الفصــــل األول { اإلعــــــالٌ }
تعوّ غسك ٞميّ ً٘باٙى هؤاتف اهِقاي عّ إُصاي املِاقؿ ٞاهعاً ٞاهتاه ٞٚهوعاَ  ( َ4102مت٘ٙى ذات : ) ٛـ

و

زقه املياقصـة

1

ٝ2014/

اضـــه املياقصـــــة

مبلغ

أخــــس موعـــد

الضنـاٌ

لالضتفطازات واخس

بالسيال

موعد لبيع الوثائل

تازيخ فتح

مبلغ السضـوو

املظازيف

بالسيال

٩صٰٔــخ سبطــخ ثزٔــضٯ ٞســضٟبد اٛذغاســخ األٰ٤ٟــخ
٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٛ ٦ٰٜشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
/

ـ ـ اجملنوعــة األوىل  :ـ

رٔــضٯ ٞســضٟبد اٛذغاســخ

األٰ٤ٟخ ٠ٛجب٣ٮ اٛشغٗخ ٟ٩غأُ٨ب .

ـ اجملنوعة الجاىية  :ـ

رٔـضٯ ٞسـضٟبد ا٠ٛغاسـ٢ٰٜ

اٛضاسٰٜخ ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯ. ٚ

610,000

/

ٝ2014/

/

200000

ٝ2014/

756,000

فعو ٟاهػسكات اهساغب ٞاهدخ٘ي يف ٓرٖ املِاقؿ ٞتقد ٍٙطوباتٍٔ ارتط ٞٚخالي أٗقات اهدٗاَ اهسمس ٛإىل  :ـ
غـ ــسك ٞميـ ــّ ً٘باٙـ ــى هوـ ــٔاتف اهِقـ ــاي ـ ـ ـ إداز ٝاملػ ـ ـ ٙات ٗاملدـ ــاشْ ـ قطـ ــٍ املػ ـ ـ ٙات ـ ـ ـ ادتـ ــسار غـ ــاز اهتوفصٙـ ــْ٘ أًـ ــاَ
زتوظ اهػ٘ز ٠ألخر ُطد ًّ ٞامل٘اؾفات ًقابى اهسضَ٘ احملدد ٝأعالٖ (ال تسد).
ٗآخس ً٘عد هبٚع اه٘ثا٢ق ( َ٘ٙ

) بتازٙذ .َ4102 / /

ٙ .0قـ ــدَ اهعطـ ــا ١يف ًعـ ــسٗر ًلوـ ــق ٗشتتـ ــَ٘ باهػـ ــٌع األدـ ــس إىل عِـ ــ٘اْ ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى احملـ ــدد ًٗ ،لت٘ب ــاً عوٚـ ــٕ أضـ ــٍ
ميّ ً٘باٙى ٗزقٍ املِاقؿٗ ،ٞاضٍ ًتعٔد ارتدًٗ ،ٞيف ط ٕٚاه٘ثا٢ق اهتاه : ٞٚـ
 ق ـ ــٌاْ بِل ـ ــ ٛب ـ ــِفظ د ـ ــ٘ذئ اهؿ ـ ــٚل ٞاحمل ـ ــدد ٝيف ٗث ـ ــا٢ق املِاقؿ ـ ــ ٞبو ـ ـ ًقط ـ ــ٘

ط ـ ـ ً ـ ــآ٘ ست ـ ــدد

اعالٖ ؾاحل ملدً٘ٙ )041( ٝاً ًّ تازٙذ فتح املعازٙف ،أٗ غٚم ًقب٘ي اهدفع.
 ؾ٘ز ًّ ٝغٔادً ٝصاٗه ٞاملِٔ ٞضاز ٞٙاملفع٘ي.
 ؾ٘زٖ ًّ اهبطاق ٞاهكسٙب ٞٚضاز ٞٙاملفع٘ي.
 ؾ٘ز ًّ ٝاهبطاق ٞاهتأً ِٞٚٚضاز ٕٙاملفع٘ي
 ؾ٘زٖ ًّ اهبطاق ٞاهصك٘ ٞٙضاز ٞٙاملفع٘ي.
 .4آخس ً٘عد إلضتالَ اهعطا١ات ٗفتح املعازٙف ٓ٘ اهطاع ٞاذتاد ٞٙعػس ظٔساً ًّ ( َ٘ٙ
بتـ ــازٙذ ٗ َ4102/ /هـ ــّ تقبـ ــى اهعطـ ــا١ات اهـ ــو تـ ــسد بعـ ــد ٓـ ــرا امل٘عـ ــد ٗ .ضـ ــٚتٍ إعادتٔـ ــا

)
اهتٔـ ــا املطـ ــتوٌ ٞإىل

أؾحابٔا.
 .3ضـ ــٚتٍ فـ ــتح املعـ ــازٙف قـ ــس اهػـ ــسك ٞامل٘قـ ــح بعاهٚـ ــ ٞبؿـ ــاه ٞفـ ــتح املعـ ــازٙف لت ـ ـ املـ ــدٙس اهتِفٚـ ــرٜ

كـ ــ٘ز

أؾحاب اهعطا١ات أٗ ًّ ميجؤٍ بتف٘ٙض زمسً٘ ٛقع ٗشتتَ٘.
 .2ميلـ ــّ هوـ ــساغبر يف املػـ ــازك  ٞيف ٓـ ــرٖ املِاقؿـ ــ ٞاإلطـ ــال عوـ ــٗ ٟثـ ــا٢ق املِاقؿـ ــ ٞقبـ ــى غـ ــسأ٢ا خـ ــالي أٗقـ ــات اهـ ــدٗاَ
اهسمس ٛهوف  ٝاملطٌ٘ح بٔا هبٚع ٗثا٢ق املِاقؿ. ٞ
واهلل ولي التوفيق ؛؛؛
٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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الفصــــل الجـــاىي { التعـــلينات إلــى مكـــدمي العطـــاءات }
 -1مصــدز التنـــويل  :ـ ضٚتٍ مت٘ٙى ٓرٖ ارتدً ٞذاتٚاً .
 -2مكــــــدمو العطــــاءات املؤٍلــــوٌ  :ـ ٓـ ــرا اإلعـ ــالْ ًفتـ ــ٘ح دتٌٚـ ــع اهػـ ــسكات املتدؿؿـ ــ ٞيف تقـ ــد ٍٙارتدًـ ــ ٞهوتقـ ــدَ
بعطا١اتٍٔ هوٌػازك ٞيف ٓرٖ املِاقؿ.ٞ
 ال ِٙبلـ ــ ٛأْ ٙلـ ــْ٘ ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞممـ ــّ أخـ ــى باملبـ ــاد األخالقٚـ ــٗ ٞق٘اعـ ــد اهطـ ــو٘ن أٗ ممـ ــّ تلـ ــْ٘ أمس ـ ــا ٍٓ
ًدزد ٞيف اهقا ٌٞ٢اهط٘دا.١
 -3تهــــاليف إعــــدا العطــــاءٙ :تحٌـ ــى ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞمجٚـ ــع اهتلـ ــاهٚف ارتاؾـ ــ ٞبإعـ ــداد ٗتقـ ــد ٍٙاهعطـ ــاٗ ١هـ ــّ تلـ ــْ٘
ميّ ً٘باٙى ًط٘٣ه ٞبأ ٜحاي عّ ٓرٖ اهتلاهٚف بلض اهِعس عّ ُتٚذ ٞاملِاقؿ.ٞ

 -4حمـــتويات وثائل املياقصــــة :ـ
 1- 4حتــدد ٗثــا٢ق املِاقؿــ ٞخــدًات اذتساضــ ٞاألضاض ـٗ ٞٚخــدًات املساضــور اهداخوٚــ ٞاألضاضــٗ ٞٚإدــسا١ات املِاقؿــٞ
ٗغسٗط اهعقدٗ ،تتكٌّ اه٘ثا٢ق باإلقاف ٞإىل اإلعالْ أٗ اهدع٘ ٝهتقد ٍٙاهعطا١ات ًا ٙو : ٛـ
أ .اهتعوٌٚات إىل ًقدً ٛاهعطا١ات.
ب .اهػسٗط اهعاً ٞاه٘اد ت٘افسٓا يف ًتعٔد ارتدً. ٞ
ئ .املٔاَ ٗاألهتصاًات ارتاؾٕ تعٔد ارتدً.ٞ
د .ادتداٗي  :ـ
 دداٗي باًاكّ ًٗ٘اقع ادا ١ارتدً. ٞ
ٖ .اهٌِاذئ  :ـ
 د٘ذئ تقد ٍٙاهعطا. ١
 د٘ذئ قٌاْ اهعطا. ١
 د٘ذئ إخطاز قب٘ي اهعطا. ١
 د٘ذئ قٌاْ األدا. ١
 د٘ذئ عقد تقد ٍٙخدً. ٞ
 2- 4عوً ٟتعٔـد ارتدًـ ٞأْ ٙـدزع مجٚـع اهتعوٌٚـات ٗاهػـسٗط ٗأًـاكّ ًٗ٘اقـع تقـد ٍٙارتدًـٗ ٞامل٘اؾـفات ٗدـدٗي
املتطوبات ٗاهٌِاذئ اه٘ازد ٝيف ٗثا٢ق املِاقؿ ٞبؿ٘ز ٝدقٚقٗ ٞأ ٜتقؿري يف تقد ٍٙمجٚـع اه٘ثـا٢ق ٗاملعوً٘ـات املطو٘بـ ٞأٗ
اهتقدَ بعطا ١غري ًطتذ ٚيف د٘ٓسٖ ه٘ثا٢ق املِاقؿ ًّ ٞمجٚع اهِ٘اح ٛضـٚتحٌى ًطـلٗه ٞٚذهـم ًتعٔـد ارتدًـٞ
ٗقد ٙلد ٜإىل اضتبعاد عطا.ٕ٢
 3- 4إْ عدَ إبداً ١تعٔد ارتدً ٞألً ٞٙالحعات عوـ ٟاهػـسٗط ٗامل٘اؾـفات املطو٘بـ ٞأٗ ٗثـا٢ق املِاقؿـ ٞاألخـس ٠خـالي
فـ  ٝدزاضــٗ ٞتقـد ٍٙاهعطــا١ات ٙعتـ إقــسازاً ًِـٕ بؿــحتٔا ٗضــالًتٔاٗ ،ال حيـق هــٕ املطاهبـ ٞبــأ ٜتعـدٙالت بٔــا الحقـاً أٗ
املطاهب ٞبف٘ازق أضعاز.
 4- 4عو ــً ٟتعٔ ــد ارتدً ــً ٞعا ِٙــً٘ ٞق ــع اهتِف ٚــر بِفط ــٕ ٗاهتأك ــد ً ــّ طبٚعت ــٕ ًٗ ــّ كاف ــ ٞاهبٚاُ ــات ٗاملعوً٘ ــات
ٗارتــدًات املستبطــ ٞبتِفٚــر ارتدًــ ٞبؿــ٘زً ٝباغــسً ٝجــى املبــاُٗ ٛطبٚعــ ٞتؿــٌٌٔٚا ٗغريٓــا ٗٙتحٌــى ًتعٔــد ارتدًــٞ
ٗحدٖ تلاهٚف ًعاً٘ ِٞٙاقع اهتِفٚر.
٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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 -5توضــيح وثائـــل املياقصـــة :ـ
حيـ ــق هلـ ــى ًـ ــّ تقـ ــدَ هػـ ــساٗ ١ثـ ــا٢ق املِاقؿـ ــ ٞاهتقـ ــدَ بطو ـ ـ أ ٜإٙكـ ــاحات أٗ اضتفطـ ــازات بػـ ــأْ ٗثـ ــا٢ق املِاقؿـ ــٞ
عو ٟأْ تقدَ خطٚاً إىل عِ٘اْ ميّ ً٘باٙى املبر يف االعالْ .
ٗضـ ــتقَ٘ ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى بـ ــاهسد خط ٚـ ـاً عوـ ــ ٟأ ٜطو ـ ـ تتطـ ــوٌٕ إلٙكـ ــاح ٗثـ ــا٢ق املِاقؿـ ــ ٞخـ ــالي اهف ـ ـ  ٝاملطـ ــٌ٘ح بٔـ ــا
قاُُ٘ـ ـ ـ ـاً قب ـ ـ ــى اهت ـ ـ ــازٙذ احمل ـ ـ ــدد هتق ـ ـ ــد ٍٙاهعط ـ ـ ــا١ات ٗتسضـ ـ ـ ـى ؾ ـ ـ ــ٘ز ً ـ ـ ــّ اه ـ ـ ــسد ًتك ـ ـ ــٌِاً غ ـ ـ ــسحاً هوت٘ق ـ ـ ــٚحات
ٗاالضتفطـ ــازات املطو٘بـ ــ ٞإىل مجٚـ ــع املتقـ ــدًر هػـ ــساٗ ١ثـ ــا٢ق املِاقؿـ ــ ٞبـ ــدْٗ حتدٙـ ــد ًؿـ ــدز طو ـ ـ اإلٙكـ ــاحات أٗ
االضتفطازات.

 -6تعــديل وثــائل املياقصـــة :ـ
 1- 6حيــق هــً٘ ٌّٚباٙــى أْ تعــدي ٗثــا٢ق املِاقؿــ ٞيف أٗ ٜقـ قبــى اهتــازٙذ احملــدد هتقــد ٍٙاهعطــا١ات أل ٜضــب كــاْ
ض٘ا ١بادز ًّ ٝداُبٔا أٗ اضتذاب ٞهطو إٙكاح ًّ أحد زاغيب االغ ان.
 2- 6ضٚتٍ إبالغ مجٚع ًّ تقدً٘ا ٗاغ ٗا ٗثا٢ق املِاقؿ ٞباهتعدٙى خطٚـاًٙٗ ،لـْ٘ اهتعـدٙى ًوصًـاً هلـٍ باعتبـازٖ دـص١
ال ٙتذصأ ًّ ٗثا٢ق املِاقؿ.ٞ
ٙ 3- 6لْ٘ هً٘ ٌّٚباٙى اذتق يف متدٙد ف  ٝتقد ٍٙاهعطا١ات حط ًا تساٖ ًِاضباً ،هت٘فري ًٔوً ٞعق٘هـ ٞهوٌتقـدًر
هلٙ ٛأخرٗا اهتعدٙى بعر االعتباز عِد إعداد عطا١اتٍٔ.
 -7لغــــة العطــــاء ٙ :ـ ــتٍ إعـ ــداد اهعطـ ــاٗ ١مجٚـ ــع املساضـ ــالت ٗاه٘ثـ ــا٢ق املتعوقـ ــ ٞبـ ــٕ ٗاملتبادهـ ــ ٞبـ ــر ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــٗ ٞميـ ــّ
ً٘باٙى خطٚاً باهول ٞاهعسبٗ ٞٚجي٘ش أْ ٙقدَ ًتعٔد ارتدًٗ ٞثا٢ق ًٗطب٘عات بول ٞأخس.٠

 -8جيــب أٌ يتضـنً العطــاء املعـــد مً قـــبل متعَــد اخلدمــة على املهوىات اآلتيـــة :ـ
 1- 8زضـ ــاه ٞتقـ ــد ٍٙاهعطـ ــاٗ ١دـ ــدٗي املتطوبـ ــات ٗأضـ ــعازٓا ًطـ ــتلٌور حطـ ــبٌا ٓـ ــ٘ ٗازد يف اهبِـ ــد (ٗ )9اهبِـ ــد()01
ٗاهبِد(ٓ ًّ )00رٖ اهتعوٌٚات.
ٗ 2- 8ث ــا٢ق إثب ــات تع ــد طبقـ ـاً هوبِـ ــد( ً )04ــّ ٓ ــرٖ اهتعو ٌٚــات تجبـ ـ أْ ًتعٔـ ــد ارتدً ــً ٞعتٌ ــد ًٗلٓ ــى هتِفٚـ ــر
اهعقد يف حاه ٞقب٘ي اهعطا ١املقدَ ًِٕ.
 3- 8قٌاْ اهعطاٙ ١قدَ طبقاً هوبِد(ٓ ًّ )03رٖ اهتعوٌٚات ٗبِفظ اهؿٚل ٞاحملدد ٝيف ٗثا٢ق املِاقؿ.ٞ
 4- 8اهػٔادات ٗاهبطا٢ق املطو٘ب تقدمئا قٌّ ٗثا٢ق اهعطا١

ط ًا ٓ٘ ستدد يف اه٘ثٚق. ٞ

 -9منوذج العطــاء ،وجـــداول األضـــعاز  :ـ
ٙ 1- 9طتلٌى ًتعٔد ارتدً ٞتعب٣ـ ٞدـ٘ذئ اهعطـاٗ ١دـدٗي األضـعاز ٗاملتطوبـات األخـس ٠امل٘قـح ٞقـٌّ ٗثـا٢ق املِاقؿـٞ
ستدداً ارتدًات اهو ضٚقَ٘ بتقدمئا ًع ٗؾف شتتؿس هلا .
 2- 9ال حيــق ألً ٜػــازن اهتقــدَ بــأكجس ًــّ عطــاٗ ١احــد يف ُفــظ اةٌ٘عــ ٞضــ٘اًِ ١فــسداً أٗ قــٌّ غــسك ٞأٗ قــٌّ
غــسكا( ١ا٢ــتالر) ٗأ ٜشتاهفــ ٞهــرهم ضــٚتٍ اضــتبعاد كافــ ٞاهعطــا١ات املقدًــًِ ٞــٕ ًٗؿــادز ٝقــٌاُاتٔا أٗ إهلــا١
اهعقد ًٗؿادز ٝقـٌاْ األدا ١إذا تـبر ذهـم هوذٔـ ٞبعـد اهتعاقـد ًعـٕ ٗٙطـتجًِ ٟـّ ذهـم أْ ٙلـْ٘ ًتعٔـد ارتدًـٞ
ًقدَ ًّ اهباطّ ًع عطا ١آخس.
 3- 9ال حيق هوٌػازن اهتقدَ بعطا١ات بدٙو. ٞ
 4- 9حيق ملقدَ اهعطا ١تقد ٍٙعطا ٕ٢باةٌ٘عتر اٗهلى زتٌ٘ع ٞعو ٟحدٖ.
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 -11أضــــعاز العطــــاء :ـ
 1- 11جي أْ ٙبر ًتعٔد ارتدً ٞيف ددٗي األضعاز ضعس اهفسد اه٘احد ٗإمجاه ٛضعس مجٚع األفـساد ٗؾـ٘الً إىل مجوـٞ
اهعطا ١عو ٟأْ ٙلـْ٘ اهعـس

غـاًالً اهكـساٗ ٢أ ٜزضـَ٘ اٗ ُفقـات أخـسً ٠جـى ُقـى االفـساد اىل ً٘اقـع اهعٌـى -

قٗ ٌٞٚدبات تقدَ هالفساد اثِا ١اهعٌىٗ .......غريٓا.
 2- 11جي عِد كتابـ ٞاهعطـا ١املقـدَ ًـّ ًتعٔـد ارتدًـ ٞأْ ٘ٙقـع عوـ ٟقاٌ٢ـ ٞاألضـعاز بعـد ًؤ٣ـا

ـ ال ميحـٗ ٟال

جيــ٘ش اهلػــأ أٗ احملــ٘ يف قاٌ٢ــ ٞاألضــعاز ٗكــى تؿــحٚح يف األضــعاز أٗ غريٓــا جي ـ إعــاد ٝكتابتــٕ زقٌــا ٗحسٗفــا
ٗاهت٘قٚع جباُ ٓرا اهتؿحٚح.
 3- 11تعــى األضــعاز اهــو حــددٓا ًتعٔــد ارتدًــ ٞثابتــ ٞخــالي قٚاًــٕ بتِفٚــر اهعقــد ٗغــري خاقــع ٞهوتعــدٙى ٗ ،ضــٚتٍ
اهتعاًى ًع أ ٜعطاٙ ١تكٌّ أضعازاً قابو ٞهوتعدٙى ًعاًو ٞاهعطا ١غري املطتذٗ ٚضٚتٍ زفكٕ .

 -11عنـــالت العطــــاء :ـ
 1- 11حي ــق ملتعٔ ــد ارتدً ــ ٞتق ــد ٍٙع ــس

ض ــعسٖ باهس ٙــاي اه ــٌٚي اٗ ا ٜعٌو ــ ٞقابو ــ ٞهوتح٘ ٙــى ٘د ـ ُػ ــس ٝاهبِ ــم

املسكص ٜاهٌٚي .
 2- 11ضٚتٍ اهدفع ملقدَ ارتدً ٞباهسٙاي اهٌٚي فقأ.

 -12الوثــائل املجــبتة ألٍلـــية متعـــَد اخلدمـــة ومؤٍـــالتُ :ـ
 0- 04تطبٚقاً هوبِد (ٓ ًّ )8رٖ اهتعوٌٚات جيـ عوـً ٟتعٔـد ارتدًـ ٞأْ ٙقـدَ كذـصً ١ـّ عطا٢ـٕ اه٘ثـا٢ق اهـو تجبـ
أٓوٚتٕ هالغ ان يف املِاقؿٗ ٞتأٓٚوٕ عِد اهتِفٚر يف حاه ٞقب٘ي عطا.ٕ٢
 4- 04عوــً ٟتعٔــد ارتدًــ ٞتقــدٗ ٍٙثــا٢ق اإلثبــات اهداهــ ٞعوــ ٟكفا١تــٕ هتِفٚــر اهعقــد ٗأُــٕ أؾــبح ًقِعـاً هــً٘ ٌّٚباٙــى
بقب٘ي عطاٗ ٕ٢يف ٓرٖ اذتاهٙ ٞوصَ ت٘فس اه٘ثا٢ق اهتاه : ٞٚـ
أ .أْ هدً ٠تعٔد ارتدً ٞاإلًلاُٚات املاهٗ ٞٚاهفِ ٞٚهتِفٚر اهعقد.
ب .أْ ٙفً ٛتعٔد ارتدً ٞعاٙري األٓو ٞٚاه٘ازد ٝيف اه٘ثٚق. ٞ

 -13ضـــناٌ العطــــاء :ـ
 1- 13تطبٚقاً هوبِد (ٓ ًّ )8رٖ اهتعوٌٚات ٙقدَ ًتعٔد ارتدً ٞكذص ًّ ١عطا ٕ٢قٌاْ عطا ١كاهتاه- : ٛ
 اجملنـــوعة األوىل  :ـ تقد ٍٙقٌاْ عطا ١خدًات اذتساض ٞاألًِ ٞٚبو )  ) 610,000زٙاي ؾاحل ملـدً )041( ٝا٢ـٞ
ٗعػسْٗ ً٘ٙاً ًّ تازٙذ فتح املعازٙف.
 اجملنـــوعة الجاىيــــة  :ـ تقد ٍٙقٌاْ عطا ١خدًات املساضور اهداخوٚـ ٞبوـ ( )756,000زٙـاي ؾـاحل ملـد)041( ٝ
ًاٗ ٞ٢عػسْٗ ً٘ٙاً ًّ تازٙذ فتح املعازٙف.
ٙ 2- 13قدَ قٌاْ اهعطا ١بإحد ٠اهطسق اهتاه : ٞٚـ
أ .غٚم ًقب٘ي اهدفع ًّ اهبِم املطح٘ب عو ٕٚباضٍ غسك ٞميّ ً٘باٙـى ككـٌاْ هوعطـا ١غـسٙط ٞأْ ٙلـْ٘ ٓـرا
اهبِــم ًعتٌــداً هــد ٠اهبِــم املسكــص ٜكٌــا تقبــى اهػــٚلات املطــح٘ب ٞعوــ ٟبِــ٘ن بارتــازئ بػــسط اعتٌادٓــا ًــّ
أحد اهبِ٘ن احملو ٞٚاملعتٌد ًّ ٝقبى اهبِـم املسكـصٗ ٜأْ ٙلـْ٘ ؾـاذتاً ملـد ٝال تقـى عـّ ًا٢ـٕ ٗعػـسٖٗ ً٘ٙـا ًـّ
تازٙذ فتح املعازٙف .
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ب .قٌاُ ٞبِلً ٞٚـّ أحـد اهبِـ٘ن املؿـسح هلـا ًـّ قبـى اهبِـم املسكـص ٜاهـٌٚي بإؾـداز ًجـى ٓـرٖ اهكـٌاُات ٗتلـْ٘
اهكــٌاُ ٞخاهٚــً ٞــّ أ ٜقٚــد أٗ غــسط ٗ طـ دــ٘ذئ ؾــٚل ٞاهكــٌاْ احملــدد ٝيف ٗثٚقــ ٞاملِاقؿــٗ ٞضــاز ٞٙاملفعــ٘ي
ٗباضٍ غسك ٞميّ ً٘باٙى ٗملد ٝال تقى عّ ًاٗ ٕ٢عػسٖٗ ً٘ٙا ًّ تازٙذ فتح املعازٙف .
تٗ .إذا ك ـ ــاْ اهك ـ ــٌاْ اهبِل ـ ــً ٛق ـ ــدًاً ً ـ ــّ بِ ـ ــم خ ـ ــازد ٛفٚذـ ـ ـ أْ ٙل ـ ــْ٘ ًع ـ ــصشاً ً ـ ــّ قب ـ ــى بِ ـ ــم داخ ـ ــى
ادتٌٔ٘ز ٞٙاهً ٌِٞٚٚؿسح هٕ ًّ قبى اهبِم املسكص ٜاهٌٚي.
 3- 13ضـ ــٚتٍ زفـ ــض أ ٜعطـ ــا ١غـ ــري ًسفـ ــق بـ ــٕ أؾـ ــى اهكـ ــٌاْ املِؿـ ــ٘ف عوٚـ ــٕ يف اهبِـ ــد) 4- 03 ( ٗ ) 0- 03( ّٙ
ًّ ٓرٖ اهتعوٌٚاتٗ ،ضٚعت إُٔ غري ًطت٘ر ٗفقاً هوبِد (ٓ ًّ )0 – 43رٖ اهتعوٌٚات.
ٙ 4- 13ع ــاد ق ــٌاْ اهعط ــا ١إىل ؾ ــاحبٕ بع ــد تق ــد ٍٙق ــٌاْ األداٗ ١اهت٘ق ٚــع عو ــ ٟاهعق ــد ً ــّ قب ــى ًتعٔ ــد ارتدً ــٞ
اهفا٢ص ،كٌا تعاد قٌاُات اهعطا١ات اهلري فا٢صٖ ألؾحابٔا.
 5- 13حيق هً٘ ٌّٚباٙى ًؿادز ٝقٌاْ اهعطا ١يف أ ًّ ٍٜاذتاالت اآلت : ٞٚـ
أ.

إذا طو أً ًّ ٍٜقدً ٛاهعطا١ات ضح عطا ٕ٢بعد فتح املعازٙف خالي ًد ٝؾالح ٞٚاهعطا١ات.

ب .إذا مل ٙقبى ًتعٔد ارتدً ٞاهفا٢ص باهتؿحٚحات اذتطاب.ٞٚ
ئ .إذا مل ٙقـ ــدَ ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞاهفـ ــا٢ص قـ ــٌاْ األدا ١يف املـ ــد ٝاحملـ ــدد ٝبإخطـ ــاز قبـ ــ٘ي عطا٢ـ ــٕ ٗاهت٘قٚـ ــع عوـ ــٟ
اهعقد.
د.

إذا ثبـ ـ هػـ ــسك ٞميـ ــّ ً٘باٙـ ــى أْ ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞقـ ــد أخـ ــى بق٘اعـ ــد اهطـ ــو٘ن ٗاملبـ ــاد األخالقٚـ ــ ٞاحملـ ــددٝ
يف اهقاُْ٘ ٗاهال٢ح ٞخالي ف  ٝدزاضٗ ٞتقد ٍٙاهعطاٗ ١إدسا١ات اهتحوٚى ٗاهتقٗ ٍٚٚاهب .

 -14فـــرتة ضـــسياٌ العطـــاء :ـ
ٙ 1- 14طـ ــتٌس ضـ ــسٙاْ اهعطـ ــا ١ملـ ــد )91( ٝتطـ ــعْ٘  ً٘ٙـ ـاً ًـ ــّ تـ ــازٙذ فـ ــتح املعـ ــازٙف ٗأ ٜعطـ ــا ١ضـ ــاز ٜاملفعـ ــ٘ي ملـ ــدٝ
أقى ًّ ذهم ضٚتٍ اهتعاًى ًعٕ عو ٟأضاع إُ عطا ١غري ًطتذ. ٚ
 2- 14حيـ ــق هػ ـ ــسك ٞمي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى اذتؿـ ــ٘ي عو ـ ــً٘ ٟافق ـ ــً ٞتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــ ٞعوـ ــ ٟمتد ٙـ ــد ً ـ ــد ٝض ـ ــسٙاْ اهعط ـ ــا١
٘د ـ ـ خطـ ــاب كتـ ــاب٘ٙ ٛدـ ــٕ إىل ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــٗ ،ٞجي ـ ـ أْ ٙلـ ــْ٘ زد ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞخط ٚـ ـاً بامل٘افقـ ــٞ
دْٗ أ ٜتع ـ ـ ــدٙى يف عطا ٢ـ ـ ــٕ املق ـ ـ ــدَ ٗحي ـ ـ ــق ملتعٔ ـ ـ ــد ارتدً ـ ـ ــ ٞأْ  ٙـ ـ ــسفض اهطوـ ـ ـ ـ دْٗ أْ  ٙـ ـ ــلد ٜذه ـ ـ ــم إىل
ًؿادز ٝقٌاْ اهعطا.١

 -15صيــغة العطـــاء والتوقيــع عليـــُ  :ـ
 1- 15جي ـ ـ عوـ ــً ٟتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞاهقٚـ ــاَ بإعـ ــداد اهِطـ ــد ٞاألؾـ ــوٗ ٞٚثـ ــالخ ُطـ ــذ ٗاهت٘قٚـ ــع عؤٚـ ــا ،عوـ ــ ٟأْ ٙـ ــتٍ
مت ٚٚــص "اهِط ــد ٞاألؾ ــو ٞٚع ــّ اهِط ــذ األخ ــس "٠ب٘ق ــ٘ح

 ٚــح ٙلتـ ـ عو ــ ٟاهِط ــد ٞاألؾ ــى (أؾ ــى اهعط ــا)١

ٗعو ٟاهِطذ األخس ( ٠ؾ٘ز ًّ ٝاهعطاٗ ) ١يف حاه ٞأ ٜاختالر بٌِٔٚا فإُٕ ٙعتد باهِطد ٞاألؾو. ٞٚ
 2- 15حيـ ــسز أؾـ ــى اهعطـ ــاٗ ١اهِطـ ــذ األخـ ــس ٠طباعـ ــ ٞأٗ كتاب ـ ــٞ
اهػـ ــدـ املدـ ــ٘ي أٗ املفـ ــ٘

ـ ـ ال ميحـ ــ٘ٙٗ ٟقـ ــع عوٚـ ــٕ ًتعٔـ ــد ارتدً ـ ــ ٞأٗ

عوـ ــ ٟأْ ٙـ ــتٍ ذهـ ــم اهت٘قٚـ ــع ٗارتـ ــتٍ عوـ ــ ٟمجٚـ ــع ؾـ ــفحات اهعطـ ــا ١فٌٚـ ــا عـ ــدا

املطب٘عات ( اهلاتو٘دات ) اهو مل تدخى عؤٚا تعدٙالت.
 3- 15إذا ٗقـ ــع خطـ ــأ ًـ ــّ ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞفوـ ــّ ٙعتـ ــد بأٙـ ــ ٞكتابـ ــ ٞفٌٚـ ــا بـ ــر اهطـ ــط٘ز أٗ كػـ ــأ أٗ إقـ ــاف ٞفـ ــ٘ق
اهطط٘ز إال إذا ٗقع عؤٚا اهػدـ أٗ األغداف امل٘قعْ٘ عو ٟاهعطا ١قبى فتح املعازٙف.
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 4- 15جيـ ــ عو ـ ــً ٟتعٔ ـ ــد ارتدًـ ــ ٞاهت٘ق ٚـ ــع ٗارت ـ ــتٍ عو ـ ــ ٟمج ٚـ ــع ٗث ـ ــا٢ق اهعط ـ ــا ١صامل٘اؾ ـ ــفات ،اهػ ـ ــسٗط اهعاً ـ ــ،ٞ
ٗد٘ذئ اهعقد] ،كإقساز ًِٕ باالهتصاَ اهلاًى ا ٗزد فٔٚاً ،امل ضٚعت اهعطا ١غري ًلتٌى.
 5- 15ه ــّ ٙوتفـ ـ إىل أ ٜادع ــا ً ١ــّ قب ــى ًتعٔ ــد ارتدً ــٞ

ؿ ــ٘ي خط ــأ يف عطا ٢ــٕ إذا ق ــدَ بع ــد اُتٔ ــا ١آخ ــس ً٘ع ــد

هتقد ٍٙاهعطا١ات.

 -16وضــع العطـــاءات فــي مظــازيف مغلـــكة والهتـــابة ( التأغــري ) عليَـــا  :ـ
ٙ 1- 16كـ ــع ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞأؾـ ــى اهعطـ ــاٗ ١كـ ــى ُطـ ــدًِ ٞـ ــٕ يف ًعـ ــازٙف ًِفؿـ ــوًٗ ٞلوقـ ــٗ ٞشتتً٘ـ ــ ٞباهػـ ــٌع
األد ـ ــس ٙلتـ ـ ـ عو ٔٚـ ــا اض ـ ــٍ مي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى ٗزق ـ ــٍ املِاقؿ ـ ــٗ ٞعِ ـ ــ٘اْ اهتط ـ ــو ٍٚامل ـ ــرك٘ز يف االع ـ ــالْ ٙٗ ،ـ ــتٍ
اهت٘قٚـ ــع عوـ ــ ٟاملعـ ــازٙف ٗكتابـ ــ ٞكوٌـ ــ" ٞاألؾـ ــى" أٗ "ؾـ ــ٘ز "ٝخـ ــازئ املعـ ــسٗر هوتٌٚٚـ ــص بِٔٚـ ــا ثـ ــٍ ت٘قـ ــع
املعـ ــازٙف مجٚعٔـ ــا يف ًعـ ــسٗر خـ ــازدٙٗ ٛلوـ ــق ٗخيـ ــتٍ باهػـ ــٌع األدـ ــس طبق ـ ـاً هوبٚاُـ ــات احملـ ــدد ٝيف ٗثـ ــا٢ق
املِاقؿ.ٞ
ٙ 2- 16تٍ يف املعازٙف اهداخوٗ ٞٚارتازدً ٞٚا ٙو : ٛـ
أ .تعِْ٘ باضٍ غسكٕ ميّ ً٘باٙى.
ب .حتٌ ــى اض ــٍ املػ ــسٗ ٗ ،عِ ــ٘اْ تق ــد ٍٙاهعط ــا ،١كٌ ــا ٓ ــ٘ ً ــبر يف اإلع ــالْ ٗ ،تلتـ ـ عو ٔٚــا عب ــاز" ٝال جي ــ٘ش
اهف ـ ـ ــتح قب ـ ـ ــى"ٗ ،تط ـ ـ ــتلٌى ٓ ـ ـ ــرٖ اهعب ـ ـ ــاز ٝباه٘قـ ـ ـ ـ ٗاهت ـ ـ ــازٙذ احمل ـ ـ ــدد ّٙيف اهبِ ـ ـ ــد ( ً )0- 01ـ ـ ــّ ٓ ـ ـ ــرٖ
اهتعوٌٚات.
 3- 16حيـ ــسز أٙك ـ ـاً عوـ ــ ٟاملعـ ــازٙف اهداخوٚـ ــ ٞاضـ ــٍ ٗعِـ ــ٘اْ ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞحتـ ــ ٟميلـ ــّ إعـ ــاد ٝاهعطـ ــا ١إهٚـ ــٕ دْٗ
فتحٕ يف حاهٗ ٞؾ٘هٕ "ًتأخسا".
 4- 16ال تتحٌ ــى غ ــسكٕ مي ــّ ً٘با ٙــى أ ٙــً ٞط ــلٗه ٞٚع ــّ ارتط ــأ يف ت٘د ٚــٕ اهعط ــا ١أٗ فتح ــٕ قب ــى امل٘ع ــد احمل ــدد يف
حاه ـ ــ ٞع ـ ــدَ إغ ـ ــالق املع ـ ــسٗر ارت ـ ــازد ٛأٗ اهت٘ق ٚـ ــع عو ٚـ ــٕ حطـ ـ ـ املطو ـ ــ٘ب يف اهبِ ـ ــد (  ً ) 4- 01ـ ــّ ٓ ـ ــرٖ
اهتعوٌٚات.

 -17آخـــس موعــد لتكديـــه العطــــاءات  :ـ
ِٙ 1- 17بل ـ ــ ٛأْ تتط ـ ــوٍ غ ـ ــسكٕ مي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى مج ٚـ ــع اهعط ـ ــا١ات عو ـ ــ ٟاهعِ ـ ــ٘اْ احمل ـ ــدد يف االع ـ ــالْ يف ً٘ع ـ ــد ال
ٙتذاٗش اه٘ق ٗاهتازٙذ اهتاهٚر  :ـ
اهطاع ٞاذتاد ٞٙعػس ٝظٔساً ًّ ( َ٘ٙ

) ٗتازٙذ َ4102 / /

 2- 17حيـ ـ ــق هػـ ـ ــسك ٞميـ ـ ــّ ً٘باٙـ ـ ــى ،حطـ ـ ــبٌا تـ ـ ــساٖ ًِاضـ ـ ــباً ،أْ متـ ـ ــدد امل٘عـ ـ ــد احملـ ـ ــدد ك ـ ـ ـ خس ً٘عـ ـ ــد هتقـ ـ ــدٍٙ
اهعطـ ــا١ات ،هلـ ــس

تعـ ــدٙى ٗثـ ــا٢ق املِاقؿـ ــ ٞطبق ـ ـاً هوبِـ ــد (ً )1ـ ــّ ٓـ ــرٖ اهتعوٌٚـ ــاتٗ ،يف ٓـ ــرٖ اذتاهـ ــ ٞمتـ ــدد

مج ٚــع اذتق ــ٘ق ٗاه٘ادب ــات امل تب ــ ٞعو ــ ٟاهػ ــسكٗ ٞعو ــ ٟأؾ ــحاب اهعط ــا١ات ٗف ــق آخ ــس ً٘ع ــد ض ــبق ذك ــسٖ،
ٚح ختكع هوٌ٘عد ادتدٙد.

 -18العطـــاءات املتأخـــسة  :ـ
ض ــٚتٍ زف ــض أ ٜعط ــاٗ ١إعادت ــٕ إىل ًقدً ــ ٞدْٗ فتح ــٕ يف حاه ــٗ ٞزٗدٖ هػ ــسك ٞمي ــّ ً٘با ٙــى بع ــد آخ ــس ً٘ع ــد هتق ــدٍٙ
اهعطا١ات ٘د اهبِد (ٓ ًّ )0- 01رٖ اهتعوٌٚات.
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 -19تعديــل العطاءات وضخـــبَا :ـ
 1- 19حيـ ــق ملتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞأْ ٙعـ ــدي اهعطـ ــا ١أٗ ٙطـ ــحبٕ بعـ ــد اهتقـ ــدَ بـ ــٕ عوـ ــ ٟأْ تتطـ ــوٍ غـ ــسكٕ ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى
أخطازاً كتابٚاً باهتعدٙى ٙػٌى اضتبداي أٗ ضح اهعطا ١قبى آخس ً٘عد ستدد هتقد ٍٙاهعطا.١
 2- 19ال حيق ملتعٔد ارتدً ٞإدخاي أ ٜتلٚري يف عطا ٕ٢بعد امل٘عد احملدد هفتح املعازٙف.

 -21فــتح املظـــازيف مً قــبل غــسنة ميــً موبايـــل  :ـ
 1- 21تقـ ــَ٘ ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى بفـ ــتح مجٚـ ــع ًعـ ــازٙف اهعطـ ــا١ات يف دوطـ ــ ٞعوِٚـ ــٞ

كـ ــ٘ز ًـ ــّ ٙسغ ـ ـ ًـ ــّ أؾـ ــحاب

اهعط ـ ــا١ات أٗ ً ـ ــّ ميجو ـ ــٍٔ زمس ٚـ ــا يف امل٘ع ـ ــد (اه٘قـ ـ ـ ٗاهت ـ ــازٙذ) ٗاملل ـ ــاْ اهت ـ ــاهٚر  :اهط ـ ــاع ٞاذتاد ٙـ ــ ٞعػ ـ ــس
ظٔساً ًّ ( َ٘ٙ

) امل٘افـ ـ ـ ــق  َ4102 / /لت ـ ـ ـ ـ املـ ـ ـ ــدٙس اهتِفٚـ ـ ـ ــر ٜباهػـ ـ ـ ــسكٙٗ ،ٞـ ـ ـ ــتٍ

إثبـ ــات حكـ ــ٘ز ًقـ ــدً ٛاهعطـ ــا١ات بـ ــاهت٘قٚع عو ـ ـ ٟدـ ــ٘ذئ ستكـ ــس فـ ــتح املعـ ــازٙفٗ ،إذا ؾـ ــادر ً٘عـ ــد فـ ــتح
املعـ ــازٙف ٙـ ــَ٘ زاحـ ــ ٞأضـ ــب٘ع ٞٚأٗ إدـ ــاش ٝأٗ عطوـ ــٕ زمسٚـ ــ ٞفطـ ــٚتٍ فـ ــتح املعـ ــازٙف يف ٙـ ــَ٘ اهعٌـ ــى اهتـ ــاه ٛهلـ ــا
ًباغس.ٝ
 2- 21عِ ـ ــد ف ـ ــتح املع ـ ــازٙف جي ـ ــس ٠اإلع ـ ــالْ ع ـ ــّ أمس ـ ــاً ١ق ـ ــدً ٛاهعط ـ ــا١ات ٗاهتع ـ ــدٙالت أٗ اإلخط ـ ــازات بط ـ ــح
اهعطـ ــا١اتٗ ،أضـ ــعاز اهعطـ ــا١ات ٗأُـ ــ٘ا ارتؿـ ــٍٗٗ ،دـ ــ٘د أٗ عـ ــدَ ٗدـ ــ٘د قـ ــٌاْ اهعطـ ــا ١املطوـ ــ٘بٗ ،ؾـ ــالحٚتٕ
ٗاهبِـ ــم اهؿـ ــادز عِـ ــٕ ٗأ ٙـ ــ ٞتفاؾـ ــٚى أخـ ــس ٠ت ـ ــس ٠غـ ــسكٕ ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى ،إعالُٔ ـ ــا عِـ ــد فـ ــتح املع ـ ــازٙف ٗال
جيـ ــ٘ش زفـ ــض أ ٜعطـ ــاٙ ١ؿـ ــى يف امل٘عـ ــد احملـ ــدد هفـ ــتح املعـ ــازٙف ٗكـ ــى عطـ ــاٙ ١ـ ــسد بعـ ــد ٓـ ــرا امل٘عـ ــد ضـ ــٚتٍ
زفكٕ ٗزدٖ هؿاحبٕ طبقاً هوبِد (ٓ ًّ )08رٖ اهتعوٌٚات.

 -21توضــيح العطــــاءات  :ـ
عدَ اهسد ًّ قبى املتقدًر عو ٟاألضتفطـازات املقدًـٕ ًـّ غـسكٕ ميـّ ً٘باٙـى خـالي فـ  ٝال تتذـاٗش أضـب٘ ًـّ تـازٙذ
تطو ٍٚاإلخطاز ضٚلْ٘ ًدعا ٝالضتبعاد اهعطا.١

 -22جيــب إزفـــام الوثائـــل والبطـــائل التاليـــة  :ـ
 ؾ٘ز ًّ ٝاهبطاق ٞاهكسٙب ٞٚضاز ٞٙاملفع٘ي.
 ؾ٘ز ًّ ٝاهبطاق ٞاهتأً ِٞٚٚضاز ٞٙاملفع٘ي.
 ؾ٘ز ًّ ٝاهبطاق ٞاهصك٘ ٞٙضاز ٞٙاملفع٘ي.
 ؾ٘ز ًّ ٝزخؿً ٞصاٗه ٞاملِٔ ٞضاز ٞٙاملفع٘ي .

 -23تكـــييه ومكـــازىة العطــــاءات  :ـ
 1- 23تقَ٘ غسكٕ ميّ ً٘باٙى بتقًٗ ٍٚٚقازُ ٞاهعطا١ات اهو تقسز أُٔا ًطابق ٞد٘ٓسٙاً هوػسٗط ًّ حٚح  :ـ
 اْ اهعطــا١ات مت تطــؤٌٚا بطسٙقــ ٞؾــحٚحً٘ٗ ٞقعــٗ ٞشتتً٘ــ ٞبطسٙقــ ٞضــوٗ ٌٞٚفقــا ملــا ٓــ٘ ستــدد يف ٗثــا٢ق
املِاقؿ.ٞ
 أؾى قٌاْ اهعطاً٘( ١د٘د) ٗإُٔ ًطت٘رِ هوػسٗط اهقاُُ٘ ًّ ٞٚحٚح املبوـ ٗاهفـ  ٝاهصًِٚـ ٞاحملـددًٗ ٝطـابق
هؿٚل ٞاهكٌاْ يف اهٌِ٘ذئ املسفق ٗإُٔ غري ًػسٗط ٗغري قابى هإلهلا. ١
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 إزفاق ؾ٘ز اهػٔادات ٗاهبطاقات اآلت : ٞٚـ
قسٙب ٞاملبٚعات ضاز ٞٙاملفع٘ي.

 غٔاد ٝاهتطذٚى هلس

 اهبطاق ٞاهكسٙب ٞٚضاز ٞٙاملفع٘ي؛
 اهبطاق ٞاهتأً.ِٞٚٚ
 غٔاد ٝتطذٚى ٗتؿِٚف ضاز ٞٙاملفع٘ي؛
 2- 23املعاٙري االخس ٠هوتق : ٍٚٚـ
 خ  ٝال تقى عّ ازبع ضِ٘ات يف زتاي خدًات اذتساضٗ ٞاألًّ.
 خ ٖ ال تقى عّ ضِتر العٌاي تقد ٍٙخدًات املساضور اهداخو. ٕٚ
 تقد ٍٙعدد ًّ اهعق٘د اهو مت تِفٚرٓا ًّ قبى ًتعٔد ارتدً ٞخالي اهعاًر . َ 4102- 4103
 اداد ٝاهول ٞاالصتوٚص ٞٙهعدد ًّ االفساد .
ٙ 3- 23تٍ تست ٚاهعطا١ات املطت٘ف ٞٚهوػسٗط ٗامل٘اؾفات اهفِ ٞٚاحملدد ٝيف ٗثا٢ق املِاقؿٗ ٞفقاً ألقى األضعاز املق.ٌٞٚ

 -24التأٍـــيل الالحـــل  :ـ
ُ 1- 24ع ــسا هع ــدَ ق ٚــاَ غ ــسك ٞمي ــّ ً٘با ٙــى بتأٓ ٚــى ًط ــبق هوػ ــسكات اهعاًو ــ ٞيف ٓ ــرا اة ــاي فاُ ــٕ ض ــٚتٍ عٌ ــى
تأٓٚى الحق هؿاح اهعطا ١اهفا٢ص بِا ١عو ٟاهتاه : ٛـ
أ .اهقدز ٝاملاه ٞٚهتِفٚر اهعٌى .
ب .حي ــق هػ ــسك ٞمي ــّ ً٘با ٙــى ًساض ــو ٞادتٔ ــات اه ــو ض ــبق ه ــٕ اهعٌ ــى ًعٔ ــا هوتأك ــد ً ــّ ؾ ــحٕ اه٘ث ــا٢ق ٗ
اهػٔادات اهو مت تقدمئا.
ئ .اهتأكد ًّ اهعق٘د اهو ال شاه ضاز ٞٙاملفع٘ي هد ٠ادتٔات االخس. ٠
 2- 24حي ـ ــق هػ ـ ــسك ٞمي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى االضتٚك ـ ــاح أٗ طوـ ـ ـ أ ٜبٚاُ ـ ــات أٗ ٗث ـ ــا٢ق أق ـ ــاف ٞٚإلثب ـ ــات أٓو ٚـ ــ ٞأؾ ـ ــحاب
اهعطا١ات أثِا ١اهتأٓٚى اهالحق هوعطا ١املسغح باهف٘ش.
 3- 24حيـ ــق هػـ ــسك ٞميـ ــّ ً٘باٙـ ــى اهِـ ــصٗي املٚـ ــداُ ٛهوػـ ــسكات املتِافطـ ــ ٞهلـ ــس

تقٚـ ــ ٍٚكـ ــال ًـ ــّ ( تـ ــ٘فس غسفـ ــٞ

عٌوٚات ًتابع ٞـ أٓو ٞٚاهل٘ادز اهعاًو ٞيف امل٘اقع ).

 -25معـــايري اإلزضــــاء  :ـ
ًـ ــع ًساعـ ــا ٝأحلـ ــاَ اهبِـ ــد (ً ) 41ـ ــّ ٓـ ــرٖ اهتعوٌٚـ ــات ضـ ــٚتٍ إزضـ ــا ١املِاقؿـ ــ ٞعوـ ــً ٟتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞاهـ ــر ٜثب ـ ـ أْ
عطاً ٕ٢طتذ ٚد٘ٓسٙاً هلاف ٞاهػسٗط ٗامل٘اؾفات ٗإُ أقى اهعطا١ات املق ٌٞٚضعساً.

 -26حيــل لػــسنة ميــً موبايـــل فــي شيـــا ة أو ختفيــض الهنيات بعد اإلزضـــاء  :ـ
حت ـ ـتفغ غـ ــسكٕ ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى

قٔـ ــا يف شٙـ ــاد ٝأٗ ختفـ ــٚض عـ ــدد االفـ ــساد املِؿـ ــ٘ف عؤٚـ ــا يف دـ ــدٗي املتطوبـ ــات ،

ٗذهم يف حدٗد (  ًّ ) %01ق ٌٞٚاهعقد بعد اإلزضا ١دْٗ أ ٜتلٚري يف ضعس اهفسد أٗ يف غسٗط اهعقد.

 -27حيـــل لػسنة ميً موبايل يف قبـــول أي عطـــاء وزفـــض أي /أو مجـــيع العطـــاءات :ـ
حت ـ ــتفغ مي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى

قٔ ـ ــا يف إهل ـ ــا ١املِاقؿ ـ ــ ٞيف أٗ ٜقـ ـ ـ قب ـ ــى تسض ـ ــ ٞٚاهعط ـ ــا ١دْٗ حتٌ ـ ــى أ ٙـ ــً ٞط ـ ــ٘٣ه ٞٚأٗ

اهتصاَ جتاٖ أؾحاب اهعطا١ات أٗ عّ األضباب اهو دو اهػسك ٞعو ٟاختاذ ٓرا اإلدسا.١

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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 -28اخطـــاز قبـــول العطـــاء  :ـ
 1- 28قبـ ــى اُتٔ ـ ــا ١ف ـ ـ  ٝؾ ـ ــالح ٞٚاهعطـ ــاٙ ١ق ـ ــَ٘ املػ ـ ـ  ٜبإخط ـ ــاز ؾـ ــاح اهعط ـ ــا ١اهفـ ــا٢ص خطٚـ ــاً إًـ ــا باه  ٙـ ــد
املطـ ــذى أٗ باهفـ ــاكظ بقبـ ــ٘ي اهعـ ــس

املقـ ــدَ ًِـ ــٕ ،إىل اهعِـ ــ٘اْ احملـ ــدد ًـ ــّ قبوـ ــٕ يف دـ ــ٘ذئ بٚاُـ ــات اهعطـ ــا١

ُٗط ـ ــذ ؾ ـ ــ٘ز ً ٝـ ــّ اإلخط ـ ــاز إىل بق ٚـ ــ ٞاملتق ـ ــدًر إلغ ـ ــعازٍٓ باإلزض ـ ــا ً ١ـ ــع ت٘ق ـ ــٚح اض ـ ــٍ ؾ ـ ــاح اهعط ـ ــا١
اهفا٢ص ًٗبو اإلزضا ١عو.ٕٚ
 2- 28ميـ ـ ـِح ًق ـ ــدً٘ اهعط ـ ــا١ات فـ ـ ـ  ٝعػ ـ ــس ٝأ ٙـ ــاَ هو ـ ــتعوٍ ه ـ ــد ٠ادتٔ ـ ــات املدتؿ ـ ــ ٞقاُُ٘ـ ـ ـاً

طـ ـ ـ اإلد ـ ــسا١ات

اهقاُُ٘ ٞٚاملِعٌ ٞهرهم تبدأ ًّ تازٙذ إخطازٍٓ زمسٚاً باضٍ اهعطا ١اهفا٢ص باملِاقؿ.ٞ
 3- 28عِـ ــد تقـ ــدً ٍٙقـ ــدَ اهعطـ ــا ١اهفـ ــا٢ص هكـ ــٌاْ األدا ١تطبٚق ـ ـاً هوبِـ ــد (ً )31ـ ــّ ٓـ ــرٖ اهتعوٌٚـ ــات ٙقـ ــَ٘ املػ ـ ـ ٜ
بإعاد ٝقٌاُات اهعطا ١املقدً ٞعّ عطا١اتٍٔ تطبٚقاً هوبِد (ٓ ًّ )03رٖ اهتعوٌٚات.
 4- 28إذا زغـ ـ أح ــد املػ ــازكر يف املِاقؿ ــ ٞبع ــد إزض ــأ٢ا عو ــ ٟغ ــريٖ اهتأك ــد ً ــّ أض ــباب ع ــدَ قب ــ٘ي عطا ٢ــٕ ف ــإْ
عو ٕٚإزضاي طوبٕ ًباغس ٝهوٌػ  ٜاهر ٜضٚقَ٘ باهسد عو ٕٚخطٚاً.

 -29توقيـــع العكـــد  :ـ
ٙ 1- 29ق ــَ٘ املػـ ـ  ٜبإخط ــاز ًق ــدَ اهعط ــا ١اهف ــا٢ص بقب ــ٘ي اهعط ــا ١املق ــدَ ًِ ــٕٙٗ ،سف ــق ب ــٕ د ــ٘ذئ اهعق ــد املِؿ ــ٘ف
عو ٕٚيف ٗثا٢ق اهعطاٗ ١اهعس

املقدَ ٗاهر ٜعو ٟأضاضٕ مت اإلزضا.١

 2- 29عو ــً ٟتعٔ ــد ارتدً ــ ٞاهف ــا٢ص خ ــالي (ً٘ٙ )01ـ ـاً ً ــّ اض ــتالَ د ــ٘ذئ اهعق ــد ،أْ ٘ٙق ــع عو ــ ٟاهعق ــد ٗٙجبـ ـ عو ٚــٕ
تازٙذ اهت٘قٚع ٗٙعٚدٖ إىل غسكٕ ميّ ً٘باٙى.

 -31ضنـــاٌ األ اء  :ـ
ٙ 1- 31قـ ــدَ ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞاهفـ ــا٢ص خـ ــالي ( ً٘ٙ )01ـ ـاً ًـ ــّ اضـ ــتالًٕ أخطـ ــاز ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى بإزضـ ــا ١اهعقـ ــد عوٚـ ــٕ
قٌاُاً هألدا٘ ١د غسٗط اهعقد

ط د٘ذئ قٌاْ األدا ١اه٘ازد يف ٗثا٢ق املِاقؿ.ٞ

 2- 31إذا عذ ـ ــص ًتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــ ٞاهف ـ ــا٢ص ع ـ ــّ تق ـ ــد ٍٙق ـ ــٌاْ األداٗ ١اذتك ـ ــ٘ز هت٘ق ٚـ ــع اهعق ـ ــد فإُ ـ ــٕ ٙعتـ ــ ًـ ـ ـ زا
كافٚـ ــا إلهل ـ ــا ١عٌو ٚـ ــ ٞاإلزض ـ ــا ١عو ٚـ ــٕ ًٗؿ ـ ــادز ٝقـ ــٌاْ اهعط ـ ــاٗ ١االُتق ـ ــاي إىل اهعط ـ ــا ١اهت ـ ــاه ٛيف اه ت ٚـ ـ
ً ـ ــّ ح ٚـ ــح أق ـ ــى األض ـ ــعاز املق ٌٚـ ــٗ ٞاملط ـ ــت٘يف هوػ ـ ــسٗط ٗامل٘اؾ ـ ــفات أٗ أْ  ٙـ ــدع٘ إىل تق ـ ــد ٍٙعط ـ ــا١ات دد ٙـ ــدٝ
طبقاً ألحلاَ اهقاُْ٘ ٗاهال٢ح.ٞ
 3- 31تع ٚـ ــد مي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى ق ـ ــٌاْ األدا ١إىل امل ـ ــ٘زد خ ـ ــالي ثالث ـ ــر  ً٘ٙـ ــا عو ـ ــ ٟاألكج ـ ــس ً ـ ــّ ت ـ ــازٙذ إمت ـ ــاَ ًتعٔ ـ ــد
ارتدً ٞتِفٚر اهتصاًاتٕ املِؿ٘ف عؤٚا يف اهعقد.
 4- 31جيـ ـ عو ــً ٟتعٔ ــد ارتدً ــ ٞاهف ــا٢ص اْ ٙق ــدَ ب٘هٚؿ ــ ٞت ــأًر هؿ ــاحل مي ــّ ً٘با ٙــى ب٘اق ــع ( ً )%001ــّ ق ٌٚــٞ
اهعقـ ــد اهـ ــر ٜضـ ــٚتٍ ت٘قٚعـ ــٕ ًعـ ــٕ ٗذه ـ ـم ككـ ــٌاْ يف حـ ــاي حؿـ ــ٘ي أ ٜضـ ــسقات أٗ ضـ ــ٘ ١تؿـ ــسر أٗ إٌٓـ ــاي
ًّ قبى ً٘ظفً ٛتعٔد ارتدً. ٞ

 -31تكـــازيس اال اء  :ـ
ض ــتقَ٘ غ ــسك ٞمي ــّ ً٘با ٙــى ٗع ــّ طس ٙــق املدتؿ ــر ه ــدٔٙا بعٌ ــى تق ــازٙس ع ــّ ادا ً ١ــ٘ظفً ٛتعٔ ــد ارتدً ــ ٞغ ــٔسٙا
ٗضـ ــٚتٍ تطـ ــوُ ٍٚطـ ــدًِٔ ٞـ ــا ملتعٔـ ــد ارتدًـ ــٗ ٞيف حاهـ ــ ٞكاُ ـ ـ تقـ ــازٙس االدا ١اقـ ــى ًـ ــّ اهِطـ ــب ٞاملطـ ــٌ٘ح بٔـ ــا ()%81
فطـ ــٚتٍ ًـ ــِح ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞفسؾـ ــ ٞهتحطـ ــر االداٗ ١يف حاهـ ــ ٞفػـ ــوٕ ضـ ــٚتٍ اهلـ ــا ١اهعقـ ــد ًٗؿـ ــادز ٝقـ ــٌاْ االدا١
ٗاعاد ٝب٘هٚؿ ٞاهتأًر هٕ اذا مل ٙلّ عو ٕٚا ٜاهتصاًات اخس.٠
٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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 -32الـــوز يات  :ـ
ٙق ــَ٘ ً ــ٘ظفً ٛتعٔ ــد ارتدً ــ ٞباهعٌـ ــى ٗفق ــا دت ــدٗي اه٘زد ٙــات ارت ــاف بٔـ ــٍ ٗذه ــم ف ٌٚــا خي ـــ اةٌ٘عـ ــ ٞاألٗىل
(اذتساضـ ــ )ٞدْٗ اْ ٙـ ــلد ٜذهـ ــم اىل تـ ــسن ً٘اقـ ــع ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى بـ ــدْٗ حساضـ ــٙٗ ٞتحٌـ ــى ًتعٔـ ــد اذتساضـ ــ ٞاملطـ ــ٘٣هٞٚ
اهتاً ٞعّ ذهم.

 -33التأمــــني  :ـ
ٙتحٌى ًتعٔد ارتدًً ٞط٘٣ه ٞٚاهتأًر عو ٟمجٚع امل٘ظفر اهعاًور هد.ٕٙ

 -34ضـــناٌ األ اء لتيفـــير اخلـدمــة  :ـ
 1- 34حتـ ــدد ف ـ ـ  ٝضـ ــسٙاْ قـ ــٌاْ األدا ١ـ ــد ٝضـ ــسٙاْ اهعقـ ــد ( ضـ ــِتر )

ٚـ ــح ٙلـ ــْ٘ ضـ ــاز ٜاملفعـ ــ٘ي ًـ ــّ تـ ــازٙذ

ت٘قٚع اهعقد دْٗ أ ٜحتفعات أٗ ًالحعات.
 2- 34ختطس ميّ ً٘باٙى ًقدَ ارتدً ٞكتاب ٞبأً ٜطاهبات تِػأ ٘د اهكٌاْ.
 3- 34ذـ ــسد اضـ ــتالَ اإلخطـ ــاز املػـ ــاز إهٚـ ــٕٙ ،قـ ــَ٘ ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞخـ ــالي ف ـ ـ  ٝمخطـ ــ ٞاٙـ ــاَٗ ،باهطـ ــسع ٞاملِاضـ ــب،ٞ
بإؾ ـ ــالح أٗ اض ـ ــتبداي اٗ تع ـ ــ٘ٙض اهتوف ٚـ ــات اذتاؾ ـ ــو ٞد ـ ــسا ١قٚاً ـ ــٕ بعٌو ـ ــ ٞدْٗ حتٌ ٚـ ــى مي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى أ ٙـ ــٞ
تلاهٚف يف ٓرا اهػأْ.
 4- 34يف حاهـ ــ ٞعـ ــدَ قٚـ ــاَ ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ، ٞبعـ ــد إخطـ ــازٖ ،بإؾـ ــالح  /تعـ ــ٘ٙض اهتوفٚـ ــات خـ ــالي اهف ـ ـ  ٝاحملـ ــددٝ
حي ـ ــق ه ـ ــً٘ ٌّٚباٙـ ـ ـى أْ تتد ـ ــر اإلد ـ ــسا١ات اهتع٘ٙك ـ ــ ٞٚاهالشً ـ ــ ٞعو ـ ــ ٟحط ـ ــاب ًتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــٗ ٞاض ـ ــتدداَ
ب٘هٚؿ ٞاهتأًر  ،دْٗ اإلخالي بأ ٜحق٘ق أخس ٠هً٘ ٌّٚباٙى جتاٖ ًتعٔد ارتدً٘ ٞد اهعقد.

 -35الطـــدا  :ـ
ً )% 011( 1- 25ـ ــّ تلوفـ ــ ٞكـ ــى غـ ــٔس تـ ــدفع هوطـ ــسر اهجـ ــأُُ ٛاٙـ ــ ٞكـ ــى غـ ــٔس ٘د ـ ـ تقسٙـ ــس عـ ــّ حطـ ــّ األدا١
ً٘قع ًّ قبى املدتؿر هد ٠ميّ ً٘باٙى
ٙ 2- 25ـ ــتٍ إزفـ ــاق كػـ ــف اضـ ــتالَ اهسات ـ ـ هوػـ ــٔس اهطـ ــابق دتٌٚـ ــع اذتـ ــساع ٗاملساضـ ــور إبتـ ــداً ١ـ ــّ اهػـ ــٔس اهجـ ــاُٛ
هوتعاقد.
 3- 25تقـ ــدَ ًطاهبـ ــات ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞباهطـ ــداد كتابـ ــ ٞإىل ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى ًسفقـ ــا بٔـ ــا تقـ ــازٙس تقٚـ ــ ٍٚاألداٗ ،١بعـ ــد
تِفٚر أ ٜاهتصاًات أخسًِ ٠ؿ٘ف عؤٚا يف اهعقد.
 4- 25تقَ٘ ميّ ً٘باٙى بطداد املدف٘عات ،غٔسٙاً

ط ًآ٘ ستدد يف غسٗط اهعقد.

ٙ 5- 25تٍ اهدفع باهسٙاي اهٌٚي.

 -36تعـــديل العـــكد  :ـ
ً 1- 36ـ ـ ــع ًساعـ ـ ــا ٝاهبِـ ـ ــد (ً )01ـ ـ ــّ ٓـ ـ ــرٖ اهػـ ـ ــسٗط ،ال جيـ ـ ــ٘ش إدـ ـ ــسا ١أ ٜتبـ ـ ــدٙى أٗ تلـ ـ ــٚري يف غـ ـ ــسٗط اهعقـ ـ ــد إال
٘د تعدٙى كتابً٘ ٛقع ًّ اهطسفر ٗ ا ال ٙتعاز

ًع أحلاَ اهقاُْ٘ ٗاهال٢ح.ٞ

 2- 36حي ــق هػ ــسك ٞمي ــّ ً٘با ٙــى تع ــدٙى اهعق ــد باهصٙـ ــاد ٝأٗ اه ــِقـ يف أً ٜسحو ــ ً ٞــّ ًساح ــى تِف ٚــر اهعق ــد ـ ــا
ال ٙتذاٗش (  ًّ )%01ق ٌٞٚاهعقد األؾو.ٛ
 -37ال حيق ملتعٔد ارتدً ٞأْ ٙتِاشي كوٚا عّ اهعقد أٗ حت٘ٙوٕ إىل أً ٜتعٔد خدً ٞآخس أٗ أ ٜدٔ ٞأخس.٠
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 -38التعاقــد مً الباطـــً  :ـ
جيـ ــ أْ ٙوت ـ ــصَ ًتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــ ٞبإخط ـ ــاز مي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى كتاب ـ ــٗ ٞأخ ـ ــر ً٘افقتٔ ـ ــا ارتط ٚـ ــ ٞاملط ـ ــبق ٞعو ـ ــ ٟمج ٚـ ــع
اهعق ـ ــ٘د اه ـ ــو  ِٙـ ــ٘ ٜإبسأً ـ ــا ً ـ ــّ اهب ـ ــاطّ ٘د ـ ـ اهعق ـ ــد ٗ ـ ــا ال ٙتذ ـ ــاٗش  ً %31ـ ــّ ق ٌٚـ ــ ٞاهعق ـ ــد ض ـ ــ٘ا ١تك ـ ــٌِٕ
اهعطـ ــا ١األؾـ ــو ٛأٗ قـ ــدَ فٌٚـ ــا بعـ ــدٗ ،ال ٙعفـ ــٓ ٛـ ــرا األخطـ ــاز ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــً ٞـ ــّ أً ٜطـ ــلٗه ٞٚأٗ اهتـ ــصاَ ٘د ـ ـ
اهعقد.

 -39تأخس املتـــعَد يف التيفـــير  :ـ
ٙ 1- 39قَ٘ ًتعٔد ارتدً ٞبتِفٚر ارتدًات حط ادتدٗي اهصًي اهر ٜحتددٖ ٗت٘افق عو ٕٚميّ ً٘باٙى .
 ٙ 2- 39ـ ــتعر عو ـ ــً ٟتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــ ٞإذا ٗادٔت ـ ــٕ ٓ ـ ــ٘ أٗ ًتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــ ً ٞـ ــّ اهب ـ ــاطّ يف أٗ ٜقـ ـ ـ أثِ ـ ــا ١تِف ٚـ ــر
اهعق ـ ــد ،ظ ـ ــسٗر حت ـ ــ٘ي دْٗ تِف ٚـ ــر ارت ـ ــدًات يف امل٘ع ـ ــد احمل ـ ــدد ،أْ خيط ـ ــس مي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى كتاب ـ ــ ٞب٘اقع ـ ــٞ
اهت ــأخري ًٗدت ــٕ احملتٌو ــٗ ٞأض ــبابٕٗ .عو ــ ٟمي ــّ ً٘با ٙــى أْ تق ــَ٘ بأض ــس ً ــا ميل ــّ عٌو ٚــا بع ــد اض ــتالَ إخط ــاز
ًتعٔ ــد ارتدً ــ ، ٞبتق ٚــ ٍٚامل٘ق ــفٗ ،جي ــ٘ش هل ــا تلو ٚــف ً ــّ ت ــساٖ هوق ٚــاَ باعٌ ــاي ارت ــدًات ً ــع حتٌ ــى ًتعٔ ــد
ارتدً ٞاهلساًات احملدد ٝيف غسٗط اهعقد .
 3- 39تـ ــأخري ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞيف تِفٚـ ــر اهتصاًاتـ ــٕ ٙعسقـ ــٕ هتحٌـ ــى اهلساًـ ــات املقـ ــسز ٝطبقـ ــا ملـ ــا ٓـ ــ٘ ٗازد يف غـ ــسٗط
اهعقد.

 -41إىَــاء العكـــد بطــبب التكصــــري  :ـ
 1- 41دْٗ اإلخ ـ ــالي ب ـ ــأ ٜد ـ ــصا١ات أخ ـ ــسً ٠ق ـ ــسزُ ٝتٚذ ـ ــ ٞهإلخ ـ ــالي باهعق ـ ــد ،حي ـ ــق هػ ـ ــسك ٞمي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى إُٔ ـ ــا١
اهعق ـ ــد كو ـ ــٕ أٗ بعك ـ ــٕ ٘دـ ــ إخط ـ ــاز كت ـ ــاب٘ٙ ٛد ـ ــٕ إىل ًتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــٗ ٞذه ـ ــم يف أ ً ٜـ ــّ اذت ـ ــاالت
اآلت:ٞٚ
أ .إذا أخفق ًتعٔد ارتدً ٞيف تِفٚر ارتدً ٞخالي املد ٝاحملـدد ٝيف اهعقـد أٗ خـالي أ ٜمتدٙـد هوٌـد ،ٝاحملـددٝ
ًّ قبى ميّ ً٘باٙى.
ب .إذا أخفق ًتعٔد ارتدً ٞيف تِفٚر أ ٜاهتصاًات أخس٘ ٠د اهعقد.
ئ .إذا تأكد هً٘ ٌّٚباٙى أْ ًتعٔد ارتدً ٞقد تـ٘زط يف عٌـى ًـّ أعٌـاي اهسغـ٘ ٝأٗ اهتـدهٚظ هوحؿـ٘ي عوـٟ
اهعقد أٗ تِفٚرٖ.
 2- 41حيـ ـ ــق هـ ـ ــً٘ ٌّٚباٙـ ـ ــى يف حاهـ ـ ــ ٞقٚأًـ ـ ــا بإُٔـ ـ ــا ١اهعقـ ـ ــد كوٚـ ـ ــا أٗ دصٚ٢ـ ـ ــا تِفٚـ ـ ــرا هوبِـ ـ ــد (ً )39ـ ـ ــّ ٓـ ـ ــرٖ
اهػ ـ ــسٗط ،أْ تتعاقـ ـ ــد ،باهػ ـ ــسٗط ٗباهطسٙقـ ـ ــ ٞاه ـ ــو تسآـ ـ ــا ًِاضـ ـ ــب ً ٞـ ــع ًتعٔـ ـ ــد خدً ـ ــ ٞددٙـ ـ ــدٙٗ ،لـ ـ ــْ٘
ًتعٔـ ــد ارتدًـ ــ ٞاهطـ ــابق ًطـ ــلٗال أًـ ــاَ ميـ ــّ ً٘باٙـ ــى عـ ــّ أ ٜتلـ ــاهٚف إقـ ــافٗ ٞٚعوـ ــ ٟاهـ ــسغٍ ًـ ــّ ذهـ ــم
ٙطتٌس ًتعٔد ارتدً ٞيف تِفٚر ًا مل ٙتٍ إُٔا ٖ ًّ اهعقد.

 -41إىَـــاء العكـــد بطـــبب اإلعطـــاز  :ـ
حيق هً٘ ٌّٚباٙى يف أٗ ٜق ٗ ٘د إخطـاز كتـاب ٛملتعٔـد ارتدًـ ٞأْ تقـ٘ َ بإُٔـا ١اهعقـد ،إذا أؾـبح ًتعٔـد ارتدًـٞ
ًفوطــا أٗ ًعطــساً ٘دـ حلــٍ قكــا ٛ٢بــاتٗ .يف ٓــرٖ اذتاهــٙ ٞلــْ٘ اإلُٔــا ١دْٗ أ ٜتعــ٘ٙض ًتعٔــد ارتدًــ ، ٞبػــسط أال
ٙكــس ٓــرا اإلهلــا ١أٗ ٙــلثس عوــ ٟأ ٜحــق يف اهتؿــسر أٗ يف اهتعــ٘ٙض ٙلـْ٘ قــد اضــتحق هــً٘ ٌّٚباٙــى أٗ ٙطــتحق هلــا فٌٚــا
بعد.
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 -42اإلىَــــاء بطـــبب املصـــلخة  :ـ
حيق هػسك ٞميّ ً٘باٙى يف أٗ ٜق ٗ ٘دـ إخطـاز كتـاب ٛتسضـوٕ ملتعٔـد ارتدًـ ، ٞإُٔـا ١اهعقـد كوـٕ أٗ يف دـصًِ ١ـٕ
حتقٚقا هوٌؿـوح ٞاهعاًـٙٗ ،ٞـركس يف اإلخطـاز أْ اإلُٔـاٙ ١ـتٍ هوٌؿـوح ٞاهعاًـٗ ٞحيـدد ًـدً ٠ـا ٙـتٍ إُٔـا ٖ ًـّ أعٌـاي
٘د اهعقد ٗتازٙذ ُفاذ ٓرا اإلُٔا.١

 -43اللـــغة املعتــــندة  :ـ
ٙتٍ حتسٙس اهعقد بر غسكٕ ميّ ً٘باٙى ًٗتعٔد ارتدً ٞباهول ٞاهعسب. ٞٚ

 -44اإلخطـــازات  :ـ
 1- 44أ ٜإخط ـ ــاز ً ـ ــّ أح ـ ــد اهط ـ ــسفر إىل اآلخ ـ ــس تِف ٚـ ــرا هوعق ـ ــد جيـ ـ ـ أْ ٙل ـ ــْ٘ أخط ـ ــاز كت ـ ــاب ٙ ،ٛـ ــتٍ إزض ـ ــاهٕ
باهٚد ،أٗ باه ٙد أٗ باهفاكظ أٗ باه ٙد االهل ُٗ ٛعو ٟعِ٘اْ اهطسر اآلخس.
ٙ 2- 44ؿبح اإلخطاز ُافرا ذسد تطو ٌٕٚأٗ يف اهتازٙذ احملدد ف ٕٚهِفاذٖ ،أٌٔٙا أبعد.

 -45الضـــسائب والسضــــوو :ـ
جي أْ تقدَ عسٗ

األضعاز غاًو ٞمجٚع اهكساٗ ٢أ ٜزضَ٘ أخس.٠

 -46وثائـــل العكـــد :ـ
تعت ـ ـ زتٌ٘عـ ــ ٞاه٘ثـ ــا٢ق اهـ ــو ٙتلـ ــْ٘ ًِٔـ ــا اهعقـ ــد ًفطـ ــس ٝهبعكـ ــٔا اهـ ــبعض ٗعِـ ــد ظٔـ ــ٘ز أ ٜغٌـ ــ٘

أٗ تعـ ــاز

فٌٚا بِٔٚا ٙلْ٘ تست ٚأٗه٘ ٞٙاه دٚح هو٘ثا٢ق حط اهتطوطى اهتاه : ٛـ
أ .اتفاق ٞٚاهعقد.
ب .إخطاز قب٘ي اهعطا.١
ئ .اهعطا ١املقدَ ٗأً ٜساضالت أٗ ٗثا٢ق مت قب٘هلا قبى ت٘قٚع اهعقدٗ ،مت اعتبازٓا دص ١الٙتذصأ ًّ اهعقد.
د .اهػسٗط اهعاً.ٞ
ٖ .دداٗي امل٘اقع ٗعدد االفساد .
ٗ .أٗ ٜثا٢ق أخس ٠تػلى دص ًّ ١اهعقد.
جيـ ـ عو ــً ٟتعٔ ــد ارتدً ــ ٞت ــدٗ ّٙعِ٘اُ ــٕ اه ــر ٜض ــٚتٍ اهتداطـ ـ إه ٚــٕ ً ــّ قب ــى غ ــسكٕ مي ــّ ً٘با ٙــى ٙ):ــتٍ تعب ٣ــٞ
اهبٚاُات أدُاٖ ًّ قبى ًتعٔد ارتدً ٞاملتقدَ ٗعوً ٟط٘٣ه ٞٚؾحٗ ٞضالً ٞاهبٚاُات املدُٗ : ) ٞـ
 (االس ٞاٛزجبع٭ ٠ٜٛزٔض)ٝا٠ٛزٔضٝ
ه٪٤ا١ا٠ٛزٔضٝ
أ ٩اسٞ ٟٔغ اٛشغٗخ. ر١٪ِٜ ُبٗس ثغٯض ا٘ٛزغ٣٩ٮص.ة ر ١٪ِٜسٰبع اس ٞا٠ٛش ٙ٪ثبٛزٰٓ٪ن ٗبٟال ه ٬ٜاإلسـبعاد ٩اٛؤض طِخ ا٠ٛش ٙ٪ثبٛزٰٓ٪ن -أ٭ ثٰب٣بد أسغ ٫ٯغ ٫طبدت اٛو ٚ٠ؿٜج٨ب ٓ ٢ٟج ٚا٪٠ٛعص.
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الفصــــل الجالــــح { الػـــسوط العــــامة الواجـــب توافسٍــا فــي متعَـــد اخلدمـــة }
ـ اجملموعــــة األوىل /
أ .الػـــسوط العـــامة الواجـــب توفــــسٍا فـــي الػـــسنة االمييــــة  :ـ
 .1حؿ٘ي اهػسك ٞاألًِ ٞٚعو ٟتساخٚـ ًصاٗه ٞأعٌاي اذتساض ٞضاز ٞٙاملفع٘ي .
 .2حؿ٘ي اهػسك ٞاالًِ ٞٚعو ٟاه اخٚـ ذتٌى اهطالح.
 .3االهتصاَ بت٘فري اهطالح اٗ ادٔصٖ املاضح اهك٘ ٛ٢عِد اهطو .
ٗ .4د٘د ًقس زمس ٛهوػسكً ٞعسٗر اهعِ٘اْ ًٗقسٖ اهسٚ٢ط ٛيف اهعاؾٌ ٞؾِعا. ١
 .5تتحٌـ ــى اهػـ ــسك ٞاألًِٚـ ــ ٞاملطـ ــلٗه ٞٚاهلاًوـ ــ ٞجتـ ــاٖ مجٚـ ــع تؿـ ــسفات أفسادٓـ ــا أثِـ ــا ١عٌوـ ــٍٔ يف غـ ــسك ٞميـ ــّ
ً٘باٙى.
 .6ت٘فري شً٘ ٜحد دتٌٚع أفساد األًّ حيٌى غعاز اهػسك ٞاألًًِٗ ٞٚع ٗد٘د بطاق ٞتعسٙف ٞٚهلى فسد.
 .7تتحٌـ ــى اهػـ ــسك ٞاألًِٚـ ــ ٞاملطـ ــلٗه ٞٚاهلاًوـ ــ ٞعـ ــّ أ ٜأقـ ــساز ٙوحـ ــق ٌتولـ ــات غـ ــسك ٞميـ ــّ ً٘باٙـ ــى ُتٚذـ ــٞ
إٌٓ ـ ــاي اذت ـ ــساع اهت ـ ــابعر هل ـ ــا ٗدف ـ ــع كاف ـ ــ ٞاهتع٘ٙك ـ ــات اهِاجت ـ ــ ٞع ـ ــّ ٓ ـ ــرٖ األق ـ ــساز آٗ اهتؿ ـ ــسفات اهل ـ ــري
ًػسٗع ٗ ٞا تساٖ غسك ٞميّ ً٘باٙى
 .8حيـ ــق هػ ـ ــسك ٞمي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى فطـ ــذ اهعق ـ ــد ً ـ ــع اهػ ـ ــسك ٞاألًِ ٚـ ــ ٞبطـ ــب اٗ ب ـ ــدْٗ ض ـ ــب ٗال حي ـ ــق هوػ ـ ــسكٞ
األًِ ٞٚاالع ا

عو ٟإهلا ١اهعقد ٗذهم بعد إغعازٓا برهم قبى مخط ٞعػس ً٘ٙاً .

 .9حي ـ ــق هػـ ـ ــسك ٞميـ ـ ــّ ً٘باٙـ ـ ــى إهلـ ـ ــا ١اهعقـ ـ ــد يف حاهـ ـ ــٕ ٗدـ ـ ــ٘د إ ٜتالعـ ـ ـ اٗ قؿـ ـ ــ٘ز يف عٌوٚـ ـ ــ ٞتِفٚـ ـ ــر اهعقـ ـ ــد
ٗحتٌٚى اهػسك ٞاالًِ ٞٚكاف ٞاهتع٘ٙكات اهالشًٗ ٞاهِاجت ٞعّ اهلا ١اهعقد .
 ٙ .11ــتٍ اهعٌ ــى ع ــى ً ــداز أ ٙــاَ األض ــب٘ ٗ ــا ف ٔٚــا ادتٌع ــٗ ٞاهط ــب آٗ ا ٜإد ــاشات زمس ٚــ ٗ ٞطـ ـ ض ــاعات اهعٌ ــى
احملدد ٝيف ددٗي زقٍ (ٙٗ( )0طتجِ ًّ ٟأٙاَ اهدٗاَ يف اإلداشات املسكص اهسٚ٢ط ٛهوػسك.)ٞ
 .11أْ ال ٙقـ ــى أدـ ــس فـ ــسد اذتساضـ ــٕ عـ ــّ ؾـ ــايف ًبو ــ مخطـ ــٕ ٗ ازبعـ ــْ٘ اهـ ــف زٙـ ــاي ال غـ ــري تؿـ ــسر ُٔاٙـ ــٕ كـ ــى غـ ــٔس
دْٗ تأخري .
ٙ .12وت ـ ــصَ ًتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــ ٞاهف ـ ــا٢ص بتق ـ ــدً ٍٙو ـ ــف ًتلاً ـ ــى حيت ـ ــ٘ ٜعو ـ ــ ٟبٚاُ ـ ــات األف ـ ــساد املتق ـ ــدًر هد ٙـ ــٕ ً ـ ــع
حتٌوٕ دتٌٚع اهتلاهٚف ارتاؾٕ بٔا ٗ اهتاه ٛذكسٓا  :ـ
 ؾ٘زٖ ًّ اهبطاقٕ اهػدؿ.ٞٚ
 ؾ٘زٖ ًّ امللٓالت اذتاؾى عؤٚا األفساد .
 ؾ٘ز ًّ ٝارت ات .
 اهفٚؼ ٗاهتػب. ٞٚ
 اهفحـ اهطيب ؾادز ًّ احد ٠املطتػفٚات املتعاقد عؤٚا ًع غسك ٞميّ ً٘باٙى.
 .13حيق ملقدَ اهعطا ١تقد ٍٙعطا ٕ٢باةٌ٘عتر اٗهلى زتٌ٘عٕ عو ٟحدٖ.
 .14حي ــق هػـ ــسك ٞميـ ــّ ً٘باٙـ ــى اهقٚـ ــاَ بطوـ ـ اضـ ــتبداي اٗ تلـ ــٚري اٗ ُقـ ــى بـ ــر امل٘اقـ ــع ال ٜفـ ــسد ًـ ــّ األفـ ــساد بـ ــدْٗ
ابدا ١األضباب ٗبدْٗ اع ا

ًتعٔد ارتدًٗ ٞبدْٗ حتٌى ا ٜتلاهٚف عو ٟذهم.

 .15اٗ ٜثا٢ق قاُُ٘ ٞٚأخسً ٠طو٘ب ٞمل تركس قٌّ ٓرٖ اه٘ثٚقٕ.
٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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ب .الػــسوط العامــة واملواصفـــات املطلــــوب توفـــسٍا يف أفـــسا احلساضــــة االميـــية  :ـ
 .1اْ ٙلْ٘ ميي ادتِط.ٞٚ
 .2اْ ٙلْ٘ عٌسٖ بر  44عاَ ـ 31عاَ.
 .3أْ الٙقى ط٘ه ٞعّ  0711ضٍ .
 .4اه٘شْ ًّ  11ن إىل  81ن .
 .5أْ ٙتٌتع باهوٚاق ٞاهبدُ.ٞٚ
 .6أْ ٙلْ٘ حاؾالً عو ٟاهدٗزات اهتدزٙب ٞٚارتاؾ ٞباذتساض ٞاألًِ. ٞٚ
 .7أْ ٙتٌتع بؿح ٞدٚدً ٝع إحكاز ًا ٙجب ذهم.
 .8أْ ٙلْ٘ هد ٞٙغٔاد ٝحطّ ضريٗ ٝضو٘ن ( فٚؼ ٗتػبً )ٕٚعٌد ًّ ٝاهبحح ادتِا. ٛ٢
 .9عدَ إظٔاز أ ٜتؿسر ال ٙوٚق بطبٚع ًٌٞٔٗ ٞحازع األًّ ًجى املٔاتسات ٗغريٓا.
 .11إْ الٙقى امللٓى اهعوٌ ٛعّ اهجاُ٘ ٞٙاهعاً. ٞ
 .11اهقدز ٝعو ٟاضتدداَ اهطالح ٗاهتعاًى ًعٕ .
 .12األهتصاَ باهص ٜاهر ٜت٘فسٖ اهػسك ٞاألًِ.ٞٚ
حطَّ املعٔس.
 .13أْ ٙلْ٘ َ
 .14إداد ٝفّ االضتقباي ٗحطّ اهتعاًى ًع امل٘ظفر ٗ مجٚع شٗاز اهػسك. ٞ
 .15اْ ٙلْ٘ بعض األفساد هد ٍٔٙاهقدز ٝعو ٟقساٗ ٝ١كتاب ٞاهول ٞاالصتوٚص.ٞٙ
 .16اْ ال ٙقى أدس فسد اذتساضٕ عّ ؾايف ًبو مخطٕ ٗ ازبعْ٘ اهف زٙاي ال غري.
ٙ .17تقاق ـ ــ ٟاهعا ً ـ ــى أد ـ ــس ٝع ـ ــّ طس ٙـ ــق اهػ ـ ــسك ٞاملقدً ـ ــٕ هل ـ ــرٖ ارتدً ـ ــٗ ، ٞال حي ـ ــق ه ـ ــٕ ًطاهب ـ ــ ٞغ ـ ــسك ٞمي ـ ــّ
ً٘با ٙــى بأ ٙــٕ ًب ــاه ًٌٔ ــا كاُـ ـ عو ــ ٟض ــبٚى املج ــاي ٗه ــٚظ اذتؿ ــس ( ب ــدالت تِق ــى أٗ ق ٌٚــٗ ٞدب ــات غرا ٚ٢ــ ٞأٗ
زعا ٞٙطب.)ٞٚ

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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ئ .املَـــاو واإللـــتصامات اخلاصـــة بالػـــسنة األمـــيية واحلـــساع  :ـ
 .1داٙـ ــ ٞاملبِـ ــ ٟباهلاًـ ــى ًـ ــع ًسفقاتـ ــٕ ٗذهـ ــم باهت٘ادـ ــد اهـ ــداٗ ٍ٢فقـ ــا هوٌ٘اقـ ــع احملـ ــددٖ ٗعـ ــدد ضـ ــاعات اهعٌـ ــى
احملدد ٝيف ددٗي زقٍ (. )0
 .2اهصاَ اهصٗاز باهدخ٘ي هوػسكٗ ٞفق اهت٘دٔٚات ٗاهتعوٌٚات اهؿادز ًّ ٝاملعِٚر يف اهػسك. ٞ
 .3اإلهتصاَ بتِفٚر كافٕ اهتعوٌٚات ٗاهت٘دٔٚات اهؿادز ًّ ٝاملعِٚر يف اهػسك.ٞ
 .4األُكباط باه٘ق٘ر اهال٢ق ٗاهجبات عِد اهب٘ابات املدؿؿ ٞهوددً ٞخالي ضاعات اهعٌى .
 .5عدَ تسن ً٘قع اهعٌى حت أ ٜظسر دْٗ إبالغ املػسر ٗ حك٘ز اهبدٙى.
 .6ع ـ ــدَ اهط ـ ــٌاح أل ٜغ ـ ــدـ ب ـ ــإخسائ أً ٜط ـ ــتوصًات ً ـ ــّ املبِ ـ ــ ٟإال بتؿ ـ ــسٙح ً ـ ــّ قط ـ ــٍ ارت ـ ــدًات األداز ٙـ ــٕ يف
اهػسك ٞعدا خسٗئ امل٘ظفر بأدٔصتٍٔ احملٌ٘ه.ٞ
 .7عـ ــدَ اهطـ ــٌاح ال ٜضـ ــٚاز ٝباهـ ــدخ٘ي إىل حـ ــ٘ؽ اهػـ ــسكً ٞـ ــّ غـ ــري اهطـ ــٚازات املؿ ـ ـسح هلـ ــا اٗ ٗفـ ــق اهتعوٌٚـ ــات
اهؿادزٖ هلٍ.
 .8االهتصاَ باآلداب اهعاًٗ ٞاألخالق اذتٌٚد. ٝ
 .9اضتدداَ أدٔص ٝاالتؿاي ٗ اهل٘اتف ألغسا

اهعٌى فقأ.

 .11ال ٙطٌح باهصٙازات اهػدؿ ٞٚأثِا ١اهعٌى إطالقاً.
 .11اه كٚص عو ٟاهقٚاَ باملٔاَ ٗاه٘ادبات األًِٗ ٞٚعدَ االُػلاي ا خيى جب٘دٖ اهعٌى.
 .12االهتصاَ باهص ٜامل٘حد ٗاهبطاقٕ اهتعسٙق ٕٚارتاف باهػسك ٞاالًِ.ٞٚ
 .13االهتصاَ بق٘اُر ٗاهتعوٌٚات اهؿادزٖ ًّ اهػسك. ٞ
 .14ضٚتٍ ٗقع ضذى هوصا٢س ّٙبلى ً٘قع ٗٙتٍ زفع تقسٙسُٔا ٞٙكى  َ٘ٙبعدداهصا٢س ّٙهلى اداز ٝأٗ دٔ.ٞ
 .15االحتفاظ باه٘دا٢ع املٌِ٘ دخ٘هلا ًع اهصا٢سٗ ّٙازداعٔا هلٍ عِدارتسٗئ .
 .16اهتدقٚق يف ٓ٘ٙات األغداف ٗاهتأكد ًّ ُعاًٚتٔا ًِٗع األغداف غري املؿسح هلٍ بدخ٘ي امل٘اقع.
 .17االهتصاَ بتعوٌٚات ً٘ظف اهطسر االٗي امللوف باالغسار عو ٟاعٌاي االًّ ٗاهطالً.ٞ

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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ـ اجملموعــــة الثانيــــــة /
أ .الػـــسوط العـــامة الواجـــب توفــــسٍا فـي الػــسنة مكدمــة خدمــة املساضــــلني  :ـ
 .1حؿ٘ي اهػسك ٞعو ٟتساخٚـ ملصاٗه ٞاملِٕٔ ضاز ٞٙاملفع٘ي .
ٗ .2د٘د ًقس زمس ٛهوػسكً ٞعسٗر اهعِ٘اْ ًٗقسٖ اهسٚ٢ط ٛيف اهعاؾٌ ٞؾِعا. ١
ٙ .3تحٌ ـ ــى ًتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــ ٞاملط ـ ــلٗه ٞٚاهلاًو ـ ــ ٞجت ـ ــاٖ مج ٚـ ــع تؿ ـ ــسفات أفسادٓ ـ ــا أثِ ـ ــا ١عٌو ـ ــٍٔ يف غ ـ ــسك ٞمي ـ ــّ
ً٘باٙى.
ٙ .4تحٌ ـ ــى ًتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــ ٞاملط ـ ــلٗه ٞٚاهلاًو ـ ــ ٞع ـ ــّ أ ٜأق ـ ــساز توح ـ ــق ٌتول ـ ــات غ ـ ــسك ٞمي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى ُتٚذ ـ ــٞ
إٌٓـ ـ ــاي املساضـ ـ ــور اهتـ ـ ــابعر هـ ـ ــٕ ٗدفـ ـ ــع كافـ ـ ــ ٞاهتع٘ٙكـ ـ ــات اهِاجتـ ـ ــ ٞعـ ـ ــّ ٓـ ـ ــرٖ األقـ ـ ــساز أٗ اهتؿـ ـ ــسفات اهلـ ـ ــري
ًػسٗع ٗ ٞا تساٖ غسك ٞميّ ً٘باٙى.
 .5حي ـ ــق هػ ـ ــسك ٞمي ـ ــّ ً٘با ٙـ ــى فط ـ ــذ اهعق ـ ــد ً ـ ــع ًتعٔ ـ ــد ارتدً ـ ــ ٞبط ـ ــب اٗ ب ـ ــدْٗ ض ـ ــب ٗال حي ـ ــق هوٌتعٔ ـ ــد
االع ا

عو ٟإهلا ١اهعقد ٗذهم بعد إغعازٓا برهم قبى مخط ٞعػس ً٘ٙاً .

 .6حيـ ــق هػـ ــسك ٞميـ ــّ ً٘باٙـ ــى إهلـ ــا ١اهعقـ ــد يف حاهـ ــٕ ٗدـ ــ٘د إ ٜتالعـ ـ اٗ قؿـ ــ٘ز يف عٌوٚـ ــ ٞتِفٚـ ــر اهعقـ ــد ٗحتٌٚـ ــى
ًتعٔد ارتدً ٞكاف ٞاألثاز امل تبٕ ٗاهِاجتٕ عّ اهلا ١اهعقد .
 ٙ .7ــتٍ اهعٌ ــى خ ــالي ا ٙــاَ اه ــدٗاَ اهسمس ــٙٗ ٛط ــتجِ ً ٟــّ ذه ــم اهع ــاًور يف ًساك ــص املبٚع ــات

طـ ـ أ ٙــاَ اهعٌ ــى

املرك٘زٖ ٗاحملددٖ يف ادتدٗي زقٍ ( . ) 3
 .8اْ ال ٙق ـ ــى أد ـ ــس املساض ـ ــى ع ـ ــّ ؾ ـ ــايف ًبو ـ ـ مخط ـ ــٕ ٗ ازبع ـ ــْ٘ اه ـ ــف ز ٙـ ــاي ال غ ـ ــري تؿ ـ ــسر ُٔا ٙـ ــٕ ك ـ ــى غ ـ ــٔس دْٗ
تاخري.
 .9حيق ملقدَ اهعطا ١تقد ٍٙعطا ٕ٢باةٌ٘عتر اٗهلى زتٌ٘عٕ عو ٟحدٖ.
 .11حيـ ــق هػـ ــسك ٞميـ ــّ ً٘باٙـ ــى اهقٚـ ــاَ بطو ــ اضـ ــتبداي اٗ تلـ ــٚري ا ٜفـ ــسد ًـ ــّ األفـ ــساد بـ ــدْٗ ابـ ــدا ١األضـ ــباب ٗبـ ــدْٗ
اع ا

ًتعٔد ارتدًٗ ٞبدْٗ حتٌى ا ٜتلاهٚف عو ٟذهم.

 .11اٗ ٜثا٢ق قاُُ٘ ٞٚأخسً ٠طو٘ب ٞمل تركس قٌّ ٓرٖ اه٘ثٚقٕ.
ٙ .12وت ــصَ ًتعٔ ــد ارتدً ــ ٞاهف ــا٢ص بتق ــدً ٍٙو ــف ًتلاً ــى حيت ــ٘ ٜعو ــ ٟبٚاُ ــات األف ــساد املتق ــدًر هد ٙــٕ ً ــع حتٌو ــٕ
دتٌٚع اهتلاهٚف ارتاؾٕ بٔا ٗ اهتاه ٛذكسٓا  :ـ
 ؾ٘زٖ ًّ اهبطاقٕ اهػدؿ. ٞٚ
 ؾ٘زٖ ًّ امللٓالت اذتاؾى عؤٚا األفساد .
 ؾ٘زٖ ًّ ارت ات .
 اهفٚؼ ٗاهتػب. ٞٚ
 اهفحـ اهطيب ؾادز ًّ أحد ٠املطتػفٚات املتعاقد عؤٚا ًع غسكٕ ميّ ً٘باٙى .

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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ب .الػـــسوط اخلاصـــة واملواصــــفات املطــــلوب توفـــسٍا فـــي األفـــسا املساضــــلني  :ـ
 .1اْ ٙلْ٘ ميي ادتِط. ٞٚ
 .2حاؾى عو ٟغٔاد ٝال تقى عّ ( اهجاُ٘ ٞٙاهعاً ) ٞأٗ ًا ٙعادهلا.
 .3اْ ٙلْ٘ ال٢ق ؾحٚاَ .
 .4أْ ٙتٌتع بؿح ٞدٚدً ٝع إحكاز ًا ٙجب ذهم.
 .5أْ ٙلْ٘ هد ٞٙغٔاد ٝحطّ ضريٗ ٝضو٘ن ًعٌد ًّ ٝاهبحح ادتِا. ٛ٢
 .6اْ ٙلْ٘ اهعٌس ًا بر  44ضِ31 ٗ ٞضِ. ٞ
حطَّ املعٔس.
 .7أْ ٙلْ٘ َ
 .8إداد ٝفّ االضتقباي ٗحطّ اهتعاًى ًع امل٘ظفر ٗاملتعاًور .
ٙ .9فكى اْ ٙلْ٘ بعض األفساد هد ٍٔٙاهقدز ٝعو ٟقساٗ ٝ١كتاب ٞاهول ٞاالصتوٚص. ٞٙ
 .11اْ تلْ٘ هد ٠اهبعض ًٔازات اضتدداَ اهلٌب٘ٚتس.
 .11ع ــدد ض ــاعات اهعٌ ــى اه ًٚ٘ٚــ ٞالتق ــى ع ــّ ( )8ض ــاعات ًٚ٘ٙـ ـاً  ٗ ،طـ ـ فـ ـ ات اهعٌ ــى اه ــو حت ــددٓا غ ــسك ٞمي ــّ
ً٘باٙى .
ٙ .12تقاق ــ ٟاهعاً ــى أد ــس ٝع ــّ طس ٙــق اهػ ــسك ٞاملقدً ــٕ هل ــرٖ ارتدً ــٗ ، ٞال حي ــق ه ــٕ ًطاهب ــ ٞاهػ ــسك ٞبا ٙــٕ ًب ــاه
ًٌٔا كاُ عو ٟضبٚى املجاي ٗهٚظ اذتؿس ( بدالت تِقى أٗ قٗ ٌٞٚدبات غرا ٞٚ٢أٗ زعا ٞٙطب.) ٞٚ

ئ .املَـــاو واإللـــتصامات اخلاصــــة بالػـــسنة مكـــدمة اخلـــدمة وباملساضــــلني  :ـ
 .1اهقٚاَ بعٌو ٞٚاهقٚد ٗاهتطذٚى هوٌعاًالت اهؿادز ٝأٗ اه٘ازد ٝيف اهطذالت املدؿؿ ٞهرهم .
 .2اهقٚـ ــاَ بأضـ ــتالَ ٗتطـ ــو ٍٚاملعـ ــاًالت ٗاملـ ــركسات ٗاملساضـ ــالت ارتاؾـ ــ ٞبػـ ــسك ٞميـ ــّ ً٘باٙـ ــى ٗ عـ ــدَ اهطـ ــٌاح ألٜ
غدـ باضتالَ أٗ ٜثا٢ق أٗ ًعاًالت اال بتؿسٙح ًّ اإلداز ٝاٗامل٘ظف اهرٙ ٜعٌى هد ٍٔٙاملساضى .
 .3اهقٚاَ بعٌو ٞٚحفغ ٗازغفٕ أٗ ٜثا٢ق ختـ غسك ٞميّ ً٘باٙى .
 .4اهقٚاَ بعٌو ٞٚتؿ٘ٙس ٗطباع ٞاه٘ثا٢ق ٗاملعاًالت .
 .5اهقٚاَ تابع ٞاضتلٌاي املعاًالت اه ًٞٚ٘ٚداخى إدازات ًٗسافق اهػسك. ٞ
 .6اإلهتصاَ باهتعوٌٚات اهؿادز ًّ ٝاملعِٚر يف اهػسك.ٞ
 .7عدَ تسن ً٘قع اهعٌى حت أ ٜظسر دْٗ إبالغ املػسر ٗ حك٘ز اهبدٙى.
 .8اضتدداَ أدٔص ٝاالتؿاي ٗ اهل٘اتف ألغسا

اهعٌى فقأ.

 .9ال ٙطٌح باهصٙازات اهػدؿ ٞٚأثِا ١اهعٌى إطالقاً.
 .11اه كٚص عو ٟاهقٚاَ باملٔاَ ٗاه٘ادبات املِاط ٞبٕ ٗعدَ االُػلاي ا ٙع٘ق برهم.
 .11االهتـ ــصاَ بقـ ــ٘اُر اهػـ ــسكٗ ٞاهتحوـ ــ ٛبـ ــاهق ٍٚاإلُطـ ــاُٗ ٞٚاألًاُـ ــٗ ٞاحملافعـ ــ ٞعوـ ــ ٟغـ ــسك ٞميـ ــّ ً٘باٙـ ــى ٗعـ ــدَ
اهتدخى يف أغٚا ١ال تعِٗ ٍٔٚاح اَ اهعاًور يف اهػسكٗ ٞاح اَ أٗاًس املدتؿر يف اهػسك.ٞ
 .12االهتصاَ بِعاَ اهعٌى ٗضاعاتٕ احملددٖ ًّ قبى اهػسك.ٞ
 .13عدَ اخسائ اً ٜطتِدات ًّ اهػسك ٞض٘ا ١اثِا ١اهدٗاَ اٗ بعد ُٔا ٕٙاهدٗاَ.
 .14االهتصاَ باهطسٗ ٕٙعدَ افػا ١اً ٜعوً٘ات اٗ بٚاُات هودازئ.

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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الفصـــل السابــــع{ اجلــــداول }
( جـــداول بأمانـــً ومواقـــع ا اء اخلدمـــة )

جـــدول زقــــه ( ) 0

جض ٙ٩ثوضص اُغاص اٛذغاسخ االٰ٤ٟخ ا٠ٛـ٪ٜث ٦هٟ ٬ٜسز ٫٪آ٪٠ٛن ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
و

اضــــناء املواقــــع

عد االفسا

عد اليوبُ

عد ضاعات العنل لليـــوبة

1

ا٠ٛغٗؼ اٛغئٰسٮ

4

٪٣ث٩ ٦ادض٥

 8سبهبد

2

ٟغٗؼ ٟجٰوبد دضح

4

٪٣ثزٰ٢

 8سبهبد

3

ٟجٟ ٬٤جٰوبد هظغ

4

٪٣ثزٰ٢

 8سبهبد

4

ٟج ٬٤هظغ

5

صالس ٪٣ثبد

 8سبهبد

5

ٟشبػ ١اٛض٪ع٥

3

صالس ٪٣ثبد

 8سبهبد

6

٤٧جغ ا٠ٛسزٔجٚ

1

٪٣ث٩ ٦ادض٥

 8سبهبد

االمجـــــالي

40

جــــدول زقـــه ( ) 4

األص٩اد ا٠ٛـ٪ٜثخ  ٢ٟشغٗخ اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ رؼ٩ٯض دغاس ٞ٨ث٨ب (ا٠ٛج٪٠هخ األ.)٬ٛ٩
و

األ وات املطلوبة مً غسنة احلساضة األميية تصويد حساضَه بَا (اجملنوعة األوىل).

1

رُٰ٪غ سالح ٣بع٭ ثذست اٛـٜت

2

رُٰ٪غ اج٨ؼٟ ٥بسخ ػ٪ئٮ ثذست اٛـٜت

3

رُٰ٪غهظب د٠بٯ ٦ٯض٩ٯ ٦الئٟٔ ٦ن ُٗ ٚغص

جـــدول زقـــه ( ) 3

ٗشَ ثوضص ا٠ٛغاس ٢ٰٜا٠ٛـ٪ٜثٰٜٛ ٢وُ ٚ٠ٮ ٟٔغ اٛشغٗخ ٟ٩غاٗؼ٧ب
و

البيـــــــاٌ

عد االفسا

عد اليوبات

االمجالي

عد ضاعات العنــل/ىوبـــة

0

ٟغاســــ٢ٰٜ

20

1

20

8

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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الفصـــل اخلامـــظ { الينــــاذج }
( ٠٣ـــ٪طط رٔــــضٯ ٞاٛوـــــبء )
التازيــخ / :

/

زقــه ________

احملـــرتموٌ

اإلخــوة /غــسنة ميــً موبايــل للَــــاتف اليكــــــال
ثوض ُذض ٩صبئْ ا٤٠ٛبٓظخ ث٠ب ُٮ ط ٖٛا٠٤ٛبطط ٩اٛزٮ ٔ٣غ ثبسزال٨ٟب ُ٩ذظ٨ب ٗبٜٟخ .

٣ذ ٢آ٪٠ٛو[ ____________________:١٪ٯ٘زت اس ٞا٪٠ٛعص] ٣ؤٗض اٛزؼا٤ٟب ثزِٰ٤ظ اٛشضٟخ ؿجٔب ٪ٛصـبئْ ا٤٠ٛبٓظـخ ثئج٠ـبٛٮ
ٟجٜــي ٓ٩ــضعح [ .................................ٯ٘زــت ا٠ٛجٜــي ثبألعٓــب[ ................................................................. ]ٝٯ٘زــت ا٠ٛجٜــي ثــبٛذغ]............................[ ]ٍ٩
[اٛزشِٰغ إ٩ ١جض ٟجٜي٣/سجخ اٛزشِٰغ] ٰٛظجخ إج٠بٛٮ اٛوـبء ا٨٤ٛبئٮ ثوض اٛزشِٰغ [ ..................................ٯ٘زت ا٠ٛجٜي ثبألعٓـب]ٝ
[ ........................................ ...........................ٯ٘زت ا٠ٛجٜي ثبٛذغ ]ٍ٩شبٟالً جٰ٠ن اٛؼغائت أ ٩أ٭ ٟجـبٛي أسـغ ٫رذـضص ث٪٠جـت جـض ٙ٩األسـوبع
ا٠ٛغُْ ٟن ٧ظا ٩اٛظ٭ ٯوزجغ جؼءًا ٧ ٢ٟظا اٛوـبء.
٣٩زو٨ض ُٮ دبٛخ ٓج ٙ٪هـبئ٤ب ثـ [ .............................................................................................................................................ر٘زت اسـ ٞهٰٜ٠ـخ اٛشـغاء]
ثبٛزِٰ٤ظ ُٔ٩ب ٜٛشغ٩ؽ ٩ا٪٠ٛاطِبد ٩جضا ٙ٩األسـوبع ٩اٛشـغ٩ؽ ٩ا٪٠ٛاهٰـض ا٠ٛذـضصح ُـٮ ٩صٰٔـخ ا٤٠ٛبٓظـخ ٩جـض ٙ٩ا٠ٛزـٜجـبد
٩هـبئ٤ب أ٠ٛض٩ ٝاٛظ٭ ه ٬ٜأسبس ٦ر ٞاإل عسبء ٓ ٢ٟج٠ٗ ٜٞ٘ب ٣ؤٗض اٛزؼا٤ٟب ثأ٭ ٓغاع ٯز ٞارشـبطٟ ٥ـٓ ٢جـ ٚاٛج٨ـبد ا٠ٛشزظـخ
ٓبً٣٪٣ب ُٮ أ٭ ش٘ ٫٪أ ٩رل ٜٞثشأ٧ ١ظ ٥ا٤٠ٛبٓظخ ثوض إسـبع٣ب ثٔجـ ٙ٪اٛوــبء ٩إٛـ ٬أ ١ٯـز ٞإهـضاص ٩رٰٓ٪ـن اٛؤـض ٯوزجـغ ٧ـظا
اٛوـبء هٔضاً ٜٟؼٟبً ٤ٛب .
٠ُٰ٩ب ٯٜٮ ثٰب ١ثبٛو٪٠الد ا٠ٛـ٪ٜة ٤ٟب صُو٨ب ُٰ٠ب ٯزو ْٜث٨ظا اٛوـبء ٩ثزِٰ٤ظُ ٥ٮ دبٛخ إعسبء ا٤٠ٛبٓظخ ه٤ٰٜب .

املبلغ والعنلة
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ

اضه وعيواٌ الونيل
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ

الغسض مً العنولة
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ

(إ ٞٛ ١رضُن ٟض٧ ٚظ ٥ا٠ٛجبٛي ُز٘زت ٗ٠ٜخ ال ٯ٪جض)

رذغٯغاً ُٮ _________ ٯ _________ ٝ٪ا٪٠ٛاُْ :

/

ٝ201 /

اس ٞا٠ٛش ٙ٪ثبٛزٰٓ٪ن ٩اٛظِخ:
اٛشز:ٞ
ـ مالحظــــة :ـ

إطا ٗب٤٧ ١بٕ عًجخ ُٮ رٔضٯ ٞرشِـٰغ ٠ٰٔٛـخ اٛوــبء ُٰجـت أ ١ٯـز ٞروجئزـُ ٦ـٮ ا٘٠ٛـب ١ا٠ٛشـبع إٰٛـ ٦أهـال ٥أ ٩رٔـضٯٟ ٞـظٗغح ٟسـزٜٔخ
ثبٛزشِٰغ شغٯـخ رٔضٯ ٞطٟ ٖٛن ٟلغ ٍ٩اٛوـبء ُٮ ا٪٠ٛهض ا٠ٛذضص ٓ٩جُ ٚزخ أٟ ٙ٩لغ٩ ٍ٩إشوبع ٛج٤خ ُزخ ا٠ٛلبعٯَ أص٤بء جٜسخ اِٛـزخ
ث٪ج٪ص اٛزشِٰغ إلصجبرُ ٦ٮ ٟذؼغ اِٛزخ ٟب ُ ٞٛئ ٢ٛ ٦٣ٯوزض ثأ٭ رشِٰغ ًٰغ ٟضجذ ُٮ سجُ ٚزخ ا٠ٛلبعٯَ.

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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( ٠٣ـــ٪طط ػ٠ــــب ١اٛوـــــبء )
التازيــخ / :

/

زقــه ________

احملـــرتموٌ

اإلخــوة /غــسنة ميــً موبايــل للَــــاتف اليكــــــال
اضــه املياقصـة_______________________ :
زقه املياقصـــة( :

/

)7

٣ذ[ ........................................................................................................... ٢ٯظٗغ اس ٞاٛج٤ـٖ اٛؼـب٣ ]٢ٟؼـ٢٠

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

[ٯظٗغ اس ٞا٪٠ٛعص] ػ٠ب٣بً ٟـٜٔبً ًٰغ ٟشغ٩ؽ ًٰ٩غ ٓبثٛ ٚإلٌٛبء – ه ٬ٜأ٣ ١ضُن ٛشغٗخ (ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯ )ٚأ ٢ٟ ٩ٯشُ ٦ِٜٮ ٤ٟظـج٦
أ ٩ٯٔ ٝ٪ثزوٰٰٛ ٦٤ـظٟ ٖٛجٜـي ٓ٩ـضع[ ......................................... ٥ٯ٘زـت ا٠ٛجٜـي ثبألعٓـب[ ....................................................................... ]ٝٯ٘زـت ا٠ٛجٜـي
ثبٛذغ ]ٍ٩ه٤ض أٟ ٙ٩ـبٛجخ سـٰخ ٟـٓ ٢ـج ٜٞ٘ثـض ١٩أ٭ رذِـق أ ٩اهزـغاع ٟـ ٢جب٣ج٤ـب أٟ ٩ـ ٢جب٣ـت ا٠ٛؼـ٩ ١٪٠شـغ٩ؽ ٧ـظا
االٛزؼا :ٝـ
 .1أ ١ٯٔ ٝ٪ثسذت هـبئ ٦ثوض ُزخ ا٠ٛلبعٯَ سالُ ٙزغح سغٯب ١اٛوـبء ٩ا٠ٛظٗ٪ع ُٮ ش٘ ٚاٛوـبء أ٩
 .2أ ١رٔ( ٝ٪شغٗ ٦ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯ )ٚثئثالى ٟزو٨ض اٛشضٟخ ثٔج ٙ٪هـبئ ٦سالُ ٙزغح سغٯب ١اٛوـبء ص:ٞ
أ -ٯشِْ ٟزو٨ض اٛشضٟخ أ ٩ٯغُغ رٰٓ٪ن اٛؤض إطا ؿٜت  ٦٤ٟط ٖٛأ٩
ة -ٯشِْ ٟزو٨ض اٛشضٟخ أ ٩ٯغُغ رٔضٯ ٞػ٠ب ١األصاء دست اٛزو٠ٰٜبد ٔ٠ٛضٟٮ اٛوـبءاد أ٩
ط -ال ٯٔج ٚاٛزظذٰذبد اٛذسبثٰخ دست اٛزو٠ٰٜبد ٔ٠ٛضٟٮ اٛوـبءاد.
ٯوزجغ ٧ظا اٛؼ٠ب ١سبع٭ اِ٠ٛو٠ٛ ٙ٪ضح ( )..........................................................ٯٟ٪ب ٯجضأ  ٢ٟربعٯز

/

.ٝ201 /

٩أ٭ ؿٜت ٛز٠ضٯض ٧ظا اٛؼ٠ب ١ٯجت أ ١ٯز ٞهجغ ٟزو٨ض اٛشضٟخ أ٠ٛض( ٝا٠ٛؼ)١٪٠

إمضـــاء وختــه_______________________ :
اضه البيـو__________________________ :
العيــــــواٌ__________________________ :
التازيـــخ___________________________ :

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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( ٠٣ـــ٪طط إســــبع ٓـــج ٙ٪اٛوـــــبء )
التازيــخ / :

/

إ[ .................................................................................................................................. ٬ٛاس ٞا٪٠ٛعص ٩ه٪٤ا]٦٣
٣شـغٗ ٞأ ١ا٤٠ٛبٓظخ عٓ )2014/ ( ٞثشأ ١رِٰ٤ظ سضٟبد ٓ........................................................ض أعسٰذ ه ٰٜٞ٘ث٪٠جت هـبئ٘ ٞأ٠ٛـضٝ
ُــــٮ ٧ــــظ ٥ا٤٠ٛبٓظــــخ ا٠ٛــــؤعر  ٝ201 / /ثئج٠ــــبٛٮ ٟجٜــــي ٓ٩ــــضع[ .............................................. ٥ٯ٘زــــت ا٠ٛجٜــــي ثبألعٓــــب]ٝ
[ ................................................................................................................................ٯ٘زت ا٠ٛجٜي ثبٛذغ.]ٍ٩
٩ه ٰٜٞ٘سغهخ رٔضٯ ٞػ٠ب ١األصاء ث٤سـجخ ٟ %15ـ٠ٰٓ ٢ـخ اٛوــبء ث٠جٜـي (ٟ )..............................................................................ـن ثٰٛ٪ظـخ
رأ ٢ٰٟث٪آن ٠ٰٓ ٢ٟ %115خ هغػ٘ ٞسال ٙس٠سخ هشغ ٯٟ٪ب  ٢ٟربعٯز اسزال٨ٛ ٟٞ٘ظا اإلسـبع ُٔ٩ـب ٛظـٌٰخ اٛؼـ٠ب ١ا٠ٛغُٔـخ
ث٪صبئْ ا٤٠ٛبٓظخ ًٰغ ٟشغ٩ؿخ ًٰ٩غ ٓبثٜخ ٛإلٌٛبء ثبسـ٤٠ب سـبعٯخ اِ٠ٛوـ ٙ٪دزـ ٬ا٣ز٨ـبء ُزـغح سـغٯب ١اٛؤـض ٩رِٰ٤ـظ اٛشـضٟبد
............................................................................................. .....

ُٮ دبٛخ رأسغٗ ٞه ٢اٛذؼ٪ع ٛزٰٓ٪ن اٛؤض أ ٩رٔضٯ ٞػ٠ب ١األصاء سال ٙا٠ٛضح ا٠ٛذضصح أهال ٥سٰؤص٭ إ ٬ٛإٌٛبء إعسـبء ا٤٠ٛبٓظـخ
هٟ٩ ٰٜٞ٘ظبصعح ػ٠ب ١اٛوـبء.

املديـــسالتيفــيري لػــسنة ميــً موبايــل

ـ مالحظـــة  :ـ

ال ٯوزجغ ٧ظا اإلسـبع ٜٟؼ ٢ٟ ٝا٤ٛبدٰخ أٛبٰ٣٪٣خ إطا ٟب رٔض ٝادض ا٠ٛزٔض ٢ٰٟثشـ٘ ٫٪إٛـ ٬اٛج٨ـبد ا٠ٛشزظـخ ٓب٣٪٣ـب ٩طٛـٖ دزـ ٬ٯـز ٞا٤ٛلـغ ٩اٛجـذ ُـٮ

اٛشُ٘ٔ٩ ٫٪ب ٛإلجغاءاد أٛبٰ٣٪٣خ ا٠ٛذضصح ُٮ أٛب٩ ١٪٣اٛالئذخ .

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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( ٠٣ـــ٪طط ػ٠ــــب ١اإلصاء )
التازيــخ / :

/

زقــه ________

اإلخــوة /غــسنة ميــً موبايــل للَــــاتف اليكــــــال

احملـــرتموٌ

اضــه املياقصـة_______________________ :
زقه املياقصـــة( :

/

)7

٣ذ[ .............................................................................................. ٢ٯظٗغ اس ٞاٛج٣ ]ٖ٤ؼـ[ ....................................................................... ٢٠ٯـظٗغ اسـ ٞا٠ٛـ٪عص]
ػــ٠بً٣ب ٟـٜٔــبً ًٰــغ ٟشــغ٩ؽ ًٰ٩ــغ ٓبثــٛ ٚإلٌٛــبء – هٜــ ٬أ٣ ١ــضُن ٛشــغٗخ ٯ٠ــ٪ٟ ٢ثبٯــ٨ٜٛ ٚــبرَ أ٤ٛــبٟ )ٙجٜــي ٓ٩ــضع٥
[ ....................................................................ٯ٘زــت ا٠ٛجٜــي ثبألعٓــب[ ............................................................................................ ]ٝٯ٘زــت ا٠ٛجٜــي ثــبٛذغ ]ٍ٩ه٤ــض أٙ٩
ٟـبٛجــــخ سـٰــــخ ٟــــٓ ٢ــــج ٜٞ٘ثــــض ١٩أ٭ رذِــــق أ ٩اهزــــغاع ٟــــ ٢جب٣ج٤ــــب أٟ ٩ــــ ٢جب٣ــــت ا٠ٛؼــــ ١٪٠اطا رجــــٰ ٢أ١
[ ..............................................................ٯظٗغ اس ٞا٪٠ٛعص] ٓض اسِْ ُٮ رِٰ٤ظ اٛزؼاٟبر ٦ث٪٠جت اٛؤض ص ١٩اٛذبجـخ إٛـ ٬أ ١رجٰ٤ـ٪ا األسـس
اٛزٮ اسز٤ض إ٨ٰٛب ؿٜج٘.ٞ
ٗ٠ب ٪٣اُْ ه ٬ٜأ٭ رٌٰٰغ أ ٩إػبُخ أ ٩روضٯُ ٚٮ ث٪٤ص اٛؤض أُ ٩ٮ أ٭ ٟ ٢ٟسز٤ضاد اٛؤض ٩اٛزـٮ ٯ٘٠ـ ٢أ ١ر٘ـ ١٪ٯ٠ـ٪ٟ ٢ثبٯـٚ
ٓض ارِٔذ ه٨ٰٜب  ٢ٛ٩ٯوِٰ٤ب ط ٢ٟ ٖٛأ٭ ٟسئٰٛ٪خ رزغرت ه٧ ٬ٜظا اٛؼ٠ب٣٩ ١ذ٤٧ ٢ب ٣ز٤بػ ٙه ٢إثالً٤ب ثأ٭ ٧ ٢ٟظ ٥اٛزٌٰٰغاد
أ ٩اإلػـــبُبد أ ٩اٛزوـــضٯالد ٗ٠ـــب ٣زو٨ـــض ثبالســـزجبثخ أل٭ ر٠ضٯـــض ِٛزـــغح طـــالدٰخ اٛؼـــ٠ب ١ص ١٩اٛغجـــ٪م إٛـــ ٬ه٤ٰٜ٠ـــب
[ ...................................................................ٯظٗغ اس ٞا٪٠ٛعص].
٩ٯسغ٭ ٧ظا اٛؼ٠ب ٢ٟ ١ربعٯز /

٩ ٝ201 /دز ٬ا٣ز٨بء ُزغح سغٯب ١اٛؤض ثض ١٩أ٭ ٟالدلبد أ ٩رذِلبد.

إمضـــاء وختــه_______________________ :
اضه البيـو__________________________ :
العيــــــواٌ__________________________ :
التازيـــخ___________________________ :

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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( عكـــد تكـــديه اخلدمــــة )

) ا٪٠ٛاُْ __ ٝ2014/__/ر ٞاالرِبّ ثٰٗ ٢الً -:٢ٟ

إُ ٦٣ٮ ٯ( ٝ٪

شغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯ٨ٜٛ ٚبرَ أ٤ٛب٩ ٙاٛز ٬ٯٔن ٟٔغ٧ب اٛغئٰسٮ ُٮ اٛج٪٨٠عٯخ اٰ٤٠ٰٛخ ط٤وبء شبعم اٛزِٜؼٯـ٩ ١٪ٯ٠ض٨ٜـب االر /هـبٟغ
ٟذ٠ض ٧ؼام ثظِز /٦ا٠ٛضٯغ اٛزِٰ٤ظ٭ ٩ٯشبع إُ ٦ٰٛٮ ٧ظا اٛؤض ثـ(اٛـغٍ األ.)ٙ٩

و

أ -شــــــغٗخ ٩ ...........................اٛزــــــ ٬ٯٔــــــن ٟغٗؼ٧ــــــب اٛغئٰســــــٮ ُــــــٮ اٛج٪٨٠عٯــــــخ اٰ٤٠ٰٛــــــخ – طــــــ٤وبء –
شـبعم  ..........ث٪٠جـت اٛزِـ٪ٯغ عٓــ( ٞ

) ثزـبعٯز ٩ ٝ2014 / /ٯ٠ض٨ٜـب األر  ............................../ثظــِز٦

٩ ........................ٯشبع إُ ٦ٰٛٮ ٧ظا اٛؤض ثـ(اٛـغٍ اٛضب٣ٮ).
٩ثوض أ ١أٓغ اٛـغُب ١ثأٰٜ٧ز٠٨ب ا٘ٛبٜٟخ ٜٛزوبٓض أرِٔب ه ٬ٜاٱرٮ-:

ـ بيـــد (  : ) 0ـ

ٯٜزؼ ٝاٛـغٍ اٛضب٣ٮ ثزُٰ٪غ هضص (__) ُغص ٩رِٰ٤ظ اٛشضٟخ ُٔ٩ب ٜٛشغ٩ؽ ٩ا٠ٛزـٜجبد ا٠ٛذضصح ُٮ ٩صبئْ ا٤٠ٛبٓظخ ٩اٛوـبء اٛظ٭
ه ٬ٜأسبس ٦ر ٞاألعسبء .

ـ بيـــد (  : ) 4ـ

ٯٜزــؼ ٝاٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ثزــُٰ٪غ جٰ٠ــن ا٠ٛزـٜجــبد ا٠ٛزظــٜخ ثوٰٜ٠ــخ رٔــضٯ ٞاٛشضٟــخ ٩اٛالػٟــخ ٛزِٰ٤ــظ ث٤ــ٪ص ٧ــظا اٛؤــض
٩ثذست ٟب ٪ٟ ٪٧ػخ ُٮ اٛشغ٩ؽ ٩ا٠ٛزـٜجبد ٨ٛظا اٛؤض ٩اٛظ٭ ٯوزجغ ٠ٟ٘الً ٩ ٦ٛجؼء ال ٯزجؼأ .٦٤ٟ

ـ بيـــد (  : ) 3ـ

ٯٜزــؼ ٝاٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ثزِٰ٤ــظ اٛشــضٟبد ا٠ٛزِــْ ه٨ٰٜــب ص ١٩رــأسٰغ ُ٩ــٮ دبٛــخ رــأسغ اٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ هــ ٢رِٰ٤ــظ اٛشضٟــخ

ا٠ٛـ٪ٜثــُ ٦زذســت هٰٜــً ٦غاٟــخ رــأسٰغ ث٪آــن ( )5.000س٠ســخ اٛــَ عٯــب ٙهــٗ ٢ــُ ٚــغص ٘ٛــ ٚٯــ ٝ٪رــأسٰغ ٜٛضالصــخ األٯــبٝ
اٛزبٰٛــخ ٪٠ٛهــض ثــضء اٛو٠ــً٩ ٚغاٟــخ رــأسٰغ ث٪آــن ( )10.000هشــغح أٛــَ عٯــب ٙهــٗ ٢ــُ ٚــغص ٘ٛــ ٚٯــ ٝ٪رــأسٰغ ثوــض ا٣ز٨ــبء
ُزــغح اٌٛغاٟــخ اٛســبثٔخ ٩رشظــٟ ٞــٟ ٢ســزذٔبد اٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ه٤ــض اٛظــغٍ ُ٩ــٮ دبٛــخ اســز٠غاع اٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ثبٛزــأسٰغ
ثــظُٰ ٖٛذــْ ٜٛـــغٍ األُ ٙ٩ســز اٛؤــض ص ١٩أ ١ٯ٘ــٜٛ ١٪ـــغٍ اٛضــب٣ٮ أ٭ ٟســزذْ ِٛزــغح اٛزــأسٰغ أ ٩ا٠ٛـبٛجــخ ثــأ٭ ٟجــبٛي
٣برجخ ه ٢ط.ٖٛ

ـ بيـــد (  : ) 2ـ

رــُٰ٪غ ػ٭ ٪ٟدــض ( ثــضٛزٰٛ ) ٢جٰ٠ــن االُــغاص ٟــن ه٠ــ ٚثـــبئْ روغٯِٰــخ رذ٠ــ ٚطــ٪عح اِٛــغص ٩اســ ٦٠ا٘ٛبٟــ٩ ٚروٜــْ ثشــ٘ٚ

٩اػخ .

ـ بيـــد (  : ) 1ـ

ٟضح سغٯب٧ ١ظا اٛؤض (س٤زبٰٟ ١الصٯزبٗ ١بٜٟزب )١رجضأ ٩ ___/__/__ ٢ٟدز.___/__/__ ٬

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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ـ بيـــد (  : ) 1ـ
أ .ا٠ٰٔٛخ اإلج٠بٰٛخ ٘ٛبُ ٟٚزغح اٛؤض (_____)  ...............................................عٯب ٙشبٜٟخ ٗبُخ اٛغس٩ ٝ٪اٛؼغائت
٩رضُن ثش٘ ٚأٓسبؽ ش٨غٯخ ٩ث٪آن أٛسؾ اٛش٨غ٭ ا٪ٛادض ث٠جٜي ٓ٩ضع............................................. )______( ٥
عٯب ٙرضُن ٨٣بٯخ ٗ ٚش٨غ.
ب .ٯٜزؼ ٝاٛـغٍ األ ٙ٩ث٠ذبسجخ اٛـغٍ اٛضب٣ٮ ث٠جٜي أٛسؾ اٛش٨غ٭ ا٠ٛسزذْ ٨٣ ٦ٛبٯخ ٗ ٚش٨غ ث٪٠جت رٔغٯغ ه ٢دس٢
األصاء ٟغُ٪م ٓ ٢ٟجٓ ٚس ٞاٛشضٟبد االصاعٯخ ٜٛـغٍ األٟ٩ ٙ٩ظٗغح ٟـبٛجخ ثب٠ٛجٜي ٟٔضٟخ  ٢ٟاٛـغٍ اٛضب٣ٮ ٗ٩شَ
اسزال ٝا٠ٛجبٛي ٜٛوب ٢ٰٜٟٯجضاء  ٢ٟاٛش٨غ اٛضب٣ٮ ٜٛزوبٓض.
ئ .ا ١ال ٯٔ ٚأجغ اِٛغص ا ه ٢طبُٮ ٟجٜي س٠س ٩ ٦اعثو ١٪ا َٛعٯب ٙال ًٰغ رظغٍ ٨٣بٯ ٚٗ ٦ش٨غ ص ١٩ربسٰغ .

ـ بيـــد (  : ) 1ـ

ٯٜزــؼ ٝاٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ثغُــن رٔغٯــغ ٨٣بٯــخ ٗــ ٚٯــ ٝ٪ه٠ــٓ٪ٟ ٚو ـبً هٰٜــٟ ٦ــٓ ٢جــ ٚا٠ٛشزظــٰٛ ٢ــض ٫اٛـــغٍ األ ٙ٩ٯ٪ػــخ ُٰــ٦
أس٠بء اٛذبػغٯ٩ ٢ا٠ٛزٌٰجٰ ٢ٟ ٢االُغاص ثذٰش ر٘٧ ١٪ظ ٥اٛزٔبعٯغ أسبسب ٜٛزذبست ثٰ ٢اٛـغُٰ.٢

ـ بيـــد (  : ) 8ـ

ٜٛـــغٍ األ ٙ٩اٛذــْ ُــٮ دجــؼ ٗــ ٚأ ٩ثوــغ ٟســزذٔبد اٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ٛضٯــ٩ ٦سظــ ٞأ٭ ٟجــبٛي ٟســزذٔخ ٛــُ ٦ــٮ دبٛــخ إسالٛــ٦
ثبٛزؼاٟبر ٦ا٪٠ٛػذخ ُٮ ٧ظا اٛؤض.

ـ بيـــد (  : ) 9ـ

ٯ٘ــ ١٪اٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ٟســئ٪الً هــ ٢إطــالح ٗبُ ـخ األػــغاع اٛزــٓ ٬ــض ٯذــضص٨ب اُــغاصُ ٥ــٮ ٠ٟزٜ٘ــبد اٛـــغٍ األ٩ ٙ٩هٜــ٩ ٬جــ٦
اٛســغهخ ٟــب ٛــُٰ ٞذــْ ٜٛـــغٍ األ ٙ٩سظــٗ ٞبُــخ اٛز٘ــب٩ َٰٛأِ٤ٛــبد اٛالػٟــخ إلطــالح رٜــٖ األػــغاع ٟــ ٢ا٠ٛجــبٛي ا٠ٛســزذٔخ
أ ٩اٛز ٬سزظجخ ٟسزذٔخ ٜٛـغٍ اٛضب٣ٮ ث٪٠جت ٧ظا اٛؤض أًٰ ٩غ ٥ثئسـبع ٗزبثٮ.

ـ بيـــد (  : ) 01ـ

ٯٜزؼ ٝاٛـغٍ اٛضب٣ٮ ثزٔضٯ: ٞ
 .1ػــ٠ب ١ث٘٤ــٮ ًٰــغ ٟشــغ٩ؽ ث٠ــب ٣ســجزٟ )%15( ٦ــ٠ٰٓ ٢ــخ اٛؤــض ث٠جــغص اٛزٰٓ٪ــن هٜــ٧ ٬ــظا اٛؤــض ســبع٭ اِ٠ٛوــٙ٪
ِٜٛزــغح ٟــ ٢رــبعٯز إثــغا٧ ٝــظا اٛؤــض اٛــٟ ٬ــب ثوــض ا٣ز٨بئــ ٦ثشــ٨غ ٗؼــ٠ب ١أصاء ٯٔضٟــ ٦اٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ٜٛـــغٍ األٙ٩
 ٢ٟأ٭ ثٟ ٖ٤وز٠ض ٟ٩ظغح  ٦ٛثبٛو ٚ٠صاس ٚاٛج٪٨٠عٯخ اٰ٤٠ٰٛخ.
 .2ثٰٛ٪ظــخ رــأٟ ٢ٰٟــ ٢ا٭ شــغٗخ رــأٟ ٢ٰٟظــغح ٨ٛــب ثــب ٢٠ٰٛث٪آــن (ٟ )%115ــ٠ٰٓ ٢ــخ اٛؤــض طــبٛذخ ٠ٛــضح ســ٤خ هٜــ٬
ا ١ٯــز ٞرجضٯــض٧ب ُــٮ اٛوــب ٝاٛالدــْ ٗؼــ٠ب ١ال٭ ســغٓبد ا ٩سســبئغ ٓــض رذظــ٣ ٚزٰجــخ ا ٩ثســجت اُــغاص اٛـــغٍ
اٛضب٣ٮ .

ـ بيـــد (  : ) 00ـ

ٯزذ٠ــ ٚاٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ا٠ٛســئٰٛ٪خ أٛبٰ٣٪٣ــخ ٩ا٠ٛبصٯــخ ا٠ٛزغرجــخ هٜــ ٬دــض٩س أ٭ أػــغاع رذــضس ٌٰٜٛــغ أ٠ٛ ٩ــ٪كِٮ ٩ه٠ــبٙ
٩اٟــالٕ اٛـــغٍ األ ٙ٩ســ٪اءً ٗب٣ــذ رٜــٖ األػــغاع ٓــض ٓ٩وــذ ثـغٯٔــخ ٟجبشــغح أًٰ ٩ــغ ٟجبشــغح ٩ســ٪اءً ٗب٣ــذ ٣برجــخ هــً ٢ـ
أ ٩روض أ ٩إ٠٧بٓ ٢ٟ ٙج ٚاُغاص اٛـغٍ اٛضب٣ٮ.

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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ـ بيـــد (  : ) 04ـ

ٯزذ٠ــ ٚاٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ٗبُــخ اٛؼــغائت ا٠ٛســزذٔخ ٩اٛغســ ٝ٪ا٤ٛبرجــخ هــ ٢رِٰ٤ــظ ٧ــظا اٛؤــض ٩ٯٔــ ٝ٪اٛـــغٍ األ ٙ٩ثشظــ٨٠ب
ٟ ٢ٟسزذٔبد اٛـغٍ اٛضب٣ٮ ه٤ض اٛظغٍ.

ـ بيـــد (  : ) 03ـ

ال ٯذــْ ٜٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ اٛز٤ــبػ ٙهــ ٢اٛؤــض أ٪ُ ٩ائــض ٥أ ٩اٛزؼاٟبرــ ٦أل٭ شــشض أ ٩أشــشبص آســغٯ ٢أ ٩اٛزوبٓــض ٟــ ٢اٛجــبؿ٢
ٟــن اٌٰٛــغ هٜــ ٬اٛؤــض أ ٩أ٭ جــؼء ٤ٟــ ٦اال ُــٮ دــض٩ص ا٤ٛســجخ ا٠ٛســ٪٠ح ث٨ــب ٓب٣٪٣ــًب ٟ %30ــ٠ٰٓ ٢ــخ اٛؤــض ٩ثوــض ٪ٟأُــخ
اٛـغٍ اال ٙ٩ه ٬ٜط. ٖٛ

ـ بيـــد (  : ) 02ـ

ٯذــْ ٜٛـــغٍ األُ ٙ٩ســز اٛؤــض ٩اهزجــبعٗ ٥ــأٛ ١ــ ٞٯ٘ــُ ٢ــٮ أ٭ ٓ٩ــذ ٯــغا٤ٟ ٥بســجبً ٛــظ ٖٛص ١٩أ ١ٯ٘ــٜٟ ١٪زؼٟــبً ثئثــضاء

األسجبة.

ـ بيـــد (  : ) 01ـ
ٯوزجغ ٗال -: ٢ٟ

 اٛزو٠ٰٜبد ٔ٠ٛضٟٮ اٛوـبءاد .
 اٛشغ٩ؽ اٛوبٟخ ا٪ٛاجت ر٪اُغ٧ب ُٮ ٟزو٨ض اٛشضٟخ .
 ا٨٠ٛب٩ ٝاألٛزؼاٟبد اٛشبط ٦ث٠زو٨ض اٛشضٟخ.
 اٛجضا. ٙ٩
 ا٠٤ٛبطط .
٪٠٣ طط رٔضٯ ٞعسبٛخ اٛوـبء .
٪٠٣ طط ػ٠ب ١اٛوـبء .
٪٠٣ طط إسـبع ٓج ٙ٪اٛوـبء .
٪٠٣ طط ػ٠ب ١األصاء .
٪٠٣ طط هٔض رٔضٯ ٞسضٟخ .
 اٛوغع أ٠ٛض ٢ٟ ٝاٛـغٍ اٛضب٣ٮ ٜٛـغٍ األ. ٙ٩
 األسزِسبعاد ٩ا٠ٛغاسالد ثٰ ٢اٛـغُٰ. ٢
ٗ٩ـــظا ٣ظـــ٪ص ٩أد٘ـــبٓ ٝـــب ١٪٣ا٤٠ٛبٓظـــبد ٩ا٠ٛؼاٯـــضاد ٩ا٠ٛشـــبػ ١اٛذٰٟ٘٪ـــخ عٓـــٛ )23( ٞســـ٤خ ٩ ٝ2007الئذزـــ٦
اٛزِٰ٤ظٯخ ٩األصٛخ اإلعشبصٯخ ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب ٜ٠ٟ٘خ ٛج٪٤ص ٧ظا اٛؤض ٩جؼء ال ٯزجؼأ .٦٤ٟ

ـ بيـــد (  : ) 01ـ

ٯٜزــؼ ٝاٛـــغٍ اٛضــب٣ٮ ثبٛذِــبف هٜــ ٬ثٰب٣ــبد ٩اســغاع اٛشــغٗخ اٛزــٮ ٓــض ٯـٜــن ه٨ٰٜــب ٟــ ٢ســال ٙرٔضٯ٠ــٜٛ ٦شضٟــخ ٛؤــض

اٛشغٗخ .

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ

25

ـ بيـــد (  : ) 01ـ

ٯش٘٧ ٚظا اٛؤض ٟج ٚ٠اٛزِب ٞ٧ثٰ ٢اٛـغُٰ٠ُٰ ٢ب ٯزو ْٜث٪٠ػ٪ه..٦

ـ بيـــد (  : ) 08ـ

دغع ٧ظا اٛؤض ٣ ٢ٟسشزٰ ٢أطٰٜزٰ ٢س٠ٜذ ٣سشخ  ٚ٘ٛؿغٍ.
٩إش٨بصاً هٟ ٬ٜب جبء ُٮ ٧ظا اٛؤض ٓ٩ن اٛـغُب ١سز٠٨ٰ٠ب ُٮ ٩صجزب ا٩ ٝ٪ٰٛاٛزبعٯز ا٠ٛجٰ ٢أص٣ب. ٥
واهلل ولي التوفيق ،،،

الطــسف الجــــاىي
غـــــــــسنة

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

ميجلَا األخ /

...........ـ.........................................................................................................

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

الطــسف األول
غـــسنة ميـــً موبايـــل للـــَات اليكـــال
ميجلــَا املَيــدع  /عــامس حمنــد ٍــصا
املــــــــــــــــــــديس التيفيــــــــــــــــــــري

٩صٰٔــخ سبطـــخ ثـ( رٔضٯ ٞسضٟبد اٛذغاسخ األٰ٤ٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس ٢ٰٜاٛضاسٰٜخ ) ٛشغٗخ ٯ٪ٟ ٢٠ثبٯٚ
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