالم النهــائي)( الصــيانة)العيــوب 

بإصــدار  لجنــةقــوم الت، و ازت وتمــت صــيانتها بشــكل مقبــول لــديهاألعمــال قــد أنجــ
لية عــن العيــوب و فتــرة المســؤ  انتهــاءيومــًا مــن  08الشــهادة المشــار إليهــا خــالل 

التـي ال  (الصـيانة)لية عن العيـوب و خر فترة من مدد المسؤ آ انتهاءأو ( الصيانة)
ألقســام   للعقــد الشــروط الخاصــةتقــل عــن ســنة إال  إذا نــ  علــى مــدة أطــول فــي 

وذلـك  األعمـال انتهـاءاألعمـال المختلفـة إذا جـر  تسـليمها علـى مراحـل أو تـاريخ 
 باســتعمالهابصــرف النظــر عــن أي تســليم قــد تــم لألعمــال أو قيــام صــاحب العمــل 

 .أو جزئيةبصورة كلية 
بتنفيذ األعمال التزام متعلق تجاه المقاول عن أي  مسئوالً صاحب العمل  رال يعتب 68-4 

االستالم  ذا قدم المقاول مطالبته بخصو  ذلك خطيًا قبل إصدار شهادةإال إ
 .[(الصيانة)العيوب إصالح لية عن و المسؤ ]النهائي 

إفالسه أو إذا صدر أمر بالحجز على أمواله أو طبقًا للقانون إذا أعلن المقاول  0-69 تقصير المقاول .09
ح دائنيه، أو وافق على أو إذا أحال العقد لصال من المحكمة المختصة، ممتلكاته
في تنفيذ العقد تحت إشراف لجنة من دائنيه أو إذا تعرض المقاول إذا كان  االستمرار

عادة تكوين المنشأة)شركة إلى التصفية  أو ( ماعدا التصفية الطوعية ألبراض الدمع وا 
إذا تنازل عن العقد لصالح الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل 

 :ا قدم المهندس إلى صاحب العمل تقريرًا خطيًا يشهد فيه بأن المقاولأو إذ
 .قد تخلى عن العقد .أ 
( دون عذر مقبول)قد أخفق في مباشرة تنفيذ األعمال، أو توقف عن العمل  .ب 

 .العمل باستئنافيومًا من تاريخ إبالغ المهندس له  42تتجاوز لمدة 
 ار الخطي من المهندس منيومًا من تاريخ تسليمه اإلنذ 42ولمدة  قد أخفق .ج 

عادة   .التي رفضها المهندس لإنشاء األعماإخالء الموقع من المواد أو هدم وا 
بتنفيذ األعمال وفقا للعقد أو أنه  مال يقو المهندس الخطية له،  اتربم إنذار  .د 

 .التعاقدية تنفيذ التزاماتهيهمل وبإصرار 
من  مقاولد إلى المهندس قام بإسناد أي جزء من أعمال العق اعتراضربم  .ه 

 .بالمخالفة الباطن
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أن يدخل إلى يومًا  42يحق لصاحب العمل بعد إنذار المقاول خطيا لمدة 
أن اللجوء إلى القضاء، أو  موقع العمل ويقصي المقاول عنه وذلك بدون

، كما يحق واتخاذ اإلجراءات وفقًا ألحكام القانون والئحته التنفيذية يلغي العقد
إلكمال تنفيذها كما  مؤهل آخر مقاولل األعمال بتعيين لصاحب العمل أن يكم

أي من معدات التشييد أو المواد  استعمالالمعين حق  لله أو المقاويحق 
 .ألبراض تنفيذ األعمالوالخاصة بالمقاول الموجودة في الموقع 

تقدير القيمة  .71
وضع اليد بعد 
 األعمال على

قصاء المقاول عنهبعد دخول صاحب العمل للموق سالمهندعلى  51-0 إثبات  _ع وا 
وتحديد األعمال المنجزة بأي طريقة يراها المهندس مناسبة للمراجعة والتدقيق 

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

صاحب العمل ملزمًا بدفع أي مبلغ للمقاول على حساب العقد إال بعد  رال يعتب 51-0 
وبعد تحديد المهندس للتكاليف ( الصيانة)لية عن العيوب و المسؤ  فترة انتهاء
ة على إكمال األعمال، وصيانتها واألضرار المترتبة على التأخير في اإلنجاز تبالمتر 

يستحق المقاول  وأي نفقات أخر  تكبدها صاحب العمل في هذا األمر_ إذا وجدت 
له عند إكمال األعمال بعد  فقط المبالغ التي يعتمدها المهندس والمستحقة الدفع

خصم جميع المبالغ المذكورة أعاله، إذا كان مجموع المبالغ المنصرفة تفوق رصيد 
المقاول عند إكمال األعمال يكون المقاول ملزمًا بدفع مقدار تلك الزيادة  استحقاقات

ويحق لصاحب العمل   .والتي تعتبر دين على المقاول واجب سداده لصاحب العمل
أو مصادرة المعدات ها من أية مبالغ مستحقة للمقاول لد  نفس الجهة استيفائ

 .وبيعها بالمزاد العلني أو المطالبة بالفوارق عبر القضاء
اإلصالحات  .70

 العاجلة
إذا رأي المهندس أو ممثل المهندس أن هناك حاجة ملحة وضرورية ألسباب  50-0

نتائع أي حادث أو تتعلق بسالمة األعمال إلجراء إصالحات سريعة لتالفي 
خر وقع لألعمال، خالل تنفيذ األعمال أو خالل فترة آأو أي أمر  انهيار

، وحدث أن رفض المقاول القيام بهذه (الصيانة)المسؤولية عن العيوب 
أو كان عاجزًا عن القيام بها في الحال، عندها يحق لصاحب العمل  اإلصالحات

م أو بأي طريقة ُأخر  يراها أن يقوم بهذه اإلصالحات بواسطة عمال يعينه
مناسبة وبالشكل الذي يراه المهندس وممثل المهندس ضروريًا، وفي مثل هذه 

لمهندس ا  الحالة يتحمل المقاول كامل النفقات المترتبة على هذه األعمال إذا رأ
المقاول وعليه دفعها ويحق لصاحب العمل  التزاماتنها تشكل جزءًا من أ

غ مستحقة أو قد تستحق للمقاول شريطة أن يقوم من أية مبال استقطاعها
خطار المقاول خطيًا بأسرع ما يمكن عند حدوث مثل هذه إب هالمهندس أو ممثل

 .والملحة ةالطارئالحاالت 
ال يعتبر أي طرف مقصرًا أو مخالفًا للعقد إذا لم يستطع تنفيذ التزاماته بمقتضى  0-50 القوة القاهرة .72

عفى كل منهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في العقد بسبب قوة قاهرة وي
الوفاء ألي التزام بموجب العقد إذا كان الوفاء أو التأخير في الوفاء ناشئا عن 

 .قوة قاهرة
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في تطبيق هذا البند أي حادث خارج عن إرادة " القوة القاهرة"يقصد بعبارة  50-0 
مكن توقعه وتشمل هذه وبير مترتب على خطأ منه أو إهمال وال ي الطرفين

الحروب، أو الثورات، أو األوبئة، أو "األحداث على سبيل المثال وليس الحصر 
قيود الحجر الصحي أو الزالزل أو الفيضانات أو العصيان ، أو الحرائق أو أي 
سبب آخر ليس ناتجًا عن خطأ أو إهمال أو سوء تصرف من جانب الطرف الذي 

 .يتمسك بالقوة القاهرة
بإخطار فورًا في حالة تحقق ظرف من ظروف القوة القاهرة، يقوم المقاول  50-3 

ويستمر المقاول في تنفيذ .  صاحب العمل كتابة بفحو  هذه الظروف وأسبابها
التزاماته بموجب العقد إلى أقصى حد عملي إال إذا أشار صاحب العمل كتابة 

تنفيذ مما ال يحول دون كما يسعى إلى إتباع وسائل معقولة بديلة لل.  بغير ذلك
 .اعتبارها ظرف القوة القاهرة

في الطريق إليه،  أوإذا لحق باألعمال أو بالمواد الموجودة في الموقع أو بجواره  50-4 
 :يكون المقاول مستحقًا للدفعات التالية القوة القاهرةأي دمار أو ضرر بسبب 

 وما هب والمواد التي دمرت أو تضررت حس الدائمةأي من األعمال  .أ 
 .إلكمال األعمال يدفع للمقاول مقابلها على أساس التكلفة الفعلية ضروري

 .أو إصالح الضرر أو التلف الذي لحق باألعمال استبدال .ب 
 المبالغ التي يقدرها المهندس لتغطية أي نفقات فعلية تكبدها المقاول لتنفيذ .ج 

ات سابقة تكون هذه النفقات قد بطيت بدفع األعمال بكاملها شريطة أن ال
 .من أي مصدر آخر أو تم تعويض المقاول عنها

ويحق لصاحب السابقة للمقاول بموجب الفقرات  استحقتأي تعويضات  .د 
أية دفعات مستحقة له مقابل أي سلفة  استردادالعمل في جميع األحوال 

 .دفعها للمقاول
الدفعة  .73

المستحقة في 
حالة إنهاء 

 العقد

ا ذكر أعاله، فينبغي على صاحب العمل عندئذ أن إذا تم إنهاء العقد وفقا لم 53-0
يدفع للمقاول المبالغ المستحقة له لقاء األشغال التي أنجزت قبل تاريخ اإلنهاء 

 :وبموجب أسعار البنود الواردة في العقد، كما يدفع إضافة لذلك ما يلي
المبالغ المستحقة الدفع للمقاول نظير أي بند من بنود األعمال التمهيدية  .أ 

مشار إليها في جدول الكميات، والتي باشر المقاول بإعدادها أو تقديمها ال
 .أو تجهيزها بواقع النسب التي أنجزت منها

 .أي مبلغ إضافي واجب الدفع بموجب أحكام البند السابق من هذه الشروط .ب 

النفقات المعقولة إلعادة مستخدمي وعمال المقاول األجانب الذين كان قد  .ج 
يذ األشغال وذلك حسب واقع تواجدهم بتاريخ وضع استخدمهم لغرض تنف

 .اليد
عند إجراء التسوية يجب مراعاة ما يستحق لصاحب العمل بتاريخ إنهاء العقد  53-0 
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من أقساط الدفعة المقدمة التي تم دفعها إلى المقاول من أجل شراء المواد أو 
دها وفقا ألحكام المعدات أو اآلالت، وأية مبالغ أخر  يكون لصاحب العمل استردا

بعد إجراء التشاور المناسب )العقد في تاريخ اإلنهاء، كما يتعين على المهندس 
أن يقوم بإجراء تقديرات التسوية والمبالغ المستحقة ( مع صاحب العمل والمقاول

 .الدفع، على أن يرسل إشعارا بذلك إلى المقاول ونسخة منه إلى صاحب العمل
تسوية الدفعات  .70

في حالة 
 توقف القهريال

بعد _إذا نشبت الحرب أو نشأت ظروف خارجة عن إرادة أي من طرفي العقد  54-0
على أي منهما لهذه األسباب أو بموجب القانون الذي  واستحال _التوقيع عليه

الطرفان  ىالتعاقدية ففي مثل هذه الحالة يعف بالتزاماتهيخضع له العقد أن يفي 
من األعمال المتعاقد عليها،  ىما تبقبتنفيذ أو مسؤولية تتعلق  التزاممن أي 

له من مبالغ بالنسبة لألعمال  قما يستحوعلى صاحب العمل أن يدفع للمقاول 
 .التي تم تنفيذها

 ةتسوي .71
 الخالفات 

يبذل صاحب العمل والمقاول أقصى جهد لتسـوية أي خـالف أو نـزاع ينشـأ بينهمـا  55-0
التفـــاوض المباشـــر، بغـــرض حـــل  يتعلـــق بالعقـــد وذلـــك بطريقـــة وديـــة مـــن خـــالل

 .اإلشكال وبما ينسجم مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذية
يومــــا مــــن بدايــــة ( 31)إذا تعــــذر علــــى صــــاحب العمــــل والمقــــاول بعــــد ثالثــــين  55-0 

المفاوضـــات بيـــر الرســـمية تســـوية الخـــالف حـــول العقـــد وديـــا، يـــتم اللجـــوء إلـــى 
ــل التحكــيم بحســب مــا تقتضــ يه أحكــام العقــد وبعــد أخــذ الموافقــة المســبقة مــن قب

 .اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات
ـــة :  55-0-0   ـــديم إخطـــار ألي مـــن الطـــرفين بإحال ـــه تق ـــم مـــن أجل أي خـــالف ت

القضــية للتحكــيم طبقــًا لهــذه الفقــرة فــإن هــذا الخــالف يحــل بــالتحكيم 
تسـليم االعمـال فـي يمكن البدء بإجراءات التحكيم قبل أو بعد تنفيـذ و 

 . إطار هذا العقد
تــتم إجــراءات التحكــيم طبقــًا للقواعــد اإلجرائيــة المحــددة فــي قــانون :  55-0-0  

 . التحكيم اليمني
إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحق لصـاحب العمـل :  55-0-3  

إنهــاء العقــد وخصــم كافــة الخســائر التــي تكبــدها أثنــاء فتــرة الخــالف 
وذلــك مــن ضــمان األداء أو مــن المبــالغ المســتحقة ويحــق للمتضــرر 

 . اللجوء إلى القضاء
 :على الربم من اإلحالة للتحكيم:  55-0-4  

يســتمر الطرفــان فــي أداء التزاماتهمــا فــي إطــار العقــد إال إذا اتفقــا علــى بيــر  .أ 
 . ذلك

يقـــوم صـــاحب العمـــل بـــدفع مســـتحقات المقـــاول إن وجـــدت بشـــرط أن تكـــون  .ب 
مال المنفـذة قـد تـم تنفيـذها وقبولهـا دون أي مالحظـات مـن قبـل صـاحب األع
 . العمل
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إخالل صاحب  .70
 العمل بالعقد

 :تحدد حاالت اخالل صاحب العمل بالعقد في التالي 56-0
إنجــاز  أخفــق فــي أن يــدفع للمقــاول المبلــغ المســتحق لــه وفقــًا ألي شــهادة .أ 

 اسـتحقاقهامـن  يومـاً  03تم تصديقها من قبـل المهنـدس خـالل  (مستخل )
للـــدفع بموجـــب شـــروط العقـــد بعـــد إجـــراء أي خصـــومات يســـتحقها صـــاحب 

 .العمل
للمقاول تـم  (مستخل )إنجاز تدخل في إعاقة أو رفض تصديق أي شهادة  .ب 

 .، وصادق عليها المهندسإعدادها وفقًا للعقد
بهــدف  التصــفيةماعــدا ) التصــفيةوقعــت تحــت طائلــة  ةأو كونــه شــرك أفلــس .ج 

 (.عأو الدم إعادة اإلنشاء
وفقـًا  التزاماتـهخطار المقاول أنـه يسـتحيل عليـه أن يسـتمر فـي تحمـل إقام ب .د 

 .الم يكن بوسعه توقعه ةاقتصاديللعقد ألسباب 
عطائه مهلة  عندئٍذ يحق للمقاول إنهاء العقد وذلك بعد إشعار صاحب العمل وا 

خطار المهندس بذلك 03قدرها  وعدم يومًا  03 الـمدة  انتهاءعند  يومًا وا 
معدات الجميع  سحبصاحب العمل لطلب المقاول فإنه يحق للمقاول  استجابة

 .الموقع منالتي تخصه 
لية صاحب العمل تجاه و ، تستمر مسؤ هذا البندإنهاء العقد وفقًا ألحكام  حالةفي  56-0 

المقاول كما لو كان العقد قد تم إنهاؤه  استحقاقاتودفع  بالتزامهالمقاول للوفاء 
 .شروط العقد بموجب 

الخــدمات ذات  األســعار للمــواد أوعنــدما تكــون الحكومــة هــي المســئولة عــن رفــع  0-55 االسعارتعديل  .77
فـي ضـوء المعالجـات  لصـاحب العمـليجـوز أو بعضـها مكونـات العقـد فـي العالقة 

مــن تــاريخ المقــرة مــن قبــل مجلــس الــوزراء تعــديل قيمــة الجــزء المتبقــي مــن العقــد 
 .لضوابط المقرة من قبل مجلس الوزراءوفقًا ل وقوع األثر

الضمان  .72
 اإلنشائي
 للمشروع

يضمن المقاول ما يحدث من خلل مضر أو تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من  58-0
منشخت ثابتة أخر ، ولو كان ذلك ناشئَا عن عيب في األرض، ويعتبر  أومبان 

 يعتبران إلى ما الخلل مضرًا إذا كان يهدد متانة البناء وسالمته، ويمتد الضم
، فإن لم يوجد عرف وال اتفاق سالمة البناء ألكثر من عشر سنواتعرفًا من 

على مدة السالمة فيكون عشر سنوات من وقت تسليم العمل لصاحبه بموجب 
 .محضر لجنة االستالم النهائي الخالي من التحفظات

المواد  استعمال .79
 المتفجرة

ـــي علـــى المقـــاول  59-0 ـــع اإل اتخـــاذينبغ والتقيـــد بتعليمـــات  واالحتياطـــاتجـــراءات جمي
المهنــدس واألنظمــة والقــوانين الصــادرة عــن الســلطة المختصــة فــي كــل مــا يتعلــق 

المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وبير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيـذ  باستعمال
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وجـد التـي ي أو لالشـتعال، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة التعاقديه التزاماته
 .ونقلها وتخزينها استعمالهاخطر في 

جراء جميـع االتصـاالت مـع  وينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة لذلك، وا 
ــف الســلطات  وعليــه أن  ذات العالقــة قبــل قيامــه بأعمــال التفجيــر والجهــاتمختل

عليـه أن يطلـع المهنـدس أو أن كمـا . يتقيد بالتعليمات التي تعطى له بهـذا الشـأن
ـــل ـــدس ممث ـــات واإلجـــراءات التـــي يتخـــذها  المهن ـــى الترتيب ـــل  بشـــأنعل خـــزن ونق

المقـاول مـن أي  الترتيبـات واإلجـراءات ، ولن تعفى هذهالمتفجرات وأعمال التفجير
 .وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالمتفجرات والتزاماته همسؤولياتمن 

الضرائب  .21
 موالرسو 

فيمــا  الضــريبيةلجميــع القــوانين واألنظمــة  مــن البــاطنوه ولامقــ يخضــع المقــاول و 81-0
ــــى أنشــــطتهم  يخــــ  ــــة المفروضــــة عل ــــة أو المحلي الضــــرائب والرســــوم المركزي

 وموظفيهم خالل تنفيذ المشروع، وتسديدها للجهات المختصة قانوناً 
الرشوة وفساد  .20

 الذمم
أو  ق العقــد،لوثـائ مـع عـدم اإلخـالل بحـق صـاحب العمـل فـي برامـة التـأخير طبقـاً  80-0

العقـد ومصـادرة  إنهـاءأية حقوق أخر  مقررة تجاه المقـاول يحـق لصـاحب العمـل 
إذا ثبـت أن المقـاول قـد اسـتعمل الغـ  أو التالعـب  (حسـن التنفيـذ)ضمان األداء 

ــى  ــر مباشــر عل ــق مباشــر أو بي ــره بطري ــدم بنفســه أو بواســطة بي أو شــرع أو أق
 هذه الحالة مثل العمل في  صاحب ويقومرشوة أحد الموظفين أو التواطؤ 

 :باتخاذ اإلجراءات التالية

 .توقيف المقاول عن العمل .أ 
مراجعــة كافــة األعمــال التــي ســبق تنفيــذها ورفــع تقريــر عــن مســتو  التنفيــذ  .ب 

 .واألضرار التي نتجت عنه

تحديد تكلفة األعمال المنجزة أو الموردة واألعمـال المتبقيـة أو بيـر المنجـزة  .ج 
ر التي تسبب فيها والتكاليف الناتجة عن توقيـف العمـل وتحديد تكلفة األضرا

جــراء المحاســبة الكاملــة  والتكــاليف المترتبــة علــى تنفيــذ األعمــال المتبقيــة وا 
 .لذلك

حصــر التكــاليف وقيمــة األضــرار وخصــمها مــن مســتحقات المقــاول المتبقيــة  .د 
 .لد  صاحب العمل أو لد  جهة حكومية أخر 

ــر متكامــل حــول إخطــار وزارة األشــغال العامــة وا .ه  ــة بتقري لطــرق ووزارة المالي
 .ذلك
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إحالــة الموضــوع إلــى الجهــة المعنيــة بالقائمــة الســوداء التخــاذ اإلجــراءات  .و 
 .القانونية وفقا ألحكام الئحة القائمة السوداء والقوانين األخر  ذات العالقة

الدول مقاطعة  .22
 بير المؤهلة

عـن  باالمتنـاعألشـغال وصـيانتها، يلتزم المقاول وجميع من يستخدمهم في تنفيـذ ا 80-0
الــدول التــي تــم "بيــر مؤهلــة ويقصــد بالــدول بيــر المؤهلــة دولــة أي التعامــل مــع 

 أو بيـر مباشـر ، بشكل مباشر"اتخاذ قرار من الحكومة اليمنية بعدم التعامل معها
ذا مـا تـيقن صـاحب العمـل فـي أي وقـت خـالل مـدة  تنفيذ األعماللوازم ألي من  وا 

ــأ ــد فمــن حقــه ن المقــاول خــالف أحكــام هــذنفــاذ العقــد ب العقــد وأن  نهــيأن يا البن
األضرار الناجمة عـن هـذا الفسـخ أو تلـك المخالفـة  بالتعويض عن يطالب المقاول

المقـــاول  اســـتحقاقاتوفـــي هـــذه الحالـــة، يحـــق لصـــاحب العمـــل مصـــادرة جميـــع 
ــه ــة، لغــرض إتمــام  وموجودات ــع مــن معــدات ومــواد مؤقت ــي الموق ــذ األعمــالف  تنفي

 .انتهائهاوصيانتها ثم عمل التسوية الحسابية بعد 
 

سرية  .23
 المعلومات

 تنفيــذوعلــى المقــاولين عنــد  المناقصــةعنــد شــراء وثــائق  نالمتناقصــييجــب علــى  83-0
األشغال المحافظة على سرية المعلومات، ويجب عليهم عدم اإلفشاء عن أي مـن 

آخـر، دون الحصـول علـى الوثائق في أي نشرة تجارية أو فنية، أو في أي مكـان 
وال يجـوز لـه أن يسـتخدم أيـًا مـن   .الموافقة الخطيـة المسـبقة مـن صـاحب العمـل
وال يحـق للمقـاول أن يكشـف بـدون  .وثائق العقد ألي مشـروع أو أي بـرض آخـر

موافقــة صــاحب العمــل الخطيــة المســبقة عــن أي  مــن نصــو  العقــد أو أي مــن 
أو رسـومات أو مخططـات أو معلومـات وثائق العقد األخر ، أو عن أي مواصفات 

مقدمة من صاحب العمل أو من ينوبه في هذا الشـأن ألي شـخ  سـو  مـوظفي 
كما ال يحق للمقاول دون موافقة من صـاحب العمـل . المقاول خالل تنفيذهم للعقد

المسبقة كتابيًا أن يستخدم أي وثيقـة أو معلومـات ورد ذكرهـا فـي وثـائق العقـد إال  
لعقــد أو نشــر أو توزيــع أيــة مقــاالت أو أفــالم أو صــور أو إلقــاء ألبــراض تنفيــذ ا

 .محاضرات أو تجهيز أية معلومات تخ  األعمال أو المنشخت المجاورة للموقع
من  العقد إنهاء .20

جانب صاحب 
العمل لدواعي 

 المصلحة العامة

 موضـوع هـذا العقـد، بأنـه ألسـباب تنفيـذ األعمـالصاحب العمل قبل إنجاز   إذا رأ 84-0
فـي  االسـتمرارين، أو ألسباب ير  صاحب العمل معها بـأن طرفخارجة عن إرادة ال

ة العامـة فـإن لصـاحب العمـل الحـق فـي إنهـاء العقـد مصـلحالتنفيذ العقـد ال يخـدم 
كليـــًا أو جزئيـــًا فـــي أي  مرحلـــة مـــن مراحـــل العقـــد دون أن يكـــون للمقـــاول حـــق 

اتخــاذ قــرار إنهــاء العقــد  االعتــراض علــى ذلــك ودون إبــداء األســباب للمقــاول عــن
 .على أن يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول بإنهاء العقد خطيا
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كهذا، فإن عليه أن يتوقف عن العمل حسب تعليمات  إشعاراً إذا ما تلقى المقاول  84-0 
وما تكبده  أعمالوتتم تسوية حقوق المقاول لما تم إنجازه من   صاحب العمل

 .، وذلك بموجب أحكام العقدالعقد إنهاءمن خسارة مباشرة بسبب 
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 للعقد الشروط الخاصة: القسم الخامس

 :من الشروط العامة
 (0)البند 

 :اسم صاحب العمل
 ميناء عدن –مؤسسة موان  خليع عدن اليمنية 

 :اسم المشروع 
  .مديرية التواهي – مبنى وزارة النقل اعادة ترميم

 (01: ) رقم المناقصة 
 – مبنى وزارة النقل بجانب مؤسسة موان  خليع عدن: روعموقع تنفيذ المش 

 مديرية التواهي
 

 :من الشروط العامة
 (3)البند

 : واجبات وصالحية المهندس
 يتم تحديدة عند توقيع العقد: اسم المهندس

 .......................................: ويمثلـــه
 :من الشروط العامة

 (4)البند 
 ال ينطبق: نالتعاقد من الباط

 :من الشروط العامة
 (6)البند

 :لغة العقد والمراسالت
 (اللغة العربية)

 :تبليغ اإلشعارات للمقاول على العنوان التالي : من الشروط العامة
 ..........           ..................................................:اسم المقاول (04)البند 

 ........................................................... :مقر المقاول 
 ................................................................ :تلفون 
 ........................................................... :تلفون سيار 
 ........................: ........................................فاكس 
 ...........................................................:صندوق بريد 

 :  تبليغ اإلشعارات لصاحب العمل أو المهندس على العنوان التالي 
 مؤسسة موان  خليع عدن اليمنية :اسم صاحب العمل 
  توقيع العقد اثناء :اسم المهندس 
 :المهندس/ نية مقر اإلدارة الف 

........................................................................ 
 ................................................................ :تلفون :تلفون

 ........................................................... :تلفون سيار :تلفون سيار
 ............................: ....................................فاكس :كسفا

 ...........................................................:صندوق بريد :صندوق بريد
 ........................................................................ بريد الكتروني
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 : وط العامةمن الشر 
 (00)البند 

 :إعداد البرنامع الزمني
..................................................................... 

 (ثالثة أشهر ) :فترة تنفيذ المشروع 
 

 :من الشروط العامة
 (30)البند 

 : قيمة بوليصة التأمين
.................................................................... 

 :من الشروط العامة
 (49)البند 

 :فترة تسليم الموقع
 .خالل اسبوعين من توقيع العقد 

 يجب تقديم الرسومات لألعمال المنفذة: مالحظة
 :من الشروط العامة

 (51)البند 
  :التاريخ المتوقع النجاز المشروع 

.................................................................... 
 : من الشروط العامة

 (56) البند 
 ينطبق  :شهادة التسليم االبتدائي لألعمال كاملة

 ال ينطبق (ال ينطبق/ينطبق): التسليم الجزئي أو المرحلي 
 ينطبق(: لإلنشاءات كما نفذت)تقديم الرسومات  
 :من الشروط العامة

 ( 55)البند 
 ينطبق (: انة الصي)فترة المسئولية عن العيوب 

 :من الشروط العامة
 (65)البند 

 قينطب :الدفعة المقدمة

 ينطبق (: المستخلصات)دفع شهادات االنجاز 
 ينطبق :النسبة المحددة 
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 :الموضحة أدناه قبل توقيع العقد مع صاحب العطاء الفائز( العناوين)تعبئة البيانات 
 عنوان صاحب العمل

 ........................................................................ المحافظة
 ........................................................................ المدينة
 ........................................................................ المديرية
 ........................................................................ الشارع

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

 ........................................................................ البريد االلكتروني
 ........................................................................ صندوق البريد

  عنوان المقاول
 ........................................................................ اولاسم المق

 ........................................................................ المحافظة
 ........................................................................ المدينة
 ........................................................................ المديرية
 ........................................................................ الشارع

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

 ........................................................................ البريد االلكتروني
 ........................................................................ صندوق البريد

 

 

 
 توقيع صاحب         توقيع المقاول 
 

 التاريخ                                                                        التاريخ
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 بيانات التأهيل
 

 إمكانيات ومقدرة مقدم العطاء لتنفيذ األعمال
 

 الثالثة األعوام األخيرة خالل  يحدد المقاول تفاصيل المشاريع التي قام بتنفيذها
 

 تاريخ التسليم مدة التنفيذ قيمة العقد االستشاري صاحب العمل اسم المشروع
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

نؤكد أن المعلومات أعاله صحيحة ونتحمل مسؤولية أي معلومات  ،ن أدناهونحن الموقع
ذا ثبت عدم صحتها يحق لصاحب العمل رفض عطائنا، او مضللة خاطئة  وردت فيها وا 

 (.السنوات األخيرة للثالثيرفق المقاول التقارير المالية مع تقرير المحاسب القانوني )
 

...............................: ...........اسم المقاول  
:.........................................توقيع المقاول  

 

 433:  ..../..../...التاريخ
 الختم
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 بيانات التأهيل
 

 خبرة المتناقص في أعمال مشابهة 
 

فاصـيل مـع ت السـنوات األخيـرة للـثالثخبرة المقاول في أعمال مشابهة من حيث الطبيعة والحجـم خـالل 
باألعمـال الجاريــة وااللتزامــات التعاقديــة القائمــة وأســماء األشــخا  الــذين يمكــن التواصــل معهــم للتأكــد 

 .من المعلومات من أصحاب عمل آخرين
 

 اسم المشروع
تفاصيل عن 
 صاحب العمل

 تاريخ التسليم مدة التنفيذ قيمة العقد نوع العمل

      
      
      
      
      
      
      

 
نؤكد أن المعلومات أعاله صحيحة ونتحمل مسؤولية أي معلومات  ،أدناهالموقعين نحن 

ذا ثبت عدم صحتها يحق لصاحب العمل رفض عطائنا، او مضللة خاطئة  وردت فيها وا 
 (.السنوات األخيرة للثالثيرفق المقاول التقارير المالية مع تقرير المحاسب القانوني )

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

:.........................................توقيع المقاول  
 

 433:  ..../..../...التاريخ
 الختم
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 الجهاز الفني واإلداري للمقاول لتنفيذ أعمال المشروع

(  مدير المشروع)خبرة ومؤهالت الكادر الرئيسي إلدارة الموقع والفنيين المقترحين 
 لتنفيذ العقد   

 

وليات تنفيذ أعمال ؤ الجهاز الفني واإلداري الذي يتعهد المقاول بتوفيره لتولي مهام ومس
 المشروع
 الخبرةسنوات  المؤهل التخص / الوظيفة االسم

    
    
    
    
    
    
    
    

 
رساء الم ،أدناهالموقعين نحن   :ناقصة علينانتعهد باآلتي في حالة فوز عطائنا وا 

أن نوفر الجهاز اإلداري والفني وبالتخصصات والمؤهالت المبينة أعاله ألبراض تنفيذ  .أ 
 .المشروع

المشروع وعدم مباشرته ألي  هذا أن يتفرغ الجهاز الفني واإلداري أعاله تمامًا ألعمال .ب 
 .أعمال أخر ، وأن يكون جاهزًا ومستعدًا للعمل ابتداًء من تاريخ المباشرة الفعلية

 قبل المهندسرنا من اخطإ تم أن نبعد ونستبدل أي منهم إذا أهمل في العمل أو .ج 
 .على التنفيذ بعدم صالحيته أو عدم تقيده بشروط العقدالمشرف 

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

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

:.........................................قيع المقاولتو   
 433:  ..../..../...التاريخ

 الختم
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 المعدات واآلليات

 

 المعدات واآلليات التي يتعهد المقاول بتوفيرها لتنفيذ األعمال
سنة  العالمة التجارية المعدات واآلليات

 الصنع
الحالة  العدد الحمولة

 الراهنة
      
      
      
      
      
      
      

 
رساء المناقصة علينا ،أدناهالموقعين نحن   :نتعهد باآلتي في حالة فوز عطائنا وا 

، والحفاظ على هذا المشروع توفير المعدات واآلليات المذكورة أعاله لغرض تنفيذ أعمال .أ 
 .المعدات واآلليات وصيانتها لتعمل بكفاءة

ت داخل الموقع وعدم تحريكها أو إخراجها من الموقع أو االحتفاظ بالمعدات واآلليا .ب 
 كتابياً  استعمالها ألي عمل آخر خالف عمل هذا المشروع إال  بموافقة المهندس المشرف

 .على تنفيذ األعمال
 

 :  ...........................................اسم المقاول
 :  ..............................توقيع المقاول

 43:  ..../..../...لتاريخا
 الختم      
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 .الدليل على توافر الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ األعمال

 .تسهيالت مالية تبين المصادر وترفق صور المستندات المؤيدة لذلك أدناه:  أموال سائلة
 .اأسماء وعناوين وأرقام التليفون والفاكس للبنوك التي يمكن لصاحب العمل الرجوع إليه

 .بيانات عن المنازعات القضائية والتي يكون مقدم العطاء طرفا فيها
 .يرجى التحديد كتابة في حالة عدم وجود أي خالفات

 

.م  سبب الخالف صاحب العمل أطراف الخالفات 
القيمة المختلف 

 عليها

مالحظات 
تظهر الوضع 

 الحالي
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 ـات الفنيـــة المواصفـ:  القسم السادس
 

 الكمية الوحدة بيانات األعمال الرقم
سعر الوحدة  

$ 

االجمالي 

 الكلي
 مالحظات

 أعمال الفك واالزالة: اوالَ  0

 
0-0 

 

ــــــــدني  ــــــــك المع ــــــــة الســــــــقف الخشــــــــبي والزن إزال

مــــــع المرابيــــــع الخشــــــبية المركبــــــة فــــــي ســــــقف 

ـــــــــى األســـــــــفل وبحســـــــــب  ـــــــــى وانزالهـــــــــا ال المبن

 .تعليمات المهندس المشرف

 يةمقطوع
  

 

0-0 

ـــــــــــــــي  المتضـــــــــــــــررة   ـــــــــــــــة بـــــــــــــــرف التفت إزال

الموجـــــودة فــــــي الســـــاحة الخلفيــــــة مـــــع اخــــــراج 

 جخــــــــــــــراواالمواســــــــــــــير التالفــــــــــــــة بالكامــــــــــــــل 

المخلفـــــــــات الـــــــــى خـــــــــارج الموقـــــــــع وبحســـــــــب 

 .تعليمات المهندس المشرف

  مقطوعية

 

0-3 

إزالـــــــــــة األجـــــــــــزاء المتنـــــــــــاثرة فـــــــــــي ســـــــــــقوف 

واآليلــــــة ( مــــــن الــــــداخل والخــــــارج) الحمامــــــات 

لــــــك لغــــــرض المعالجــــــة لهــــــا بمــــــا للســــــقوط وذ

ــــــة  ــــــك أي ســــــقوف اخــــــر  تالف ــــــي ذل ــــــب )ف مكت

/ مكتـــــــــــــب الرقابـــــــــــــة والتفتـــــــــــــي  /الـــــــــــــوزير

ـــــــى ( الحمامـــــــات جميعهـــــــا ورفـــــــع المخلفـــــــات ال

الخـــــــــــــارج بحســـــــــــــب تعليمـــــــــــــات المهنـــــــــــــدس 

 .المشرف

 

 

  مقطوعية
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 الكمية الوحدة بيانات األعمال الرقم
سعر الوحدة  

$ 

االجمالي 

 الكلي
 مالحظات

0-4 

ــــــــــــــــة الســــــــــــــــقوف  اعمــــــــــــــــال تنفيــــــــــــــــذ و ازال

ــــــــي الملحــــــــق  ــــــــب ف األسبســــــــتوس مــــــــن المكات

ونقـــــــل المخلفـــــــات  االمـــــــامي للمبنـــــــى الرئيســـــــي

الـــــــــى خـــــــــارج الموقـــــــــع مـــــــــا عـــــــــدا المرابيـــــــــع 

ــــــــــــتم  ــــــــــــة ي ــــــــــــة المجوف الخشــــــــــــبية او الحديدي

 .تسليمها الى المهندس المشرف

   061 0م

 

0-5 

ـــــع  ـــــي جمي ـــــديم ف ـــــع الســـــيراميك الق تكســـــير جمي

ـــــــــــة االدوات الصـــــــــــحية  الحمامـــــــــــات مـــــــــــع ازال

ـــــــــى  القديمـــــــــة واخـــــــــراج جميـــــــــع المخلفـــــــــات ال

ـــــــــــــات المهنـــــــــــــدس  الخـــــــــــــارج حســـــــــــــب تعليم

 .فالمشر 

 حمام في الطابق االرضي( 4)عدد 

 .حمام مكتب الوزير ( 2)عدد 

 .االول/مطبخ الطابق االرضي( 2)عدد

   059 0م

 

0-6 

ــــــي  ــــــات الموجــــــودة ف ــــــل المخلف ــــــع ك ــــــذ ورف تنفي

ــــــــى وترحيلهــــــــا خــــــــارج  الســــــــاحة وحــــــــول المبن

الموقــــــــــــع وبحســــــــــــب تعليمــــــــــــات المهنــــــــــــدس 

 .المشرف

  مقطوعية

 

 إيكو االنترلوكاعمال السيراميك والموز : ثانيا 0

0-0 

توريـــــــــد وتنفيـــــــــذ بـــــــــالط ســـــــــيراميك األرضـــــــــية 

صـــــــــالة الـــــــــدور األرضـــــــــي والقاعـــــــــة الكبـــــــــر  

ـــــــــع اســـــــــتخدام  ـــــــــة م ـــــــــالط ذات جـــــــــودة عالي ب

   065 0م
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 الكمية الوحدة بيانات األعمال الرقم
سعر الوحدة  

$ 

االجمالي 

 الكلي
 مالحظات

ـــــــبالط  ـــــــاز وينفـــــــذ اعمـــــــال ال ـــــــوع ممت بـــــــراء  ن

ــــــــــالط  ــــــــــى فواصــــــــــل ب ــــــــــي وبحســــــــــب  0عل مل

 .تعليمات المهندس المشرف

0-0 

توريــــــد وتنفيــــــذ بــــــالط ســــــيراميك نعلــــــة ســــــماكة 

ـــــــى ان 05 ـــــــر  عل ســـــــم للصـــــــالة والقاعـــــــة الكب

يـــــــتم تصـــــــفية الجـــــــدران قبـــــــل التنفيـــــــذ جيـــــــدَا 

ــــــى بــــــراء بمواصــــــفات  ــــــة عل ــــــتم عمــــــل النعل وي

ــــــات المهنــــــدس  ــــــد الســــــابق وبحســــــب تعليم البن

 .المشرف

   051 0م

 

0-3 

ــــــــــة لســــــــــقوف  ــــــــــة عازل ــــــــــذ طبق ــــــــــد وتنفي توري

ـــــــى  ـــــــة وســـــــقف المبن المبـــــــاني الملحقـــــــة الخلفي

ـــــدتين مـــــن  ـــــون مـــــن طبقتـــــين متعام الـــــدامر مك

ــــــــي ســــــــماكة  ــــــــت البحرين ــــــــم 0الســــــــائل والفل مل

ـــــــدامر  ـــــــل وضـــــــع ال مـــــــع اعمـــــــال التصـــــــفية قب

ــــــــــــدس  ــــــــــــت وبحســــــــــــب تعليمــــــــــــات المهن والفل

 .المشرف

   555 0م

 

0-4 

ـــــــو للســـــــطوح او  ـــــــالط موزايك ـــــــذ ب ـــــــد وتنفي توري

ـــــــــوق الطبقـــــــــة العازلـــــــــة  ســـــــــيراميك خشـــــــــن ف

ــــــــــط  مــــــــــع عمــــــــــل فواصــــــــــل  0:3بنســــــــــبة خل

امتــــــار وفواصــــــل طــــــولي  4ســــــم كــــــل  0تمــــــدد

ل مـــــــادة داخـــــــل فواصـــــــل التمـــــــدد او مـــــــع عمـــــــ

دامـــــر ســـــائل مـــــع خلـــــط نـــــيس نـــــاعم وبحســـــب 

   538 0م
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 . تعليمات المهندس المشرف

0-5 
ـــــــــــة للســـــــــــقوف بـــــــــــالط  توريـــــــــــد وتنفيـــــــــــذ نعل

   88 ط/م سم طول السترة بالكامل05سيراميك 
 

0-6 

ـــــــــب  ـــــــــو للمكات ـــــــــالط موزايك ـــــــــذ ب ـــــــــد وتنفي توري

ــــــــــة والملحــــــــــق األمــــــــــامي ســــــــــماكة   05الخلفي

ك ردميـــــات  بالهلســـــن اســـــفل ســـــم بمـــــا فـــــي ذلـــــ

الـــــــبالط نوعيـــــــة جيـــــــدة مـــــــع عمــــــــل /الـــــــبالط 

الترويـــــــــــب باإلســـــــــــمنت االســـــــــــود للفواصـــــــــــل 

ـــــــــدَا واســـــــــتكمال العمـــــــــل  ـــــــــر  بالمـــــــــاء جي وال

 بحسب تعليمات المهندس المشرف 

   085 0م

 

0-5 

ـــــــــة ســـــــــيراميك ألرضـــــــــية  ـــــــــذ نعل ـــــــــد وتنفي توري

ســــــــم وطــــــــول 05المكاتــــــــب الخلفيــــــــة بعــــــــرض 

ــــــــــة ويــــــــــتم تقشــــــــــ51 ير ســــــــــم جــــــــــدران داخلي

ـــــــة بنســـــــبة خلـــــــط  الجـــــــدران قبـــــــل عمـــــــل النعل

اســــــــــمنت مقـــــــــــاوم للرطوبــــــــــة وبحســـــــــــب  0:3

 .تعليمات المهندس المشرف

   068 ط/م

 

0-8 

توريـــــــــد وتنفيـــــــــذ بـــــــــالط الصـــــــــق ألرضــــــــــيات 

نوعيـــــــة ممتـــــــازة لغـــــــرف الـــــــدور األرضـــــــي مـــــــا 

عـــــــــــدا القاعـــــــــــة الكبـــــــــــر  والصـــــــــــالة بـــــــــــالط 

ســــــيراميك ذكــــــر فــــــي بنــــــد ســــــابق ويــــــتم عمــــــل 

ـــــب ـــــوق ال ـــــبالط الالصـــــق ف ـــــرف ال ـــــديم للغ الط الق

بطريقـــــــة منظمـــــــة واســـــــتخدام الغـــــــراء االصـــــــق 

   083 0م
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مــــــــع اســــــــتكمال األعمــــــــال بحســــــــب تعليمــــــــات 

 المهندس المشرف

0-9 

ذات جــــــــودة توريــــــــد وتنفيــــــــذ بــــــــالط ســــــــيراميك 

مكتـــــب الـــــوزير ومـــــدير مكتـــــب الـــــوزير عاليـــــة 

ـــــــوزير  ـــــــب ال جـــــــدار االســـــــتقبال + وحمـــــــام مكت

ــــــب واإلســــــمنت كــــــال  ــــــدة مــــــع التروي نوعيــــــة جي

ـــــــدس ح ـــــــات المهن ـــــــون وبحســـــــب تعليم ســـــــب ل

 المشرف

   008 0م

 

0-01 

ــــــد وتنفيــــــذ نعلــــــة ســــــيراميك  ســــــم مــــــع 01توري

ـــــــتم تماســـــــك  ـــــــى ي ـــــــدا حت تصـــــــفية الجـــــــدار جي

ـــــــوع اســـــــباني  الغـــــــراء فـــــــي الجـــــــدران الغـــــــراء ن

جيــــــــــــــد وبحســــــــــــــب تعليمــــــــــــــات المهنــــــــــــــدس 

 .المشرف

 

   010 ط/م

 

0-00 

توريـــــــد وتنفيــــــــذ وتركيــــــــب بــــــــالط انتــــــــر لــــــــوك 

ـــــــــدخل للمـــــــــدخل الرئيســـــــــي ا ـــــــــى م ـــــــــودي ال لم

المبنـــــــــى وبجانـــــــــب المبنـــــــــى المـــــــــؤدي الـــــــــى 

ـــــك اســـــفل ضـــــلل  ـــــي ذل ـــــا ف ضـــــلل الســـــيارات بم

ــــــــــــون و  ــــــــــــدة وبل الســــــــــــيارات الشــــــــــــراع الجدي

ــــة مــــن  ــــر  طبق ــــك ف ــــي ذل ــــا ف ــــدة بم ــــة جي نوعي

النــــــــــيس النــــــــــاعم المغربــــــــــل اســــــــــفل الــــــــــبالط 

ـــــــــالنيس  ـــــــــى ب ـــــــــة الفواصـــــــــل مـــــــــن األعل وتعبئ

   094 0م
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ــــــــــد االنتهــــــــــاء  ــــــــــر  بالمــــــــــاء بع ــــــــــاعم وال الن

 .ت المهندس المشرفوبحسب تعليما

0-00 

توريـــــد وتنفيـــــذ وتركيـــــب رخـــــام لجـــــدران الـــــدرج 

متـــــــــر وبحســـــــــب  0بـــــــــدل الخشـــــــــب بارتفـــــــــاع 

اللـــــــــون التـــــــــي ســـــــــيتم اختيـــــــــاره مـــــــــن قبـــــــــل 

ــــــــه  ــــــــم تثبيت ــــــــى ان ت ــــــــدس المشــــــــرف عل المهن

ـــــــى الجـــــــدران بواســـــــطة اســـــــالك ومســـــــامير  عل

صـــــــلب بحســـــــب اصـــــــول المهنـــــــدس وبحســـــــب 

 .تعليمات المهندس المشرف

 (الخشب القديم ضمن تكلفة البند ازالة)

   34 0م

 

0-03 

توريـــــــد وتركيــــــــب ســــــــيراميك جــــــــدران وارضــــــــية 

مطـــــــبخ نوعيـــــــه ممتـــــــازة + حمامـــــــات  5لعـــــــدد 

علـــــــــــــى ان تؤخـــــــــــــذ موافقـــــــــــــة ( نخـــــــــــــب اول)

ـــــــى العينـــــــة المقدمـــــــة  المهنـــــــدس المشـــــــرف عل

مـــــــن مقـــــــدم العطـــــــاء وينفـــــــذ وفـــــــق مـــــــا هـــــــو 

ـــــــدس  متعـــــــارف عليـــــــه حســـــــب تعليمـــــــات المهن

 .المشرف

 حمام في الطابق االرضي( 4)عدد 

 .حمام مكتب الوزير ( 0)عدد 

 .االول/مطبخ الطابق االرضي( 2)عدد

 .والعمل يشمل كل ما يلزم إلنهاء البند

 

   059 0م
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0-04 

ـــــــــدخل الرئيســـــــــي  ـــــــــذ رخـــــــــام للم ـــــــــد وتنفي توري

بحســـــب اللـــــون المختـــــار مـــــن قبـــــل المهنـــــدس 

المشـــــرف علـــــى ان يكــــــون رخـــــام نـــــوع ممتــــــاز 

ـــــــة قطـــــــع  ـــــــتم  31*0ذات جـــــــوده عالي ســـــــم وي

ـــــــــــوازي مـــــــــــع ارضـــــــــــية الصـــــــــــالة  ـــــــــــة مت عمل

الداخليـــــــــة والميـــــــــول الـــــــــى الخـــــــــارج والعمـــــــــل 

ـــــــــات  ـــــــــديم وبحســـــــــب تعليم ـــــــــة الق يشـــــــــمل ازال

 .المهندس المشرف

   8 0م

 

0-05 

ــــــــــائم  ــــــــــائم ون ــــــــــذ درج رخــــــــــام ق ــــــــــد وتنفي توري

ـــــة  ـــــس نوعي ـــــن نف ـــــون م ـــــدخل الرئيســـــي ويك للم

ــــــــــــنفس المواصــــــــــــفات  االرضــــــــــــية اعــــــــــــاله وب

ـــــــع ازا ـــــــارف عليهـــــــا م ـــــــديم المتع ـــــــك الق ـــــــة وف ل

 .وبحسب تعليمات المهندس المشرف

   05 ط/م

 

 اعمال الترميم والدهان: ثالثا 3

3-0 

توريـــــــد وتنفيـــــــذ وتـــــــرميم الواجهـــــــات الخارجيـــــــة 

للمبنـــــى بشـــــكل عـــــام بمــــــا فـــــي ذلـــــك معالجــــــة 

الرطوبـــــــــــــة مـــــــــــــن األســـــــــــــفل ومالحمـــــــــــــة أي 

ــــــل مــــــادة  ــــــك بعم ــــــي الجــــــدران وذل شــــــروخات ف

ى ايبوكســــــــي لجميــــــــع التشــــــــققات فــــــــي المبنــــــــ

مــــــع صــــــنفرة الجــــــدران وعمــــــل دهانــــــات مــــــائي 

ــــــة لجــــــدران المبنــــــى مــــــن الخــــــارج  ضــــــد الرطوب

وكــــــل مــــــا يلــــــزم الســــــتكمال األعمــــــال وبحســــــب 

   0594 0م
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 .تعليمات المهندس المشرف

3-0 

توريـــــــــد وتنفيـــــــــذ واســـــــــتبدال مبـــــــــاني الحجـــــــــر 

ــــــــــــى واســــــــــــتبدالها  ــــــــــــة اســــــــــــفل المبن المتهالك

بأحجــــــــــــار جديــــــــــــدة شمســــــــــــان او البريقــــــــــــة 

اســـــــمنت مقـــــــاوم للرطوبـــــــة  0:3بنســـــــبة خلـــــــط 

 وبحسب تعليمات المهندس المشرف

   05 0م

 

3-3 

ـــــــــــن الـــــــــــداخل  ـــــــــــذ الطـــــــــــالء م ـــــــــــد وتنفي توري

ـــــــي للجـــــــدران  ـــــــي مطف للســـــــقوف والجـــــــدران زيت

وابـــــــيض املشـــــــن للســـــــقوف مـــــــع تـــــــرميم كـــــــل 

األشــــــراج الموجــــــودة فــــــي الجــــــدران والســـــــقوف 

ويستحســــــــــــن ان يكــــــــــــون تعبئــــــــــــة األشــــــــــــراج 

بـــــــــــــدهان ايبوكســـــــــــــي وبحســـــــــــــب تعليمـــــــــــــات 

 . هندس المشرفالم

   0398 0م

 

3-4 

تنفيـــــــــذ وازالـــــــــة جميــــــــــع االبـــــــــواب الخشــــــــــبية 

ـــــــــــــدور األرضـــــــــــــي واألول مـــــــــــــع اطـــــــــــــارات  لل

ـــــــارات  ـــــــيس اســـــــمنتي محـــــــل الفي ـــــــارات وتلب الفي

لجميــــــــــــــع األبــــــــــــــواب وبحســــــــــــــب تعليمــــــــــــــات 

 .المهندس المشرف

   35 عدد

 

3-5 

اعمــــــال ازالــــــة األبــــــواب الســــــحاب مــــــن مواقــــــف 

ـــــــة وترم ـــــــي الســـــــاحة الخلفي ـــــــا الســـــــيارات ف يمه

ــــــــواب  ــــــــيس الحــــــــروف محــــــــل مجــــــــر  األب وتلب

واســـــــــــتكمال األعمـــــــــــال وبحســـــــــــب تعليمـــــــــــات 

   4 عدد
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 .المهندس المشرف

3-6 

ــــــــدي  ــــــــرميم الســــــــياج الحدي ــــــــذ وت ــــــــد وتنفي توري

اعلـــــــــى الســـــــــور للســـــــــاحة الخلفيـــــــــة صـــــــــنفرة 

جيـــــــدة وتلحـــــــيم لألجـــــــزاء التالفـــــــة مـــــــع عمـــــــل 

دهـــــــان ضـــــــد الصـــــــداء ودهـــــــان اخـــــــر حســـــــب 

 اللـــــــــــون المختـــــــــــار مـــــــــــن قبـــــــــــل المهنـــــــــــدس

 .المشرف 

    60 0م

3-5 

توريـــــد وتنفيـــــذ ســـــياج حديـــــدي فـــــوق الســـــياج 

الســـــــــــابق اعلـــــــــــى الســـــــــــور فـــــــــــي الســـــــــــاحة 

ــــــــــاع  ــــــــــى ارتف ــــــــــة عل ــــــــــر بحســــــــــب 0الخلفي مت

ـــــى الســـــابق  ـــــى ان يلحـــــم عل ـــــديم عل الشـــــغل الق

مــــــــع عمــــــــل حربــــــــات مائلــــــــة مــــــــن االعلــــــــى 

واســـــــــــــالك شـــــــــــــائكة وبحســـــــــــــب تعليمـــــــــــــات 

الجهـــــــــــة الغربيـــــــــــة + المهنـــــــــــدس المشـــــــــــرف 

 .تالمحاذية لالتصاال

    091 0م

3-8 

تـــــــــــرميم وتنفيـــــــــــذ وبنـــــــــــاء بـــــــــــرف تفتـــــــــــي  

81X81X61  صــــــــبة + ويكــــــــون مــــــــن صــــــــفر

+ ســــــــــم 01مبــــــــــاني بلــــــــــك صــــــــــم + نظافـــــــــة 

تالبــــــــيس مــــــــن الــــــــداخل وعــــــــزل دامــــــــر مــــــــن 

الخــــــــــارج مــــــــــع بطــــــــــاء حديــــــــــدي وبحســــــــــب 

 تعليمات المهندس المشرف

 

    04 عدد
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3-9 

ـــــــــذ وتقشـــــــــير الجـــــــــدران اســـــــــفل  ـــــــــد وتنفي توري

واالســـــــــــوار  المبنـــــــــــى الرئيســـــــــــي والملحقـــــــــــات

ــــــــاع  ــــــــى ارتف ــــــــيس  0.01عل مــــــــع اعــــــــادة التلب

باســــــــمنت مقــــــــاوم للرطوبــــــــة واعمــــــــال العــــــــزل 

وبحســـــــــب  0:3الضـــــــــرورية و بنســـــــــبة خلـــــــــط 

 .تعليمات المهندس المشرف

   458 0م

 

3-01 

ــــــــة ســــــــماكة  ــــــــذ صــــــــبة نظاف ــــــــد وتنفي  01توري

ســــــم لجــــــزء مــــــن الســــــاحة الخلفيــــــة بمــــــا فــــــي 

ــــــدخل  ــــــي الم ــــــوك ف ــــــبالط االنترل ــــــك اســــــفل ال ذل

ــــــب ا ــــــان ضــــــلل وجان ــــــى مك ــــــؤدي ال ــــــى الم لمبن

الســــــــــيارات وبحســــــــــب تعليمــــــــــات المهنــــــــــدس 

 .المشرف

    0011 0م

3-00 

توريـــــــد وتنفيـــــــذ دهـــــــان زيتـــــــي حســـــــب اللـــــــون 

ـــــــــدس المشـــــــــرف  ـــــــــل المهن ـــــــــار مـــــــــن قب المخت

وذلــــــك لشــــــبوكات الحمايـــــــة الخاصــــــة بالنوافـــــــذ 

واالبـــــــواب التـــــــابع للمبنـــــــى ودربـــــــزين البلكـــــــون 

فـــــــــي الواجهـــــــــة االماميـــــــــة والعمـــــــــل يشــــــــــمل 

ــــــــــــــ ال الصــــــــــــــنفرة بــــــــــــــالواير بــــــــــــــر  او اعم

ـــــــخ)الصـــــــاروج  ـــــــاوم للصـــــــدأ (+ الجل دهـــــــان مق

دهـــــــــان زيتـــــــــي بحســـــــــب تعليمـــــــــات + بحـــــــــري

 .المهندس المشرف

 

    039 0م
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3-00 

ــــــــــذ دهــــــــــان املشــــــــــن لجــــــــــدران  توريــــــــــد وتنفي

المســـــــــتودع فـــــــــي الجهـــــــــة الخلفيـــــــــة والعمـــــــــل 

ـــــــــون + يشـــــــــمل الصـــــــــنفرة  وجهـــــــــي دهـــــــــان ل

ــــــــــــات المهنــــــــــــدس  ــــــــــــيض وبحســــــــــــب تعليم اب

 .المشرف

    511 0م

3-03 

توريـــــــــد وتنفيـــــــــد خرســـــــــانة عاديـــــــــة ألرضـــــــــية 

ســـــــــم مـــــــــع 01المســـــــــتودع ناعمـــــــــة ســـــــــماكه 

اثنــــــــين فــــــــي  4عمــــــــل فواصــــــــل تمــــــــدد عــــــــدد 

ســـــــــم فـــــــــي الطـــــــــول وتعبئـــــــــتهم  0العـــــــــرض و

ـــــــاعم واســـــــتكمال االعمـــــــال وبحســـــــب  ـــــــة ن بمون

 تعليمات المهندس المشرف

    081 0م

3-04 

توريــــــــــد وتنفيــــــــــذ اعمــــــــــال األرصــــــــــفة حــــــــــول 

ــــــــر 0ة بعــــــــرض الســــــــور والســــــــاحة الخلفيــــــــ مت

والعمــــــل يشــــــمل حفــــــر وتنفيــــــذ اعمــــــال بــــــردوره 

بـــــــــــــالط + ســـــــــــــم  6صـــــــــــــبة نظافـــــــــــــة+ردم +

ــــــــل  انترلــــــــوك مــــــــع عمــــــــل نــــــــيس نــــــــاعم مغرب

اســـــــفل الـــــــبالط واســـــــتكمال األعمـــــــال وبحســـــــب 

 .تعليمات المهندس المشرف

   040 ط/م

 

3-05 

توريــــــد وتنفيــــــذ ور  عــــــالج مقــــــاوم لألرضــــــة 

للمبنــــــــى والملحقــــــــات بشــــــــكل كامــــــــل نوعيــــــــة 

ــــــــــــازة  ــــــــــــدس ممت ــــــــــــات المهن وبحســــــــــــب تعليم

 .المشرف

   مقطوعية
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3-06 

ـــــــــدة وجـــــــــدران وســـــــــقف  ـــــــــرميم اعم ـــــــــد وت تنفي

البــــــــدروم اســــــــفل قاعــــــــة برفــــــــة االجتماعــــــــات 

ـــــــــــة + الكبـــــــــــر   الجســـــــــــور الحديديـــــــــــة الحامل

للســــــــــــقف باســــــــــــتخدام االســــــــــــمنت المقــــــــــــاوم 

لألمـــــــــالح ودهـــــــــان مقـــــــــاوم للصـــــــــدأ والعمـــــــــل 

 .يشمل كل ما يلزم إلنهاء البند 

ـــــــــــــــــ 3توريـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــدد ) ( 01*01)يم اي ب

ــــــــك  يــــــــتم 5ســــــــماكة  ــــــــم او يزيــــــــد عــــــــن ذل مل

ادخالهــــــــا عبـــــــــر عمــــــــل فتحـــــــــه فــــــــي جـــــــــدار 

المبنـــــــــى مـــــــــن الخـــــــــارج و تثبيتهـــــــــا بحســـــــــب 

 (.تعليمات المهندس المشرف

    015 0م

3-05 

توريــــــــد وتنفيــــــــذ ودهــــــــان بــــــــردورات خرســــــــانية 

ـــــــــين  ـــــــــن الجهت ـــــــــوك م ـــــــــبالط االنترل ـــــــــع ال موق

ـــــر وصـــــبة النظافـــــة  ـــــين مـــــع الحف اليســـــار واليم

ـــــل صـــــب ـــــردورات وعم ـــــت الب ـــــف لتثبي ـــــن الخل ة م

 .وبحسب تعليمات المهندس المشروف

    004 ط/م

3-08 

تنفيـــــــــــــذ اعمـــــــــــــال التالبـــــــــــــيس االســـــــــــــمنتية 

لجـــــــدران الســـــــور االمـــــــامي ( اســـــــمنت مقـــــــاوم)

 3مــــــــع الــــــــر   0:3والخلفـــــــي بنســــــــبة خلــــــــط 

ـــــــــه  ـــــــــة االجـــــــــزاء التالفـــــــــة من ايـــــــــام بعـــــــــد ازال

ـــــــــــــع معالجـــــــــــــة  بالتكســـــــــــــير او التقشـــــــــــــير م

بحســــــــــب تعليمــــــــــات الشــــــــــروج ان وجــــــــــدت و 

    308 0م
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 المهندس المشرف

3-09 

توريــــــــــد وتنفيــــــــــذ دهــــــــــان للســــــــــور بالكامــــــــــل 

ــــــــي وخــــــــارجي املشــــــــن نوعيــــــــة ممتــــــــازة  داخل

يشــــــــترط موافقــــــــة المهنــــــــدس علــــــــى النوعيــــــــة 

تنفيـــــــــــذ اعمـــــــــــال العـــــــــــزل + قبـــــــــــل التنفيـــــــــــذ 

بارتفـــــاع واحـــــد متـــــر علـــــى كامـــــل الســـــور مـــــن 

الجهـــــات االربـــــع والعمـــــل يشـــــمل كـــــل مـــــا يلـــــزم 

ـــــــ ـــــــذ البن ـــــــدس لتنفي ـــــــات المهن د وبحســـــــب تعليم

 . المشرف

   656 0م

 
 (المطبخ)و( والحمامات () الصرف الصحي) االعمال الصحية : رابعا 4

4-0 

ضــــــــغط عــــــــالي "  6توريــــــــد وتنفيــــــــذ مواســــــــير 

نوعيـــــــة ممتـــــــازة مـــــــع الحفـــــــر والـــــــردم نـــــــيس 

ـــــــم ردم  ـــــــى ث نـــــــاعم مـــــــن االســـــــفل ومـــــــن األعل

ــــــع وبحســــــب  ــــــن خــــــارج الموق ــــــة م ــــــة نظيف بترب

 دس المشرف تعليمات المهن

    041 ط/م

4-0 

ــــــــذ مواســــــــير  ــــــــة " 4توريــــــــد وتنفي ضــــــــغط نوعي

ـــــى بـــــرف  ـــــات ال ـــــن الحمام ـــــدة م ـــــازة والممت ممت

ـــــــــــــدور األول  ـــــــــــــة مـــــــــــــن ال التفتـــــــــــــي  والنازل

واألرضــــــــــي وبحســــــــــب تعليمــــــــــات المهنــــــــــدس 

 .المشرف

    005 ط/م

4-3 
ـــــــب حمامـــــــات عربـــــــي ـــــــد و تنفيـــــــذ وتركي / توري

    5 عدد+ مغســـــــــلة يـــــــــد + انجليــــــــزي مـــــــــع الســــــــيفون
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مامــــــــات الــــــــدور االرضــــــــي واالول حنفيــــــــات لح

ـــــــــف + صـــــــــفاية ارضـــــــــية +  رشـــــــــا  د  واق

مــــــع جميــــــع التمديــــــدات مــــــن مواســــــير واكــــــواع 

ومحــــــــــابس كــــــــــروم وكــــــــــل مــــــــــايلزم لتنفيــــــــــذ 

االعمـــــــــــــال حســـــــــــــب تعليمـــــــــــــات المهنـــــــــــــدس 

 .المشرف

4-4 

توريـــــد وتركيـــــب وتنفيـــــذ اعمـــــال حمـــــام مكتـــــب 

+ مغســــــــلة يــــــــد + الــــــــوزير كرســــــــي افرنجــــــــي 

ــــــــق ــــــــة ينطب ــــــــا زجاجي ــــــــات  مراي ــــــــع المتطلب جمي

 3-4الضـــــــرورية كمـــــــا ورد فــــــــي البنـــــــد رقــــــــم 

ــــــــــدس  وبحســــــــــب تعليمــــــــــات وارشــــــــــادات المهن

 .المشرف

    0 عدد

4-5 

ــــــب حــــــوض مطــــــبخ مــــــن  ــــــد وتركي اعمــــــال توري

فتحتــــــين وجنــــــاح واحــــــد ويشــــــمل العمــــــل كــــــل 

مــــــايلزم النهــــــاء العمــــــل مــــــن تركيــــــب مواســــــير 

وحنفيـــــــات ومــــــــا الــــــــى ذلــــــــك النهــــــــاء العمــــــــل 

ـــــربط بـــــالخزان  ـــــق هـــــذا الشـــــرط علـــــى ينط) وال ب

ــــــــــــع الحمامــــــــــــات والمطــــــــــــابخ ضــــــــــــرورة  جمي

وبحســــــــــــب . ربطهــــــــــــا بالخزانــــــــــــات العلويــــــــــــة

 .تعليمات المهندس المشرف

 

 

   0 عدد
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4-6 

ـــــــــــد وتركيـــــــــــب دوالب ارضـــــــــــي للبوفيـــــــــــة  توري

 0المونيـــــوم مـــــع قطعــــــة رخـــــام علويـــــه بطــــــول 

ـــــــر وبعمـــــــق  ـــــــدوالب مـــــــع كامـــــــل 51مت ســـــــم لل

الخـــــــردوات واالقفـــــــال وكـــــــل مـــــــا يلـــــــزم النهـــــــاء 

د وبحســـــــــــــب تعليمـــــــــــــات المهنـــــــــــــدس البنـــــــــــــ

 .المشرف

    0 ط/م

4-5 

توريــــــــــد وتركيــــــــــب دواليــــــــــب مطــــــــــبخ علــــــــــوي  

ســـــــــــم وبعمـــــــــــق  51*51الومنيـــــــــــوم مقـــــــــــاس 

امتــــــــــــــــار بــــــــــــــــنفس  4ســــــــــــــــم وطــــــــــــــــول 51

 6-4المواصفات الواردة في البند 

    4 ط/م

 اعمال المظالت و االبواب والنوافذ: خامسا 5

5-0 

توريــــــــــد وتنفيــــــــــذ وتــــــــــرميم مواســــــــــير الظلــــــــــة 

ـــــــــــــ ـــــــــــــى المخصصـــــــــــــه الخلفي ة خـــــــــــــارج المبن

ـــــــــــــل  ـــــــــــــوظفين ويشـــــــــــــمل العم لســـــــــــــيارات الم

عـــــــــادة + الصـــــــــنفرة دهـــــــــان ضـــــــــد الصـــــــــداء وا 

دهــــــــان لــــــــون اخــــــــر فــــــــوق دهــــــــان الصــــــــداء 

ــــــــــــــرة وبحســــــــــــــب تعليمــــــــــــــات  للضــــــــــــــلة الكبي

ــــــــواح  ــــــــع اســــــــتبدال ال ــــــــدس المشــــــــرف م المهن

ــــــــــى  ــــــــــك درجــــــــــة اول ــــــــــر زن االسبســــــــــتوس ببت

 .وبحسب تعليمات المهندس المشرف

 

 

 

   مقطوعية 0 عدد
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5-0 

ريــــــد وتنفيــــــذ وتركيــــــب ضــــــلة ســــــيارة بطــــــول تو 
متــــــــــــر مظــــــــــــالت شــــــــــــراعية  5عــــــــــــرض ×00

جـــــاهزة مـــــع تقـــــديم كافـــــة التفاصـــــل االنشـــــائية 
والمعماريــــــــة ضــــــــمن العطــــــــاء المقــــــــدم وينفــــــــذ 

 .بحسب تعليمات المهندس المشرف

   مقطوعية 0 عدد

5-3 

ــــــــــواب جــــــــــاهزة  ــــــــــب اب ــــــــــذ وتركي توريــــــــــد وتنفي

لجميـــــــع الغـــــــرف بحســـــــب ( صـــــــيني او تركـــــــي)

لموجـــــــــودة فـــــــــي المبنـــــــــى ويـــــــــتم المقاســـــــــات ا

 0وارتفـــــــــــاع 0.15توحيـــــــــــد المقـــــــــــاس علـــــــــــى 

متــــــــــــــر وبحســــــــــــــب تعليمــــــــــــــات المهنــــــــــــــدس 

 .المشرف

   35 عدد

 

5-4 

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــذ وتركي ـــــــــــــــــد وتنفي ـــــــــــــــــواب  توري اب

( تصـــــــــــفيح عـــــــــــالي )ذات ( تركـــــــــــي/يصــــــــــين)

لمكتــــــــــب الــــــــــوزير ومــــــــــدير مكتــــــــــب الــــــــــوزير 

متــــــــــر بحســــــــــب تعليمــــــــــات  0×001مقــــــــــاس 

 .المهندس المشرف

    3 عدد

5-5 

نفيـــــــــذ وتركيـــــــــب ابـــــــــواب الومنيـــــــــوم توريـــــــــد وت

متــــــــــر 0×91للحمامـــــــــات والمطــــــــــابخ مقــــــــــاس 

ـــــــــوم وشـــــــــرائح  ـــــــــن اطـــــــــارات الومني ـــــــــون م مك

 .وبحسب تعليمات المهندس المشرف

    5 عدد

5-6 

تنفيــــــــــذ اعمــــــــــال الصــــــــــيانة للبــــــــــاب الحديــــــــــد 
المـــــــؤدي مـــــــن ممـــــــر الـــــــدور األرضـــــــي الـــــــى 
الســـــــــاحة الخلفيـــــــــة يشـــــــــمل العمـــــــــل اعمـــــــــال 

+ حــــــــري الصــــــــنفره ودهــــــــان مقــــــــاوم للصــــــــدأ ب

    0 عدد
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دهــــــــان زيتــــــــي بحســــــــب تعليمــــــــات المهنــــــــدس 
 المشرف

5-5 

توريـــــــد وتنفيـــــــذ وتركيـــــــب نوافـــــــذ المنيـــــــوم درف 
نــــــــوع ممتــــــــاز بحســــــــب اللــــــــون التــــــــي ســــــــيتم 
ــــــع  ــــــدس المشــــــرف م ــــــل المهن ــــــن قب ــــــاره م اختي
شـــــــــبك مـــــــــانع للحشـــــــــرات والمفصـــــــــالت مـــــــــع 

ملـــــــم عـــــــاكس وجميـــــــع الخـــــــردوات  6زجـــــــاج  
 وبحسب تعليمات المهندس المشرف  

    00 0م

5-8 

توريــــــــــد وتركيــــــــــب وتنفيــــــــــذ نوافــــــــــذ المنيــــــــــوم 

لمكتــــــــب الــــــــوزير ومــــــــدير المكتــــــــب والملحــــــــق 

ـــــــة  ـــــــون ذات جـــــــوده عالي ـــــــوزير وتك ـــــــب ال بمكت

ــــــــع 00مــــــــع زجــــــــاج ســــــــماكة  ــــــــم مــــــــع جمي مل

شـــــــــبك المونيـــــــــوم + االطـــــــــارات والمفصـــــــــالت 

مـــــــــانع للحشـــــــــرات وكـــــــــل مـــــــــا يلـــــــــزم لتنفيـــــــــذ 

ــــــــــــدس  االعمــــــــــــال بحســــــــــــب تعليمــــــــــــات المهن

 المشرف

 3عدد  0.5*0

 3عدد  0.0*0

    06 0م

5-9 

ــــــدي مــــــع  ــــــب ســــــقف حدي ــــــذ وتركي توريــــــد وتنفي

ــــــت  ــــــدني لســــــقف المســــــتودع مــــــع تثب ــــــك مع زن

ـــــــة بواســـــــطة اللحـــــــام  ـــــــة مجلفن عـــــــوارض مجوف

ــــــــــاس  ــــــــــة ( + 8*4)مق عــــــــــازال حــــــــــراري نوعي

ـــــــــل  ـــــــــل ك ـــــــــة وعم ـــــــــازه وذات جـــــــــودة عالي ممت

مــــــــايلزم النهـــــــــاء البنـــــــــد وبحســـــــــب تعليمـــــــــات 

   031 0م
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 .المهندس المشرف

5-01 

البوابـــــــة الحديـــــــد للمســـــــتودع الخلفـــــــي  صـــــــيانة

وعمــــــل كــــــل مــــــا يلــــــزم مــــــن صــــــنفرة ودهــــــان 

الســـــــــــتكمال االعمـــــــــــال وبحســـــــــــب تعليمـــــــــــات 

 .المهندس المشرف

    0 عدد

5-00 

نفيـــــــــذ وتركيـــــــــب بوابـــــــــات حديديـــــــــة توريـــــــــد وت

(  0.5*3.0)رئيســـــــــــــــية مقـــــــــــــــاس  جديـــــــــــــــدة

+ مكونـــــــة مـــــــن بتـــــــر محبـــــــب مـــــــن الجهتـــــــين 

ـــــــــــع خـــــــــــاوي  ـــــــــــون ( 0*0)مرابي كنقشـــــــــــة ويك

ـــــــدهان فـــــــرديتن  وبـــــــاب صـــــــغير فتحـــــــه مـــــــع ال

دهــــــــــان زيتــــــــــي + مقــــــــــاوم للصــــــــــدأ وجهــــــــــين

ــــــة  ــــــذي ســــــيتم االتفــــــاق علي ــــــون ال وحســــــب الل

 الحقا حسب تعليمات المهندس المشرف

    3 عدد

5-00 

تنفبـــــــــذ وتـــــــــرميم جميـــــــــع االبـــــــــواب و النوافـــــــــذ 

ـــــــــــــدورين  الزجاجيـــــــــــــة للمبنـــــــــــــى بالكامـــــــــــــل لل

االرضـــــــي واالول والعمـــــــل يشـــــــمل كـــــــل مـــــــايلزم 

اعمــــــال اســــــتبدال الزجــــــاج النهــــــاء البنــــــد مــــــن 

المكســــــــور او اعمــــــــال تثبيــــــــت القــــــــا م حاليــــــــا 

ــــــــــن خــــــــــالل اســــــــــتخدام الســــــــــيليكون او اي  م

ـــــــف الزجـــــــاج  مـــــــواد اخـــــــر  مـــــــع اعمـــــــال تنظي

مــــــــن الطــــــــالء القــــــــديم والعمــــــــل يشــــــــمل كــــــــال 

ـــــــدس  ـــــــد وتعليمـــــــات المهن مـــــــايلزم النهـــــــاء البن

    019 0م
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 اعمال الديكور: سادسا 6

6-0 

ديكـــــــور ذات طـــــــابع  توريـــــــد وتنفيـــــــذ وتركيـــــــب

رســـــــمي مـــــــن الجـــــــبس بـــــــورد لســـــــقف مكتـــــــب 

ملحــــــــق المكتــــــــب + الــــــــوزير ومــــــــدير مكتبــــــــة 

صـــــــــالة مـــــــــدخل + بيـــــــــت الـــــــــدرج +والحمـــــــــام 

ــــــــوزير حســــــــب مــــــــا هــــــــو موضــــــــح  مكتــــــــب ال

ـــــــل  ـــــــن قب ـــــــاره م ـــــــذي ســـــــيتم اختي ـــــــالمرفق وال ب

ــــــــارة اســــــــبوت  ــــــــدس المشــــــــرف مــــــــع اإلن المهن

اليـــــت خاصـــــة وتكـــــون مخففـــــه وظـــــاهرة علـــــى 

ـــــــــــــيس ا+ الســـــــــــــقف  ـــــــــــــال تلب لجـــــــــــــدران اعم

ـــــــــــة  بـــــــــــالورق الالصـــــــــــق ذات الجـــــــــــودة العالي

 .بحسب تعليمات المهندس المشرف

علــــــــــى مقــــــــــدم العطــــــــــاء تقــــــــــديم تصــــــــــور ) 

ــــــديم  ــــــد تق ــــــق عن ــــــديكور بشــــــكل دقي العمــــــال ال

ــــــــع التفاصــــــــيل والمــــــــواد  العطــــــــاء شــــــــامل جمي

تكــــــــون ذات جــــــــودة عاليــــــــة يشــــــــترط موافقــــــــة 

 (.المهندس على التوريدات قبل التنفيذ 

 

 

 

 

 

 

   043 0م
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6-0 

ـــــــــور القاعـــــــــة  ـــــــــب ديك ـــــــــد وتركي ـــــــــد وتنفي توري

الممـــــــــــر + الصـــــــــــاله الخارجيـــــــــــة + الكبـــــــــــر  

الممــــــــر المــــــــؤدي + المــــــــؤدي الــــــــى القاعــــــــه 

ـــــــة عبـــــــارة عـــــــن ســـــــقف  الـــــــى الســـــــاحة الخلفي

مســــــــتعار جــــــــبس بــــــــورد لــــــــون ابــــــــيض مــــــــع 

ــــــــــــت باالســــــــــــالك  ــــــــــــة وتثب االطــــــــــــارات المعدني

اعمـــــــــــال + الســـــــــــقف واســـــــــــتكمال االعمـــــــــــال 

 تلبــــــــــيس الجــــــــــدران بــــــــــالورق الالصــــــــــق ذات

الجـــــــــــــــودة العاليـــــــــــــــه بحســـــــــــــــب تعليمـــــــــــــــات 

 .المهندس المشرف

علــــــــــى مقــــــــــدم العطــــــــــاء تقــــــــــديم تصــــــــــور ) 

ــــــديم  ــــــد تق ــــــق عن ــــــديكور بشــــــكل دقي العمــــــال ال

ــــــــع التفاصــــــــيل والمــــــــواد  العطــــــــاء شــــــــامل جمي

تكــــــــون ذات جــــــــودة عاليــــــــة يشــــــــترط موافقــــــــة 

 (.المهندس على التوريدات قبل التنفيذ 

    081 0م

 اعمال مكافحة الحرائق: سابعا 5

5-0 

توريـــــــــــــد وتوصــــــــــــــيل اســــــــــــــطوانات اطفــــــــــــــاء 

ــــــــق ســــــــعة  ــــــــات  01الحرائ ــــــــر حســــــــب تعليم لت

 .المهندس

 

 

 

   05 عدد
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 االعمال الكهربائية: ثامنا 8

8-0 

توريـــــــــد وتنفيـــــــــذ لمبـــــــــات اقتصـــــــــادية شـــــــــامل 

المفتــــــــاح واالســـــــــالك والقلـــــــــب وكـــــــــل مـــــــــايلزم 

 .الستكمال االعمال

    015 عدد

8-0 

 توريــــــد وتنفيــــــذ لمبــــــات لمكتــــــب الــــــوزير مــــــدير

مكتـــــــــب الـــــــــوزير ديكـــــــــورات ويـــــــــرات لصـــــــــالح 

االجتماعـــــــــــات شـــــــــــامل مفـــــــــــاتيح واالســـــــــــالك 

 .والقلب وكل ما يلزم الستكمال االعمال

    85 عدد

8-3 

توريــــــــد وتنفيــــــــذ لمبــــــــات قبــــــــب للســــــــور مــــــــع 

االســــــــالك داخــــــــل مواصــــــــيل ومفــــــــاتيح وكــــــــل 

مـــــــــــايلزم الســـــــــــتكمال االعمـــــــــــال يـــــــــــتم مـــــــــــد 

ــــــــه بجســــــــر  ــــــــى الســــــــور وحمايت المواســــــــير عل

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــة دواب ن المواســـــــــــــــير جســـــــــــــــر لحماي

 . سم01*01

    54 عدد

8-4 

توريــــــــــد وتنفيــــــــــذ وتســــــــــليك مــــــــــراوح ســــــــــقف 

اقتصـــــــادية للفـــــــرق والصـــــــاالت والمطـــــــبخ مـــــــع 

ــــــــــــب  39المــــــــــــنظم وعــــــــــــدد  واالســــــــــــالك والعل

يلــــــزم الســــــتكمال االعمــــــال  للمفــــــاتيح وكــــــل مــــــا

 .حسب تعليمات المهندس المشرف

 

 

 

 

    39 عدد
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8-5 

ــــــــــد وتنفيــــــــــد وتســــــــــليك مــــــــــراوح شــــــــــفط  توري

ـــــــبالك للحما ـــــــه مـــــــع االســـــــالك وال مـــــــات والبوفي

وكــــــــــــل مــــــــــــا يلــــــــــــزم الســــــــــــتكمال االعمــــــــــــال 

الســـــــــــتكمال االعمـــــــــــال وبحســـــــــــب تعليمـــــــــــات 

 .المهندس المشرف

    5 عدد

8-6 

امبيـــــــر  03توريـــــــد وتنفيـــــــذ وتســـــــليك بالكـــــــات 

مـــــــــع االســـــــــالك والصـــــــــلب وكـــــــــل مـــــــــا يلـــــــــزم 

الســـــــــــتكمال االعمـــــــــــال وبحســـــــــــب تعليمـــــــــــات 

 .المهندس المشرف

    045 عدد

8-5 

ــــــــد ــــــــالك  توري ــــــــذ وتســــــــليك ب ــــــــر  05وتنفي امبي

ـــــــــزم  ـــــــــا يل ـــــــــل م ـــــــــب وك ـــــــــع االســـــــــالك والعل م

 .الستكمال االعمال

   39 عدد

 

8-8 

ــــــــل مســــــــلح  ــــــــب كيب ــــــــذ وتركي ــــــــد وتنفي  51توري

ملــــــــم مــــــــع الحفــــــــر والــــــــدفن بالرمــــــــل النــــــــاعم 

مـــــــع عمـــــــل شـــــــريط ( اســـــــفل واعلـــــــى الكيبـــــــل)

تحــــــــديري بوجــــــــود كيبــــــــل وحســــــــب تعليمــــــــات 

 . المهندس المشرف

    05 ط/م

8-9 
خــــــــــط قــــــــــاطع  30ريـــــــــد وتنفيــــــــــد طبلــــــــــون تو 

 امبير 011
    0 عدد

8-01 
توريـــــــد وتنفيـــــــد بـــــــالك تلفـــــــون مـــــــع التســـــــليك 

    05 عدد والتركيب

ــــــــون  8-00 ــــــــب طبل ــــــــذ وتركي ــــــــد وتنفي     0 عددخــــــــط  00توري
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 الكمية الوحدة بيانات األعمال الرقم
سعر الوحدة  

$ 

االجمالي 

 الكلي
 مالحظات

 امبير 011قاطع 

8-00 

توريـــــــد وتنفيـــــــد وتركيـــــــب اتوماتيـــــــك حســـــــاس 

امبيـــــــــر وبحســـــــــب تعليمـــــــــات المهنـــــــــدس 051

 .المشرف

    0 عدد

8-03 

ـــــــات  ـــــــب مكيف ـــــــد وتركي ـــــــب  0.5توري طـــــــن لمكت

ــــــــر   ــــــــب والقاعــــــــة الكب ــــــــدير المكت ــــــــوزير وم ال

ــــــــــــع  ــــــــــــع جمي ــــــــــــازه م ــــــــــــة ممت شــــــــــــباك نوعي

االكسســــــــــــورات الالزمـــــــــــــة مثــــــــــــل مواســـــــــــــير 

ــــــرب منهــــــا  ــــــى اق ــــــاه المكيفــــــات ال تصــــــريف مي

ـــــــــــات  لتصـــــــــــريف المجـــــــــــاري وبجســـــــــــب تعليم

 .المهندس المشرف

اختبـــــــار جــــــــودة المكيفــــــــات شــــــــرط لالســــــــتالم )

 (.ندسمن قبل المه

    03 عدد

8-04 

توريـــــــــد وتركيـــــــــب مفتـــــــــاح رئيســـــــــي ثالثــــــــــي 

ـــــــد نقطـــــــة توصـــــــيل   011االطـــــــوار  ـــــــر عن امبي

ــــــــــــذي  ــــــــــــل المغ ــــــــــــة بالكيب ــــــــــــاء العمومي الكهرب

ــــــــزم الســــــــتكمال  للمبنــــــــى وعمــــــــل كــــــــل مــــــــا يل

ــــــــــــــدس  العمــــــــــــــل حســــــــــــــب تعليمــــــــــــــات المهن

 .المشرف

    0 عدد

 اعمال تأهيل الحديقة االمامية : تاسعا  9

9-0 
ــــــــــد وتنفيــــــــــذ تر  بــــــــــة طينيــــــــــة للحــــــــــدائق توري

  مقطوعيةاالماميـــــــة للمبنــــــــى واخــــــــراج التربــــــــة الســــــــابقة 
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 الكمية الوحدة بيانات األعمال الرقم
سعر الوحدة  

$ 

االجمالي 

 الكلي
 مالحظات

التـــــــــي توجـــــــــد فيهـــــــــا ملوحـــــــــة مـــــــــع بـــــــــرس 

ورود + حشــــــــــــــــي  + شــــــــــــــــتالت اشــــــــــــــــجار 

ــــــــــــدس  ــــــــــــل وبحســــــــــــب تعليمــــــــــــات المهن ونخي

 المشرف 

اعمـــــــــــال ازالـــــــــــة التربـــــــــــة القديمـــــــــــة وقلـــــــــــع )

االشــــــــــجار تنـــــــــــدرج ضـــــــــــمن تكلفـــــــــــة البنـــــــــــد 

 (وبحسب تعليمات المهندس المشرف

9-0 

 3111يــــــــد وتركيــــــــب خــــــــزان ميــــــــاه ســــــــعة تور 

خرطـــــــــووم ميــــــــاه نـــــــــ  + لتــــــــر فيبــــــــرجالس 

متـــــر لغـــــرض اعمـــــال الـــــري  011انـــــ  طـــــول 

يلـــــــــزم  والعمـــــــــل يشـــــــــمل كـــــــــل مـــــــــا للحديقـــــــــة

العمــــــل مــــــن تمــــــديات مــــــن المصــــــدر  إلنهــــــاء

مضــــــــخة . + الرئيســــــــي للميــــــــاه الــــــــى الخــــــــزان

بـــــــــار مـــــــــع  0.5ميـــــــــاه ذات جـــــــــودة عاليـــــــــة 

صــــــــــندوق حمايــــــــــة لهــــــــــا والتنفيــــــــــذ حســــــــــب 

 .المهندس المشرف تعليمات

   مقطوعية

9-3 

توريــــــد وتنفيــــــذ ور  عــــــالج مقــــــاوم لألرضــــــة 

للمبنــــــــى والملحقــــــــات بشــــــــكل كامــــــــل نوعيــــــــة 

امريكـــــــــــي وبحســـــــــــب تعليمـــــــــــات المهنـــــــــــدس 

 .المشرف

  مقطوعية

 
  التكلفة االجمالية للبنود  
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 (:شروط عامة) مالحظة 

 الضرورة الى تعديلها او  ما ورد اعاله يعتبر مواصفات يتم البناء عليها واذا ما دعت

 .االضافة اليها لتحسين جودتها ليس هناك ما يمنع ذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف

  جميع المواد المستخدمة في اعمال التثبيت يجب ان تكون مجلفنة وذات جودة عالية

 .ومطابقة للمواصفات البريطانية او االمريكية
  مع ات التواصل مع المهندس المشرف، في حال عدم الوضوح او لمزيد من المعلوم

 .الزامية النزول الى الموقع لتكون الصورة واضحة لجميع المتقدمين للمناقصة

  على نوعية التربة  واإلطالعيجب على المقاول زيارة موقع العمل قبل تقديم اسعاره

ظروف اخر  يمكن مواجهتها خالل  وأيةوالظروف المحيطة في تلك المنطقة  واألعمال

 .رة العملفت

 الخدمات العامة: 

على المقاول معرفة كافة مرافق الخدمات العامة مثل التلفون والكهرباء والمجاري 
، ويجب على المقاول ازالة او تحويل هذه  والمياه وبيرها ومواقعها داخل الموقع

.  المرافق عن الموقع بطريقة موافق عليها من السلطات المختصة على نفقته الخاصة
عن االضرار الحاصلة ألي مرافق عامة ناتجة عن اعمال  مسئواللمقاول ايضا يكون ا

وعليه اعادة هذه المرافق الى وضعها السابق اي الذي كانت عليه قبل . الحفريات
 .الحفريات بعد االنتهاء من العمل

 

جميع االتربة والمواد الناتجة من الحفر والمخلفات الغير الزمة  يجب ان تنقل الى 
 .المسئولةالموقع وترمي في االماكن المسموح بها من قبل الهيئات خارج 

بعد االنتهاء من اعمال ازالة المخلفات يقوم المقاول على حسابه بنقل فضالت جميع 

 .المواد التي احتفظ بها بحيث يبقى الموقع بعد انجاز العمل نظيفا
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 شروط عامة: 
الى المهندس يبين فيه مواعيد  يجب على المقاول مع بداية كل شهر تقديم برنامع .0

وتواريخ صب الخرسانة في الموقع إلتاحة الفرصة امام المهندس للقيام بالكشف الالزم 
 .عملية الصب وأثناءقبل 

اذا اعلم المقاول المهندس خطيا عن موعد  إالال يسمح بصب خرسانة في الموقع  .0
 .ومكان الصب بفترة اقلها ثالث ايام قبل الصب

ت الخرسانة المبينة في هذا الباب على المواصفات العالمية المعترف بها تعتمد مواصفا .3
 .دوليا

يجوز للمهندس طلب اجراء االختبارات الالزمة حسب ما يراه مناسبا وفي اي وقت  .4
يرتضيه على نوعية المواد او مواصفاتها او مواصفات الخرسانة او بيرها وعلى 

نفقته الخاصة وبدون اي عالوة اضافية المقاول اجراء هذه االختبارات حاال وعلى 
 .مهما بلغ عدد هذه االختبارات

فيما يتعلق ببند الكهرباء على المقاول ان بحساب االحمال الكهربائية وتوزيعها بشكل  .5
 (. Balance load) متوازن عند المفتاح الرئيسي 

ال تسقط مسؤولية  حدهموافقة المهندس على مواصفات ونوعية المواد كل على  .6
 .المقاول عن استيفاء شروط ومواصفات المواد الناتجة كالخرسانة وبيرها
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 (توضيحية للمبنىالرسومات : القسم السابع )
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 جداول الكميات :   الثامنالقسم 

 
 الكمية الوحدة بيان االعمال م

 سعر الوحدة
 مالحظات االجمالي

 كتابة رقما

        

        
        
        
        
إجمالي القيمة إجمالي كافة الجداول التي سيتم     

 إرفاقها نموذج العطاء

 

 

 

وبما يمكن الراببين في يتم إعداد جدول الكميات بصورة واضحة ومرتبة وبما يسهل قراءتها وفهمها : مالحظة

 .  األسعار بصورة صحيحةالمشاركة من تعبئه 
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 النمــــاذج:  التاسعالقسم 
 

 نموذج تقديم العطاء
 

 ــــــــــــــــ: التاريخ
 ــــــــــــــــ: رقـم 

  [اسم صاحب العمليكتب ]....................................................... : األخوة/ األج
 
 .ر باستالمها وفحصها كاملةـنق اذج والتيـة بما في ذلك النمـد فح  وثائق المناقصـبع

  :بتنفيذ أعمال المشروعنؤكد التزامنا ،  [المقاول اسميكتب .......  ].................................: .....نحن الموقعون
 ........................................................................................................................... 

 (يكتب اسم المشروع).......................................................................................................
ـــــــــــــغ  ـــــــــــــالي مبل ـــــــــــــائق المناقصـــــــــــــة بإجم ـــــــــــــًا لوث ـــــــــــــدرهطبق ـــــــــــــام] ...................... وق ـــــــــــــغ باألرق ـــــــــــــب المبل  [ يكت

ـــالحروف]...............................  ـــغ ب ـــب المبل ـــغ ]].................[ ، [يكت ـــيض إن وجـــد مبل ـــيض/ التخف  [نســـبة التخف
ـــــــــــيض ـــــــــــد التخف ـــــــــــائي بع ـــــــــــالي العطـــــــــــاء النه ـــــــــــام............... ]............ليصـــــــــــبح إجم ـــــــــــغ باألرق ـــــــــــب المبل   [ يكت

لجمركيــة والضــرائب والنقــل والتــأمين وأي شــامال جميــع الرســوم ا، [يكتــب المبلــغ بــالحروف..........]............................
 .شروط العقدوثيقة المناقصة، و رسوم أخر  محددة في 

وجداول الكميات والشروط المحددة في  والمخططات بالتنفيذ طبقا للمواصفات الفنية والرسومات ونتعهد في حالة قبول عطائنا
المحددة في وثيقة بحسب البرنامع الزمني للتنفيذ و  ن قبلكم م اإلرساءوعطائنا المقدم والذي علي أساسة تم  ،وثيقة المناقصة

 كما نؤكد التزامنا بأي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهات المختصة قانونًا في أي  شكو  أو تظلم بشأن هذه المناقصةالمناقصة، 
لى أن يتم إعداد وتوقيع العقد يعتبر هذا العطاء عقد إخطارنابعد  أوقبل   . ًا ملزمًا لنابقبول العطاء، وا 

 01تحريرًا في ــــــــ يوم ـــــــ ، ــ 
 ـــــــــــــــــــــــــ: اسم المخول بالتوقيع والصفة 

 : الختم  
 

إذا كان هناك رببة في تقديم تخفيض لقيمـة العطـاء فيجـب أن يـتم تعبئتـه فـي المكـان المشـار إليـه أعـاله أو تقـديم مـذكرة مسـتقلة : مالحظة 
شـعار لجنـة فـتح المظـاريف أثنـاء بالتخف يض شريطة تقديم ذلك مع مظروف العطاء فـي الموعـد المحـدد وقبـل فـتح أول مظـروف وا 

 .جلسة الفتح بوجود التخفيض إلثباته في محضر الفتح ما لم فإنه لن يعتد بأي تخفيض بير مثبت في سجل فتح المظاريف 
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 نموذج ضمان العطاء

 

 [يذكر اسم صاحب العمل] ...................................................: األخوة/ األج
  [م المناقصةورقاسم يكتب ............................................................ ]

يــذكر ................ ]..........نضــمن  [يــذكر اســم البنــك................................... ]نحــن 
.....................  لـــعلــى أن نــدفع  –ضــمانًا مطلقــًا بيــر مشــروط وبيــر قابــل لإللغــاء[ ولاسـم المقــا

 وقـــــدرهمبلــــغ أو مــــن يخلفــــه فـــــي منصــــبه أو يقــــوم بتعيينــــه لــــذلك [ يــــذكر اســــم صــــاحب العمــــل]
 [يكتــب المبلــغ بــالحروف.............................  ] [باألرقــاميكتــب المبلــغ ..................... ]

عنــد أول مطالبــة خطيــة مــن قــبلكم بــدون أي تحفــظ أو اعتــراض مــن جانبنــا أو مــن جانــب المضــمون 
 :وشروط هذا االلتزام

فتــرة ســريان العطــاء والمــذكور فــي شــكل عطائــه بعــد فــتح المظــاريف خــالل  أن يقــوم بســحب .0
 العطاء أو 

م العطـــاء بقبـــول بـــإبالغ مقـــد [صـــاحب العمـــل...................................  ]أن يقـــوم  .0
 : عطائه خالل فترة سريان العطاء ثم

 يخفق مقدم العطاء أو يرفض توقيع العقد إذا طلب منه ذلك أو  ( أ

 يخفق مقدم العطاء أو يرفض تقديم ضمان األداء حسب التعليمات لمقدمي العطاءات أو  ( ب

 .ال يقبل التصحيحات الحسابية حسب التعليمات لمقدمي العطاءات ( ت

 م     /     /     يوم يبدأ من تاريخ      )................( ن ساري المفعول لمدة يعتبر هذا الضما

 (المضمون)وأي طلب لتمديد هذا الضمان يجب أن يتم عبر صاحب العطاء المقدم 
 ______________________:   إمضاء وختم
 __________________________:اسم البنك
 ___________________________: العنوان
 ___________________________: التاريخ
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 نموذج إخطار قبول العطاء

 /    /التاريخ     

 [و عنوانه اسم المقاول]............................................................................... إلى 

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

قد  [يكتب اسم عملية الشراء] ........................................................................................

مبلغ بإجمالي  /   /    .المقدم في هذه المناقصة المؤرج  ئكم أرسيت عليكم بموجب عطا

  [ يكتب المبلغ بالحروف[ .......................... ]يكتب المبلغ باألرقام........ ]............. وقدره 

).......................( من قيمة العطاء بمبلغ % وعليكم سرعة تقديم ضمان األداء بنسبة     

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالمكم لهذا اإلخطار وفقا لصيغة الضمان المرفقة بوثائق 

لمناقصة بير مشروطة وبير قابل لإللغاء باسمنا سارية المفعول حتى انتهاء إجراءات الفح  ا

 . [يذكر اسم صاحب العمل.................................... ]واالستالم االبتدائي من قبل 

يؤدي في حالة تأخركم عن الحضور لتوقيع العقد أو تقديم ضمان األداء خالل المدة المحددة أعاله س

 .إلى إلغاء إرساء المناقصة عليكم ومصادرة ضمان العطاء

 

 [ .والوظيفة مع توضيح اسم الشخ  المخولين بإصدار قبول العطاء  األشخا توقيع ] 

ال يعتبر هذا اإلخطار ملزم من الناحية القانونية إذا ما تقدم احد المتقدمين بشكو  إلى الجهات : مالحظة
يتم النظر والبت في الشكو  وفقا لإلجراءات القانونية المحددة في القانون المختصة قانونا وذلك حتى 

 والالئحة
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 نموذج ضمان األداء 

 [يذكر اسم صاحب العمل............................................................ ]: األخوة
 ..........................................................................اسم المشروع 

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

 
ــــــــــــــــــــك........... ]........................................نحــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــذكر اســــــــــــــــــــم البن  [ي

قابـل  ضمانا مطلقًا بير مشـروط وبيـر [لالمقاويذكر اسم .................................... ]نضمن

مبلـغ  [يـذكر اسـم صـاحب العمـل] .........................................  ـعلى أن نـدفع لـ –لإللغاء

 ................................[ ........يكتــــــــــب المبلــــــــــغ باألرقــــــــــام................... ]وقــــــــــدره 

تحفــظ أو اعتــراض مــن  عنــد أول مطالبــة خطيــة مــن قــبلكم بــدون أي[ يكتــب المبلــغ بــالحروف]....... 

 [ يـذكر اسـم المقـاول....... ].................................جانبنا او من جانب المضـمون تبـين أن 

 .قد اخفق في تنفيذ التزاماته بموجب العقد دون الحاجة إلى أن تبينوا األسس التي استند إليها طلبكم

العقد أو في أي من مستندات العقد والتـي يمكـن  كما نوافق على أي تغيير أو إضافة أو تعديل في بنود

قـد أتفـق [ يذكر اسم صـاحب العمـل........................................................ ]أن يكون 

عليها ولن يعفينا من أي مسـئولية تترتـب علـى هـذا الضـمان، ونحـن هنـا نتنـازل عـن إبالبنـا بـأي مـن 

لتعديالت كما نتعهد باالستجابة ألي تمديد لفترة صـالحية الضـمان دون هذه التغييرات أو اإلضافات أو ا

 [ . يذكر اسم المقاول.................................... ] الرجوع إلى عميلنا

م، وحتــى انتهــاء إجــراءات الفحــ  واالســتالم االبتــدائي /    /     ويســري هــذا الضــمان مــن تــاريخ   

  .بدون أي مالحظات أو تحفظات 

 _________________________: إمضاء وختم

 __________________________:اسم البنـك

 __________________________: العنــوان

 __________________________: التاريــخ
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 نموذج ضمان الدفعة المقدمة

 [اسم صاحب العمليذكر : ............................................................ ]األخوة
 ..........................................................................اسم المشروع 

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

 .بناء علي تعليمات وشروط العقد التي أوجبت تقديم ضمان مقابل صرف الدفعة المقدمة

[ يـــــــــــــــــــذكر اســـــــــــــــــــم البنـــــــــــــــــــك................................................... ] نحـــــــــــــــــــن 

 –ضـمانًا مطلقـًا بيـر مشـروط وبيـر قابـل لإللغـاء[ المقـاوليذكر اسم ........................ ]نضمن 

ــــأن نـــدفع علـــى  مبلـــغ وقـــدره  [صـــاحب العمـــليـــذكر اســـم ]....... ................................  ل

عنـــد أول مطالبـــة خطيـــة مـــن ( ..........................  بـــالحروف( .................... )رقـــامباأل )

قــــــــبلكم بــــــــدون أي تحفــــــــظ أو اعتــــــــراض مــــــــن جانبنــــــــا أو مــــــــن جانــــــــب المضــــــــمون إذا تبــــــــين 

قـد أخفـق فـي تنفيـذ التزاماتـه بموجـب العقـد أو [ يـذكر اسـم المقـاول............................. ]بأن 

عمل الدفعـة المقدمـة ألبـراض أخـر  خـارج إطـار المشـروع موضـوع العقـد، ويعتبـر هـذا الضـمان قد اسـت

 .وفقًا لإلجراءات القانونيةساري المفعول من تاريخ استالم الدفعة المقدمة وحتى يتم استردادها 

 ______________________:   إمضاء وختم

 __________________________:اسم البنك

 ___________________________: العنوان

 ___________________________: التاريخ
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 نموذج ضمان الجودة

 
 [يذكر اسم المقاول ]  ....................................................................نحن

مناقصـة رقـم الموقع بيينا بشـان تنفيـذ النضمن سالمة وجودة األعمال المنفذة بموجب وثائق العقد 

 [يكتـــــب اســـــم المشـــــروع]..................................... بشـــــأن م،         ســـــنةل)      ( 

 .وبحسب التعليمات المهنية المتعارف عليها

صـالح العيـوب من تاريخ الفح  واالستالم االبتدائي  كما نؤكد لكم التزامنا بتنفيذ أعمال الصيانة وا 

 .مقابلأي  وذلك بدون ل عن سوء تنفيذ األعماالناتجة 

 للمشروع عما هو متعارف عليهستخدام سوء االأما األخطاء التي ال تجري عليها الضمانة فهي 

 
 (أو من يفوضه بذلك رسمياً / المقاولالتوقيع والختم من قبل )
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 نمـــوذج 
 ..................................................... عقـد

 [تكتب اسم عملية الشراء........................]................... 
يذكر ...................... ]في  ،م/       /         الموافق      ...........................أنه في يوم 

- :بين كل منتم إبرام هذا العقد [ مكان إبرام العقد
  ........................................................./األج ويمثله ..................................................... صاحب العمل .0

 .[الطرف األول]ويشار إليه في هذا العقد  ........................................................: بصفته
  ........................................................./ ألجويمثله ا ........................................................المقاول .0

 .[الطرف الثاني]ويشار اليه في هذا العقد  ........................................................: بصفته
 :وفقـــًا للتالي

 ......................................................... وصيانة يقوم الطرف الثاني بتنفيذ( 0)بند 
 [ يكتب اسم عملية الشراء.................................................................]

ــا للرســومات ــة  وفق ــات المواصــفات الفني ــة والخاصــة وجــداول الكمي والمتطلبــات والشــروط العام
لتعليمــات صــاحب العمــل  وطبقــاً  المحــددة فــي وثــائق المناقصــة والمعمــدة مــن قبــل طرفــي العقــد

صالح أي عيوب طبقا لشروط العقد  .وا 
  [األرقــــاميكتــــب المبلــــغ ب]  ......................................مبلــــغ وقــــدره بقيمــــة عقــــد تنفيــــذ األعمــــال ( 0)بنــــد 

 [.بالحروفيكتب المبلغ ]  ...............................................................................................
يلتزم الطرف األول بموجب هـذا العقـد بـدفع مسـتحقات الطـرف الثـاني بحسـب األعمـال المنجـزة ( 3)بند 

 .شروط العقدوالمستلمة وبحسب شروط السداد المحددة في 
 .تبدأ من تاريخ استالم الطرف الثاني للموقع)............( مدة تنفيذ العقد ( 4)بند 
 :هذا العقدتبر الوثائق التالية جزء ال يتجزأ من تع( 5)بند 

 .إخطار قبول العطاء .أ 
 العطاء وأي مراسالت أو وثائق تم قبولها قبل توقيع العقد؛ .ب 
 الشروط الخاصة؛ .ج 
 الشروط العامة .د 
 المواصفات .ه 
 الرسومات والمخططات .و 
 جدول الكميات .ز 
اقـات وأيـة وثـائق أو برنامع العمل التفصيلي ومحاضر األعمال والمراسالت التي تتضمن االتف .ح 

 .مالحق أخر 
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المتعاقــد عليهــا أو تخفيضــها فــي حــدود  األعمــاليحــق للطــرف األول طلــب زيــادة كميــة   .أ( : 6)بنــد 

دون أن يكـون البنود المحددة في جـداول الكميـات من قيمة العقد وبنفس أسعار % 01
لزيـادة أو هـذا للطرف الثاني الحق في االعتراض أو المطالبة بأي تعويض بسـبب هـذه ا

 .النق 
مـن تـاريخ اســتالم [ ............................................( ]حسـن التنفيــذ)مـدة ضـمان األداء . ب

ويكـون الطـرف الثـاني مسـئواًل أثنـاء األعمال االبتدائي بدون أي  مالحظات او تحفظات 
وعلـى حسـابه خـالل تلـك المـدة اصـالح العيـوب مدة الضمان الموضحة بهـذا العقـد عـن 

ــة اإلصــالح علــى حســاب  ــام بعملي ــأخير يحــق للطــرف األول القي ــة الت الخــا  وفــي حال
 .الطرف الثاني

 ...............يجب على الطرف الثاني االلتزام الكامل بفترة ضمان الجودة المحددة بـ  .ج
لحكوميــة والئحتــه يعتبــر هــذا العقــد خاضــعا ألحكــام قــانون المناقصــات والمزايــدات والمخــازن ا( : 5)بنــد 

 .التنفيذية
  .تسلم نسخة طبق األصل للمقاول حرر هذا العقد من أصل وست صور( : 8)بند 

 الطــــرف األول الطـــــرف الثاني

 : ................................................اإلسم
 : ..............................................الصفة
 ........................................: ......التوقيع

 /      /التاريخ       

 : .................................................اإلسم
 : ..............................................الصفة
 : ..............................................التوقيع

 /        /التاريخ      
 

المقاولختم   ختم الجهة 
 

 


