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 تأمني مشرتيات ومشاريعقواعد 

  اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم املركز

 تفسري القواعد 1

لقواعد ـ املعاني لعبارات التالية ـ حيثما ورد ذكرها ضمن ابالكلمات وايف تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد  1/1

 املبينة قرين كل منها:

 :املركز 

 .اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم العام املركز

 :مدير املركز 

 .عاماإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم ال املركزمدير 

 :تأمني 

 املركز. ومهام طلبها أعمالاليت تتتوفري املواد أو األعمال أو اخلدمات 

 :تأمني مباشر 

 ضوع العملية.ا لتنفيذ العمل أو لتوريد الصنف موتأمني عملية الشراء عرب دعوة جهة واحدة فقط لتقديم عرضه

 :منافسة 

لعمل أو توريد فرصة متساوية للتنافس على تنفيذ ا تأمني العمل أو الصنف املطلوب عرب دعوة عدة جهات ومنحها

 توم.اع علين أو عرب تقديم عرض يف ظرف خمالصنف موضوع العملية. ويكون التنافس إما شفويًا يف اجتم

 :صاحب الصالحية 

حلدود املبينة يف الئحة عقود أو خطابات التعميد حسب اال برامإل من قبله الشخص املفوضمدير عام املركز أو 

  .كزاملر الصالحيات املعتمدة من قبل جملس إدارة

 ية:عمل 
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املركز. وتبدأ  ومهام التتطلبها أعمواد أو أعمال أو خدمات توفري ماإلجراءات اليت تقوم بها املركز بهدف 

 إلجناز.هذه اإلجراءات من تاريخ إعداد طلب التأمني وحلني متام ا

 وحدة املشرتيات: 

اخلاصة بتأمني لتزامات الالتعاقدات واما يتعلق بتنسيق افة كاجلهة املختصة وفق التنظيم اإلداري للمركز ب

 املركز. مومها تتطلبها أعمالمواد أو أعمال أو خدمات 

 جلنة فتح املظاريف: 

ناًء ظاريف أي عروض خمتومة تقدم للمركز بجلنة دائمة مشكلة وفق أحكام النظام وهذه القواعد لفتح م

 على أحكام هذه القواعد.

 جلنة البت: 

دراسة  أحكام كل من النظام وهذه القواعد بغرض وفق مدير املركزمتخصصة تشكل بقرار من  جلنة

 .ى أحكام هذه القواعدبناًء عل قدمة للمركزالعروض املمجيع وتقييم 

 :مبلغ مقطوع 

ل املبلغ اإلمجالي افة األعمال املبينة بوثائق العقد مقاباملقطوع أن يقوم املتعاقد معه بتنفيذ ك بلغيقصد بامل

ًا ومدى اختالفها لنظر عن حجم وكمية األعمال املنفذة فعلي، وذلك بغض اعميدأو الت املنصوص عليه يف العقد

ميات تقديرية ومت وضعها لغرض حساب عن الكميات الواردة جبداول الكميات، باعتبار أن تلك الك

 لتغيري.املستخلصات الدورية للمتعاقد معه أو حلساب قيمة أوامر ا

 :وثائق الدعوة 

ض طلب تقديم واملوجهة إىل جهة جتارية أو أكثر بغر املركز وفق أحكام هذه القواعدالوثائق الصادرة عن 

حقًا ضمن ة بها عند صدورها أو تلك الصادرة العروض. وتشمل وثائق الدعوة كافة الوثائق والعينات املرفق

 الفرتة املخصصة لتقديم العروض.
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 نطاق القواعد 2

لبها أعمال املركز نفيذ وتقديم االسـتشـارات واخلدمات اليت تتط  والت ختضـع ذذه القواعد كافة عمليات التوريد 

 وألي غرض كان.

 التأمني طرق 3

ــتثنى من ذلك احلاالت التالية و مجيع عمليات التوريد والتنفيذ جيب أن تتم عن طريق املناف 3/1 ــة، وتســــ  وزاليت جيســــ

 باشر:املفيها التأمني 

ــت  األاملطلوب تنفيذها أو أو اخلدمات األعمال  .1 ــطرارية أو مسـ ــفة اضـ ــناف املطلوب توريدها بصـ ــب صـ عجلة حسـ

 تقدير اجلهة الطالبة وموافقة صاحب الصالحية.

 .قطع الغيارتوريد  .2

ورد واحد ، أو مواد ال تتوفر إىل لدى ملمركزتوريد مواد مكملة ملواد أخرى من نفس النوع ســـــــبق توريدها ل  .3

 .حصري

 تها على التسعرية الرمسية.معلى أال تزيد قيتوريد مواد مسعرة رمسيًا،  .4

ها أو األصـــناف املطلوب املطلوب تنفيذســـتشـــارية والدراســـات( اال دماتأو اخلدمات )مبا يف ذلك اخلاألعمال  .5

 .يف حالة جتاوز هذا املبلغ ، وتشرتط موافقة اجمللسريال مائة 100.000توريدها واليت ال تتجاوز قيمتها 

 نافسة.نائها من املجيب عدم جتزئة أي عملية بهدف استث 3/2

بالســــلف يف  ق الســــلف النقدية وفق األحكام املتعلقةجيوز تأمني املواد أو اخلدمات الطارئة واملســــتعجلة عن طري 3/3

 اللوائح املالية والصالحيات.

 التأمني أسس 4

 تتم إجراءات التأمني بناًء على األسس التالية: 4/1

 ن صاحب الصالحية.مجيب احلصول على موافقة مبدئية على التأمني  .1
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لتفصــيل املبني يف ســتكمال إجراءات طلب العروض وفق ابارتيات املشــوحدة  يف حالة املوافقة املبدئية، ختتص .2

 ( من هذه القواعد.8املادة )

كل من اإلدارة  جلهة أو اجلهات املدعوة وذلك بالتنســيق معا على اســتفســارات بالرد املشــرتيات  ختتص وحدة .3

 لعروض.ا ختتص باستقبالكما  الطالبة ومستشار قانوني،

أما  .بتذلك إىل جلنة ال بعد واليت حتيلهامظاريف العروض  جلنة فتحال تفتح عروض املنافســــات إال بواســــطة   .4

ــاحب الصـــالحية يف   ــرة إىل صـ ــر فتحال مباشـ ــراء املباشـ دة يف البت وفق الئحة الصـــالحيات املعتم عروض الشـ

 املركز.

فق أحكام هذه ولعرض أو العروض وتستكمل نواقصها    ا)بواسطة جلنيت تقييم فين ومالي(   بتجلنة ال قيمت .5

 .ع التوصيةم ومن ثم ترفع النتيجة إىل صاحب الصالحيةالقواعد، 

راءات التعاقد تستكمل إج وبالنتيجة  ملقبولإذا وافق صاحب الصالحية على التوصية، يشعر صاحب العرض ا      .6

 .بواسطة إدارة املشرتيات

ــبة ألعمال التوريد، إذا قلت قيمتها عن مائة أ 4/2 ثائق لف ريال، خبطاب تعميد مبين على أحكام ويكتفى بالنســـــــــ

 .امهما كانت قيمته ال التنفيذ واخلدماتأعمكافة لالدعوة. ويلزم إعداد عقود بالنسبة 

ــ كافة  تل وحدة املشرتيات على أساسها، د وخطابات التعميد النموذجية اليت تعمباستثناء العقو 4/3 ــ أو تراجع ــــ عد ــــ

واضحة وشاملة   قانوني قبل صدورها. وجيب أن تكون دقيقة و  مستشار  من قبل األخرى خطابات التعميد والعقود 

 املطلوب تأمينها.و اخلدمات ألكافة الشروط واملواصفات لألعمال أو األصناف 

ــ يإقطوع، إال تربم كافة تعاقدات املركز على أساس تنفيذها مقابل مبلغ م 4/4 رجع تقديرها نه يف حاالت معينة ــــــــــ

 ة فعاًل.ى أساس أن يتم التنفيذ حسب الكميات املنفذـ جيوز أن يتم التعاقد عل عدة للمواصفاتللجهة امل

صالحية، أو تعديل عليه ـــ شفويًا من قبل صاحب اللميكن ـــ ويف احلاالت الطارئة فقط ـــ أن يكون التأمني ـــ أو ا 4/5

 يف أقرب وقت ممكن. ةمن يفوضه صاحب الصالحية خطيًا بذلك، بشرط تعزيز ذلك كتاب
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 توفري املواد املستهلكة وقطع الغيار 5

ــتهلكة من أدوات مكتبية وقطع غيار د 5/1 )ما أمكن( د ورية ومواد نظافة وحنو ذلك عرب التعاقيتم توفري املواد املسـ

يتم التوريد عند  حبيث ،يًا بواسطة املنافسة   مع جهة متخصصة واحدة لكل غرض، ويتم اختيار هذه اجلهة سنو     

 الطلب ووفق األسعار املتفق عليها مسبقًا.

 قوائم التأهيل 6

ــ بالتنسيق مع اإلدارات امل ختتص وحدة املشرتيات 6/1 ــ بتكوين قوائم بأمساء وعناوين اجلهنية عـــــ هؤهلة لتوريد ات املـــــ

د احلاجة ذا عند تلك اإلدارات لتكون مرجعًا عن د حتتاجهاقاليت أو اخلدمات األصـــــــــــــــــناف أو تنفيذ األعمال 

ة أو احلذف حسـب تأهل  م مراجعة قوائم اجلهات املهؤهلة دوريًا لإلضـاف توي، التأمني املباشـر أو باملنافسـة احملدودة  

 .ااجلهات املشار إليه

 التأمنيإعداد طلب  7

 انات التالية:جيب أن يتضمن طلب موافقة صاحب الصالحية على التأمني البي 7/1

 مواصفات العمل أو املواد أو نطاق اخلدمات املطلوبة. .1

 .ألعمال أو املواد أو اخلدمات املطلوبةمدى احلاجة ل .2

 مدى توافق الطلب مع املوازنة املخصصة للجهة الطالبة. .3

وجيب أن تكون  .املباشــر أمنيبالنســبة للتذلك اســم جهة واحدة أو أكثر )إن أمكن( مهؤهلة يقرتد دعوتها، و .4

 تلك اجلهات قد سبق تأهيلها.

ــبيان طبيعة العمل أو الصنف املطلوب من حيث خ .5 ( من هذه 3/1ضوعه ألحد الشروط املبينة يف املادة )ــــــــــــــــــــ

 القواعد.

 ألعمال املطلوبة.اخلدمات أو االتاريخ احملدد لتأمني املواد أو  .6

عروض وفق املشـــرتيات الســـتكمال إجراءات طلب ال حدةو حيال الطلب إىليف حالة موافقة صـــاحب الصـــالحية،  7/2

 ( من هذه القواعد.8التفصيل املبني يف املادة )
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 )وثائق الدعوة( إعداد طلب تقديم العروض 8

ــات عرب  8/1 ــتثنى من ذلك ع  ا القنواتتتم الدعوة للدخول يف املنافســـ ــات، وتســـ ــبة لطبيعة املنافســـ مليات تأمني ملناســـ

ــارية والفنية، حيث جيوز أن تتم  ــتشـ ــرة للتنافس لعدد الع اخلدمات واألعمال االسـ  يقل عن رب توجيه دعوات مباشـ

ــة  ــصـ ــرتيات بالت ثالث جهات متخصـ ــيق مع اإلدارات ذات العالقة وتعتمد متقرتد من قبل وحدة املشـ ــاحب نسـ ن صـ

 عوة قد سبق تأهيلها.ويف مجيع األحوال، جيب أن تكون اجلهات املد .الصالحية

ونية للعمل أو دقيقة لكافة املتطلبات الفنية والقانجيب أن تتم الدعوة وأن يربم التعاقد وفق مواصـــفات واضـــحة و  8/2

ــنف املطلوب تأمينه. ــائ وثائق الكما  الصـــ ــوء ف جيب أن تصـــ ــحة وجتددة جتنبًا لســـ م يتعلق هدعوة بعبارات واضـــ

 باخلدمات أو العمال املطلوبة أو بالشروط التعاقدية.

 عليمات التالية:جيب أن تتضمن وثائق الدعوة إىل تقديم عروض البيانات والت 8/3

وب تقدميها، توريدها أو نطاق اخلدمات املطل لوبمواصـــفات وكميات األعمال املطلوب تنفيذها أو املواد املط .1

 .ات معينةأو مواصف جتارية عالماتعدم حتديد مع مراعاة 

ملطلوب توريدها، واليت العمل املطلوب تنفيذه أو املواد امة أو اخلدبيان كافة الشـــــــــــروط التعاقدية املرتبطة ب .2

 يهما.تشمل احلقوق والواجبات لكل من طريف العقد وصالحيات ممثل

 عة.باليوم والسا حتديد موعد نهائي لتقديم العروض .3

 )بالنسبة للمنافسات(.ليوم والساعة العروض املالية باحتديد موعد جلسة فتح مظاريف  .4

 .عرضال بيان اسم صاحب العرض وموضوعه خارج مظروف .5

 ا بشكل رقمي، أو منحها وزن نسيب.وأن يعرب عنه حتديد أسس تقييم واختيار العروض .6

 هؤدي إىل رفض العرض.ة سيالدعووثائق  وتعليمات بمواصفات االلتزام عدم أن على التأكيد .7

 وض.العرالعرض أو جتزئة  النص على حق املركز يف .8

 .جديدة عوة لعمليةدوال عمليةو كلها أو إلغاء القبول أو رفض بعض العروض أ النص على حق املركز يف .9

ــاريف أو تعويضـــات عن بيف مجيع األحوال النص على عدم التزام املركز  .10 تكاليف يكون أي ي أدفع أي مصـ

 .عروضهماد وتقديم إعدسبيل ها يف وقد حتمل بعروض تقدمنيمن امل

ل ســعر منفصــل للشــحن والتوريد وســعر منفصــ    تفصــيل األســعار الواردة يف العرض عرب حتديد ســعر للمواد و   .11

 للرتكيب )بالنسبة لعقود التوريد أو التنفيذ(.
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واد واملعدات أو توريد امل لك تنفيذ اخلدماتالنص على أن يشــــــــمل الســــــــعر كافة ما يتعلق باإلجناز مبا يف ذ   .12

ــميم ت األخرى املتعلقة بنطاق العقد كالتوالرتكيب والعموالت وقيمة األعمال التابعة وكافة اخلدما صـــــــــــــــ

 والصيانة والتشغيل، وغريها كالرسوم والضرائب.

 د تطرأ.بالزيادة أو النقص حسب الظروف اليت ق إن كان السعر غري قابل للتعديل أو قابل للتعديلحتديد  .13

 .حكام هذه القواعدوفق أ أي متطلبات تتعلق خبطابات ضمان مصرفية .14

 اًل بالعقد.زاماته بسبب ظروف قاهرة ال يعترب إخالأن عدم متكن أي من طريف العقد القيام بأي من الت بيان .15

ــاليب ســــيتم اســــتخدامها ل  .16  اخلدمات لتحقق من ســــالمة األعمال أو املواد أوبيان أي اختبارات أو معايري أو أســ

 املطلوبة.

 اكمها.العربية السعودية وخضوع حل النزاعات حمل هو أنظمة اململكةواجب التطبيق  بيان أن النظام .17

 دمات.ملواد أو اخلبيان األحكام املتعلقة بدفع املقابل املالي لألعمال أو ا .18

صـــــالحية حبيث ال ب العرض ويوافق عليها صـــــاحبجيوز أن يكون التوريد أو التنفيذ طبقًا لعينة يقدمها صـــــاح 8/4

 يشار يف التعميد أو العقد إىل هذه العينة.

مبلغ حيدد من  قابل    م تلك الوثائق   يجوز بيع ف( ريال،  3.000) على مبلغوثائق الدعوة    إذا زادت تكاليف إعداد     8/5

ر إليها بواســـطة تم بيع الوثائق املشـــاوي لصـــالحية.قبل اجلهة املســـةولة عن إعدادها ويوافق عليه من قبل صـــاحب ا

إال الغ ملن قام بالشراء  رد مبالغها حلساب املركز، وال ترد هذه املب اإلدارة املالية وتووحدة املشرتيات بالتنسيق مع    

كس قيمة التكلفة يراعى أن يكون ســعر بيع الوثائق معقواًل ويعو يف احلاالت املنصــوص عليها يف هذه القواعد.

 تسليم.عداد وثائق الدعوة مبا يف ذلك الطباعة والاحلقيقية إل

 خماطبة املدعوين والرد على استفساراتهم 9

ــني الراغبني يف تقديم عرض 9/1 ــة، طالع على مجيع املعلومات واألماكن ذات العالاال، جيوز للمتنافســــ قة باملنافســــ

 .بالتنسيق مع وحدة املشرتياتوذلك 

ابة لتوضيح طلبته سبب، سواء مببادرته اخلاصة، أو استج أليوديم العروض، وقت قبل تق أي يفجيوز للمركز ـ  9/2

لمت وثائق بل إىل اجلهات املدعوة اليت سبق أن تسصدر إضافات أو تغيريات مل تصدر من قيجهة مدعوة ــــــــــــــ أن 

ــافات أو التغيريات اجلديد الدعوة تلغي أو تغري أو تزيد يف أي جزء من هذه الوثائق. و ــبح هذه اإلضــــ ة اليت مل تصــــ

تم ذلك يف العتبار من قبل مقدمي العرض. وما مل ييسبق إصدارها جزءًا من وثائق الدعوة، وجيب أن تلقى نفس ا   
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ــورة املبينة أعاله، فال جيوز االعتماد على أي معلومات جيوز خمالفة مما قد يكون ملزمًا للمركز. و الصــــــــــــــــــــ

 لتقديم العروض. لنهائياللمركز، بناء على تقديره اخلاص، متديد املوعد 

الله من يع املدعوين للمنافســــــة ليتمكنوا من خجيوز عقد لقاء قبل املوعد النهائي لتقديم العروض حيضــــــره مج 9/3

 ثيق ملا مت يف هذا االجتماع.طرد استفساراتهم. وجيب يف هذه احلالة تزويد احلاضرين بتو

ده دون بقية دم خماطبة أي من املدعوين للمنافسة وح ضمانًا لعدالة املنافسة، وللمساواة بني املتنافسني، جيب ع        9/4

العروض فنيًا على  قييمتجيوز أن تقتصر املخاطبات بعد املتنافسني، وذلك فيما يتعلق بأي أمر من أمور املنافسة. و

 ة.ياملقبولني فنيًا فقط دون املستبعدين من تلك الناح

ــيحات من خالل ملحق وير 9/5 ــدر كافة التعديالت والتوضــ ــطة الربيد أو الفاكسجيب أن تصــ ــل امللحق بواســ أو  ســ

 لزما ذا.إىل مجيع اجلهات املدعوة ويكون م اإللكرتونيالربيد 

ــ تنتهي قبل اسة أيام على األقل من ا 9/6 ض ـ لتاريخ احملدد كآخر موعد لقبول العرومينح املدعوون فرصة ــــــــــــــــــــ

رد خطي موحد  قوم املركز بتجهيزيدعوة، على أن لالســتفســار خطيًا حول املعنى احلقيقي ألي جزء من وثائق ال 

قبل املوعد  نهم. وجيب أن يصل الرد خالل وقت مالئم ين على كافة االستفسارات الواردة من أي م   دعولكافة امل

 .النهائي لتقديم العروض

 ضوالعر إعداد 10

ــة بكل عمليلعروض الفرتة املمنوحة إلعداد ا عند حتديديراعى جيب أن  10/1 ة وحجمها وتقدميها الظروف اخلاصــــــــــ

ــليم وثائق املنومدى تعقيدها. وبشـــــكل عام جيب أال تقل هذه الفرتة من تاري ــة وحتى خ توجيه الدعوة أو تســـ افســـ

، وذلك وفق تقييم قلألت الكبرية، وأســـبوعان للعمليات اعن ســـتة أســـابيع بالنســـبة للعمليا تاريخ تقديم العروض

 .اجلهة املعدة للوثائق

غلق حيوي يف ظرف واحد م العرضقديم كامل يف احلاالت اليت يطلب فيها تقديم عرضـــــــني فين ومالي، جيب ت 10/2

 أال اآلخر يتضـــــمن العرض الفين، والذي جيبثالثة مظاريف خمتومة بالشـــــمع أحدها يتضـــــمن العرض املالي، و
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ــمن أي معلومات مالية، ــما يتضــ ــريفوحيوي الثالث خطاب الضــ ــح عليها  .االبتدائي )يف حالة طلبه( ن املصــ ويوضــ

 ضمان(. وجتتوى املظروف )مالي أو فين أو خطاب ا جرى تقديم العرض خبصوصهيتال عمليةمجيعها اسم ال

 تالية موثقة وسارية املفعول:أن يقدم مع عرضه املستندات ال مقدم عرضجيب على أي  10/3

ــخص أو  .1 ــم الشـ ــخاص املخولني بابرام العقود بامس اسـ ــلطاتهم وحدودها فيما  تص بكل هاألشـ من  ومدى سـ

 رض خبصوصها.العرض والعقد وباألعمال أو اخلدمات اليت جيري تقديم الع

لنهائية وقيع اإليصاالت وإعطاء املخالصات ا   اسم الشخص املسهؤول مباشرة عن استيفاء شروط العقد، وعن ت          .2

 .مقدم العرضباسم 

 .ممارسة النشاطص ترخي .3

 السجل التجاري. .4

 شهادة االنتساب للغرفة التجارية. .5

ة الشراء املباشر   يف غري حال) ( من قيمة العرض%1املائة )واحد ب مبا يعادلخطاب ضمان مصريف غري مشروط     .6

ــاري املفعول ومقبول (،أو العروض املفتوحة احملدد للبت يف  حتى التاريخالدفع لصــــــــا  املركز  ويكون ســــــ

ــة ــريانه من التاريخ احملدد لقبولاملنافســـ ــحاب العروض غ  . وتبدأ مدة ســـ ــمانات أصـــ ري العرض. ويفرج عن ضـــ

ــية العقد أو رفض مجيع العروض. كم ــرة بعد ترســـ ز ا يتم إعادة ضـــــمان صـــــاحب العرض الفائالفائزة مباشـــ

 يف حالة طلبه(.) ئز وقبول ضــمان حســن األداء مباشــرة بعد توقيع العقد من قبل املركز وصــاحب العرض الفا 

 وال يلزم تقديم هذا الضمان يف املنافسات مفتوحة العروض.

 

 استقبال العروض 11

ــلم كافة العروض إىل  11/1 ، وحيضــــــــر حدها، ويف املوعد احملدد يف وثائق الدعوةاملشــــــــرتيات ووحدة جيب أن تســــــ

 ول.قبول أي عرض بعد فتح العرض األ)بالنسبة للمنافسات( 

 .ومن تقدم منها بعرض وجتتوى التقديم ،وةشرتيات بيانًا يتضمن حصرًا للجهات املدعامل تعد وحدة 11/2

 بفرزاليت تقوم لعروض الواردة إىل جلنة فتح املظاريف، واملوعد احملدد لتقديم العروض، تسلم كافة ا  انتهاءعند  11/3

 .جلنة البت للدراسة العروض املالية والفنية وتسليم مظاريف العروض الفنية إىل
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فة إىل ان ال يقل عدد أعضــــائها عن ثالثة إضــــاتشــــكل جلنة دائمة يرئســــها مدير عام املركز لفتح املظاريف، و 11/4

ابه حبيث ال تقل درجته غي املظاريف ليحل جتله يف حال رئيســـــــها، وأن يعني املدير العام نائبًا له لريئس جلنة فتح

ل أحد األعضــــاء. ويعاد تشــــكيل اللجنة ك عن مدير إدارة، مع تعيني عضــــو احتياطي يكمل النصــــاب إن غاب

 سنتني.

مركز يف هذه احلالة وجيوز لل نهائي لتقديم العروض.استبعاد أو السماد بسحب أي عرض بعد التاريخ ال     جيوزال  11/5

بعرض أن يعدل  أو إدارية. إال أنه جيوز ألي متقدم مصادرة ضمان العرض دون إنذار أو اختاذ أي إجراءات قضائية   

طيًا قبل املوعد خ ركزرط أن يقوم باشــعار امليف عرضــه يف أي مرحلة ســابقة على مخر موعد لقبول العروض بشــ 

 احملدد لقبول العروض.

 العروضدراسة  12

ذا الغرض بقرار من تشـــكل ذجلنة دائمة لفحص العروض بل من ق قدمة للمركزالعروض املمجيع تدرس وتقيم  12/1

ــافة إىل ر  مدير املركز ــائها عن ثالثة إضـــ ــها الذي ال تقل درجته عن مدير عام، مال يقل عدد أعضـــ ع تعيني ئيســـ

ــكي   ــاء. ويعاد تشـ ــاب إن غاب أحد األعضـ ــو احتياطي يكمل النصـ ــنوات. وتتوىل هعضـ ذه ل اللجنة كل ثالث سـ

عني يف تقديم تحكام هذه القواعد وذا أن تســـــاللجنة تقديم توصـــــياتها يف الرتســـــية على أفضـــــل العروض وفق أ

صيات  ا حبضور كامل أعضائها وتدون هذه التو   توصياتها بتقرير من فنيني متخصصني. وتتخذ اللجنة توصياته       

 حب الصالحية للبت يف الرتسية.يف جتضر ويوضح الرأي املخالف إن وجد ويعرض احملضر على صا

ــمنته هذه القواعد من مهام عامة، تتوىل  12/2 ــافة إىل ما تضـ ما يلي من قة عنها، والفرق الفنية املنبث البت،جلنة  باإلضـ

 أعمال على وجه اخلصوص:

ئق صــــــفات احملددة من قبل املركز يف وثامراجعة مضــــــمون العروض للتأكد من مطابقتها للشــــــروط واملوا .1

 ة.دعوال

 لفنية واملالية.تقييم العروض والتوصية مبا تراه أفضلها من الناحيتني ا .2

أي حتفظات  تعلق بالعرض املقدم من قبله، أو لسحب الستفسار عن أي غموض ي   خماطبة أي من املتنافسني ل  .3

 مقرتنة بالعرض.
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 .مهاقرتاد التفاوض مع بعض مقدمي العروض أو كل .4

ــ يف حال إمكانية الت .5 ــ وكان من شأن التجزئة ختفيض ااقرتاد جتزئة الكميات أو األعمال ــــــ لقيمة جزئة ــــــ

 ت وأسعار أفضل وتتفاوت من جزء آلخر.فاالعروض مواص تيف حال تضمن أواإلمجالية، 

 داء األسباب.مع إبأو كلها التوصية باستبعاد بعض العروض  .6

ض األقل دى أهلية وقدرة املتنافس صاحب العر يف حالة دعوة متنافسني غري مهؤهلني مسبقًا، فيجب حتديد م    .7

 وثائق الدعوة. لتقييم يفضـــع معايري مثل هذا التنفيذ العقد بشـــكل مناســـب وفق متطلبات املنافســـة. وجيب و

 سلوب.ال إىل صاحب العرض التالي بنفس األوجيب رفض صاحب العرض األقل يف حالة عدم تأهله، واالنتق

تدرس العروض أن  هايعلالفين، واليت  يميتقة لليقيم اجلانب الفين من العروض )إن وجد( بواسطة جلنة متخصص    12/3

ثم تقييم ومن  ،ة معهااســـــــــــتبعاد العروض غري املتوافقق الدعوة ووثائاملقدمة من حيث مدى توافقها مع متطلبات 

 ددة يف وثائق املنافسة.احمل معايري اجلودةيث األفضلية وفق وترتيبها من حفنيًا العروض املتبقية املتوافقة 

ما  بتصحيح  هاحوعدم السماد بعد فت  دعوةثائق الجيب رفض العروض اليت ال تتفق مع أحكام هذه القواعد أو لو 12/4

 .تضمنته من خمالفات أو أخطاء

ــ بالنسبة  ويراعى أن يهؤخذ يف  وثائق الدعوة.يف جيب أن يتم التقييم واالختيار وفق األسس احملددة 12/5 االعتبار ــــــــــــــــــ

ــ أسس إضافية أخرى مثل الشحن، التأمني، ط التشغيلية  ريقة التسديد، زمن التوريد، التكلفةلعمليات التوريد ــ

ــيانة وقطع الغيار والتدريب ذيكفاءة األجه ةة. كما متنح العالقة، ومزايا األمان ومراعاة البي زة، توفر الصـــــــــــــ

 أفضلية يف التقييم عند استخدام صناعات أو منتجات وطنية.

 لتعاقد جيب أن تعتمد من صاحب صالحية.أي إضافات أو تعديالت أو مفاوضات أثناء فرتة التنافس أو ا 12/6

حسب طلب   اهزالة مجيع تلك التحفظات أو بعض من العروض بتحفظات، فيفاوض صاحب العرض إل  إذا اقرتن أي 12/7

ض هذا العرض والتفاوض مع صــــاحب العر املركز، فان امتنع صــــاحب العرض عن ذلك جاز للمركز اســــتبعاد

 التالي أو مع مجيع املتقدمني للمنافسة اآلخرين.

 العروض الفنية. روض املالية حتى يتم االنتهاء من تقييم مجيعلى العال جيوز للجنة التقييم الفين االطالع ع 12/8
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 عروضتعاد المرحلة التقييم الفين. وعد اســـــتكمال بتفتح العروض املالية بواســـــطة جلنة فتح املظاريف مباشـــــرة  12/9

 .دون فتحها فسةع شروط املنام مل تتفق يتال أولدرجات املهؤهلة احلد األدنى من امل تستوف  للجهات اليتاملالية 

مع ذكر عروضها،   تح املظاريف وحبضور ممثلني للجهات املقبولة بواسطة جلنة ف علنًا املالية جيب فتح املظاريف  12/10

وقعه أعضاء يو السماد به، ويدون ذلك يف جتضر اسم املتقدم وقيمة العرض وأي عرض مخر بديل يف حالة طلبه أ

 ثناء فتح املظاريف.ة تظهر أيتضمن أي بيانات أخرى ذات أهمياللجنة 

املالي تشـــكلها  مييتقر، بواســـطة جلنة متخصـــصـــة للتقيم العروض املالية بواســـطة جلنة البت أو، إذا تطلب األم 12/11

ــحة اجلمع وتقيم العروض املقدمة مأن  يهاعلجلنة البت، واليت  كاليف مجيع ما إذا كانت تغطى تن حيث صــــــــ

أو  ىملســـــتوفذلك، جيوز للمركز إما اســـــتبعاد العرض غري ااملناظرة. وإذا مل تكن كالبنود يف العروض الفنية 

سعر ا      يلتفت إىل  إلمجالي، وتصويب أي أخطاء حسابية. وال   تقدير تكاليف البنود غري املستوفاة وإضافتها إىل ال

 لعروض.العرض املبين على ختفيض نسبة مةوية أو قدر معني من أقل ا

ــية على تكل من التقييمني املالي والفين،  بناء على نتيجة 12/12 وميكن  ية املالية،أقل العروض من الناحتم التوصــــــــــــ

لعرض لغ فيه. ويف حالة عدم التوصــــــل مع صــــــاحب االحقًا التفاوض مع مقدمه إذا ما رأت اللجنة أن الســــــعر مبا

 تالي.عرض الن عرضه ويناقش صاحب الاألفضل إىل نتيجة بشأن ختفيض سعره املرتفع، يصرف النظر ع

ــهم ولكن ال جي  12/13 ــحاب العروض حول عروضــــ ــيحات من أصــــ ــعار تلك جيوز طلب توضــــ وز تعديل جتتويات أو أســــ

 كتابة. جيب أن تتم كافة طلبات التوضيحوالعروض بعد فتحها. 

انت حاجة العمل ال تســمح  وك مدير املركزإال مبوافقة ســات(  )بالنســبة للمناف ال جيوز النظر يف العرض الوحيد  12/14

 باعادة طلب األسعار أو إعادة طرد املنافسة.

املتنافســــني  ســــتثنائية مربرة، وجيب الطلب خطيًا منجيب عدم جتاوز الفرتة احملددة لتقييم العروض إال لظروف ا 12/15

ــلية. وجيب أن ي  ــهم قبل انتهاء املدة األصـــــــ ــالحية عروضـــــــ من أجل  ةكون التمديد ألقل فرتة ممكنمتديد صـــــــ

 رتسية.استكمال تقييم العروض واحلصول على املوافقات املطلوبة لل
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 سية.ألسباب اليت بنيت عليها التوصية بالرتجيب أن يعد تقرير مفصل عن التقييم ومقارنة العروض يبني ا 12/16

الذي مت حتديد عرضــه  ة. واملناســبة لألهلية واملقدر  جيب أن تتم الرتســية على صــاحب العرض املتوافق مع املعايري   12/17

 ل سعرًا.على أنه متوافق بشكل جوهري مع متطلبات الدعوة وكونه األق

ــيات  12/18 ــف املعلومات املتعلقة بتقييم العروض والتوصـــ ــاء للجهات املد  ال جيوز كشـــ ــة بعمليات اإلرســـ عوة أو اخلاصـــ

 العقد عليها. هة الفائزة برسوتى يتم إخطار اجلاآلخرين غري املعنيني مباشرة بالعملية، وذلك ح لألشخاص

ر يف وثائق الدعوة تعهد باملســـةولية عن أي أعمال مل تذك تأن ب موافقةكشـــرط لل  تطالب اجلهة املدعوةجيب أال  12/19

 عدل يف العرض األصلي.تأو أن 

 تهاأو جتزئ عمليةإلغاء ال 13

عروض ماليًا أو فنيًا  حالة زوال احلاجة أو عدم مناســبة مجيع اليف أو إلغاء بعضــها أو ختفيضــها جيوز إلغاء العملية 13/1

وذلك إذا تبني للمركز  ،كون املركز ملزم بابداء األســبابيومل ميكن التوصــل باملفاوضــات إىل حل، دون أن  

ة يف احلصـــول . وجيب أال تكون الرغبدعوةائق الأن يف هذا حتقيق ملصـــلحته، على أن ينص على هذا احلق يف وث

 سة.يف إلغاء املنافالوحيد على أسعار أقل هي السبب 

دة قيمة تلك جوز، بناء على طلب من تلك اجلهات، إعاإذا كانت وثائق املنافســـة قد مت بيعها للجهات املدعوة، في 13/2

 الوثائق بالشروط التالية:

 إذا ألغيت املنافسة من قبل املركز. .1

 ئق.ارتفاع األسعار أو لوجود أخطاء يف الوثا بإذا كان اإللغاء ألسباب مصلحة العمل أو بسب .2

 لمدعوين.املستندات اليت بيعت لإعادة مجيع  .3

ن إال ملن تقدم  لغاء بعد فتح املظاريف فال يرد الثم    إذا كان اإللغاء قبل موعد فتح املظاريف. أما إذا كان اإل           .4

 بعرض.

وكان يف  كنة،  ى كانت هذه التجزئة مم      العروض مترض أو العجيوز للمركز، ووفق حريته املطلقة، جتزئة      13/3

 ذلك حتقيق ملصلحة املركز.
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 عمليةالبت يف ال 14

يف حال عدم  ـــــــــــــــ ومتددهاية صالحية العرض، جيب البت يف العملية وإخطار من رست عليه بقبول عرضه قبل ن 14/1

ــ فرتة سريان   أاليها، على دة املطلوبة إلنهاء دراسة العروض والبت فعروض مبا يتناسب واملالإمكانية ذلك ـــــــــــــــــ

 يتجاوز التمديد يف مجيع األحوال الثالثني يومًا.

ــعجلنة  انتهاءبعد  14/2 ــيتها،  البت من وضــ ــالحية  يع األوراق إىلحتال مجتوصــ ــاحب الصــ ــدار القرار.إل صــ حيال و صــ

إلعداد خطاب   وحدة املشرتيات بالعملية إىلافة املستندات املتعلقة  ىل كجتضر اللجنة واملوافقة عليه، باإلضافة إ  

 .إذا تطلب األمر انونيقمستشار بالتنسيق مع وذلك العقد،  وأ عميدالت

جيوز التفويض لألقل . وليون ريال لغري مدير املركزممتنح صــــــــــالحية البت يف العمليات اليت تزيد على  أالجيب  14/3

 ويض.بشرط التدرج يف التف

تنفيذ ــــــــــــــــــــــ إن كان من تقديم ضمان حسن اللفائز يف املنافسة من ا، ويطلب يشعر املتنافسون بنتيجة املنافسة 14/4

ــ ويوضح له املدة اليت ينبغي عليه أن يقدم أو  وقيع العقدخالذا أي مستندات متبقية واحلضور لت متطلبات العقد ــــ

 .للبدء يف التنفيذ

ق الســارية يف وفق إجراءات حفظ الوثائظ األخرى يعد العقد من نســختني أصــليتني تســلم إحداهما للمتعاقد وحتف 14/5

 .العمل مبوجبهل مع تزويد اإلدارات ذات العالقة بنسخة املركز

 أعمال الغش 15

و ألنظمة ولوائح أ عده ـــــــــــــ خمالف لألنظمة الرمسيةعند قيام املتعامل مع املركز بأي عمل ـــــــــــــ قبل االتفاق أو ب 15/1

ز، ففي هذه ل حصوله أو إجنازه ألي من أعمال املرك املركز، أو تقدميه ملعلومات أو لبيانات غري سليمة يف سبي   

 عه وحضر التعامل معه مستقباًل.احلالة يتم إسقاطه من قوائم التأهيل و/أو إنهاء التعاقد م
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 الضمانات 16

 :تأمني هي كالتاليراء عمليات العند إجها املطلوب من املدعوين تقدميالضمانات  16/1

( واحد يف املائة من %1افســات مبا يســاوي نســبة )  يرفق بكل عرض يقدم للمنمصــريفضــمان ابتدائي خطاب  .1

 قيمة العرض.

مة العرض، يلتزم من رست  من قياسة يف املائة  ( %5خطاب ضمان مصريف حلسن تنفيذ، مبا يساوي نسبة )       .2

عمال االستشارية أو   م تقديم هذا الضمان يف حاالت التعاقد على األ وال يلز عند التعاقد.عليه املنافسة بتقدميه  

 التأمني املباشر وشراء قطع الغيار.

 افقة عليها ـ يساوي قيمة تلك الدفعة.ضمان مصريف مقابل الدفعة املقدمة ـ يف حالة املوخطاب  .3

املقدم من  البتدائيا، فللمركز احلق يف مصــادرة الضــمان ســةنافإذا ســحب مقدم العرض عرضــه قبل البت يف امل 16/2

 .مليةعلتعليمات املوجهة إىل املدعوين لله تلقائيًا وبدون إنذار، بشرط النص على ذلك يف ارضمع ع

ا حلني انتهاء مراقبتها ومتابعة تواريخ صالحيته و وحدة املشرتيات هي املختصة حبفظ خطابات الضمان االبتدائي     16/3

 نها.الغرض م

ــائز بالةولة عن هي املس يةاجلهة املختصة مبتابعة تنفيذ العمل 16/4 ـــــــــــ ة بتقديم خطاب الضمان مليعمتابعة التزام الفـــــــــ

 ة.عودالنهائي املطلوب منه تقدميه حسب نص وثائق ال

ضـــوع خطاب مو مليةعند إبرام العقد مع من رســـت عليه العيفرج عن خطابات الضـــمان االبتدائي املتعلقة بالعملية  16/5

 الضمان االبتدائي دون احلاجة لطلب من أصحابها.

 فراج عنها.متابعة تواريخ صالحيتها ومتديدها أو اإلدارة املالية مبراقبة خطابات الضمان النهائي واإل ختتص 16/6

 متابعة تنفيذ العقود 17

 .حيدد مدير املركز اإلدارات املختصة مبتابعة تنفيذ العقود 17/1
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حلفاظ على ربمها املركز مع الغري، وبالتالي اي قيق أكرب قدر ممكن من االســـــــــتفادة من العقود اليت بهدف حت 17/2

ــكاالت قد تظهر أثناء التنف  ــلحة املركز، وتفاديًا ألي إشـ ــةولة عن متابمصـ عة أي من يذ، جيب على اجلهات املسـ

 هذه العقود االلتزام باألسس التالية:

املركز  للمركز تتم من خالله كافة املخاطبات بني العقد حتديد ممثلعلى اإلدارة املختصــــــــــــــــــــــة مبتابعة  .1

ــ و االجتماعاتو واملتعاقد معه. وحتى يف حالة املخاطبات الشفهية اليت يتم من خالذا بني مسةولي طريف العقد ـ

 ه.حدألمر جيب أن تتم بتوقيع ممثل املركز واالتفاق على أمر ما ـ فان املخاطبة التحريرية حول هذا ا

رجع إىل أصــحاب له، وعليه أن ي الحيات املمنوحةعلى ممثل املركز أن يتعامل مع املتعاقد معه يف حدود الصــ .2

ها مما هو خلطية على أي أوامر تغيري أو ما شابهالصالحية ــــــ وفق التسلسل اإلداري ــــــ للحصول على املوافقة ا

ــالحياته، وجيب مالحظة أن املتعاقد معه غري ملم با ــالخارج صـــــــــ م حيات داخل املركز، وهو غري ملزلصـــــــــ

اللتزام عاقد معه متضــمنًا ألي شــكل من أشــكال ا مبعرفتها، وبالتالي فان أي خطاب يرد من املركز إىل املت

ـــ  ــاحب صـــ ــدر عن صــــ جاج الحية، إذ حيق للمتعاقد معه االحتعلى املركز، يعترب ملزمًا للمركز ولو مل يصــــ

 م بالصالحيات السارية يف املركز.لباخلطاب يف املطالبة حبقه، باعتباره غري م

لقة جيب أن تكون كافة املخاطبات املتع بهدف حتديد املســــــــــــــــــةوليات وتثبيت احلقوق لكل من طريف العقد، 17/3

فهية غري ن املخاطبات واالجتماعات واألوامر الشـــــــبالعقد )ســـــــواًء كانت داخلية أم خارجية( خطية، واالبتعاد ع

 فرصة ممكنة. وجيهات شفهية، فيجب تثبيتها خطيًا يف أقربإجراء خماطبات أو تاملثبتة خطيًا. وحتى يف حالة 

 الصرف 18

 لتالية:األسس امدة يف املركز مع مراعاة إجراءات الصرف املعتوفق العمليات يتم سداد قيمة  18/1

 ن أعمال أو خدمات مبوجب املســــــتخلصــــــاتتصــــــرف مســــــتحقات املتعاقد على دفعات طبقا ملا يتم إجنازه م .1

 الصادرة عن اجلهة املشرفة على تنفيذ العقد.

منجز أو  غ مغطاة بالكامل بضمان مصريف أو بعمل   ال جيوز صرف أي مبالغ مالية للغري ما مل تكن هذه املبال  .2

 مبواد موردة.

 .التنفيذ املختصة مبتابعة يرتبط صرف أي مستحقات للغري بتوفر شهادة إجناز من اجلهة .3

ــ قبل بدء املتجيوز  18/2 ــ ـــ ــ دفعة مقدمة م أعاقد يف تنفيذ العملية ـــ ــ ويف حالة طلبه فقط ـــ ن قيمة العقد بعد ن يدفع له ـــ

 ة هذه الدفعة. ه مقابل تقديم املتعاقد خطاب ضمان مصريف يعادل قيمإبرام
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ــبلغ ) ايشرتط لصرف أي مبالغ مالية تتعلق بأي من العمليات  18/3 ــيمتها مــ ــمالي قــ ألف ( مائة 100.000ليت يتجاوز إجــ

ــارية املفعول   توفرريال،  ــهادة ســـ ــلحة الزكشـــ ــتحق علىمن مصـــ ، املتعاقد اة والدخل مبا يفيد ثبوت دفع ما يســـ

 .تساب للغرفة التجاريةاالنتفيد  باإلضافة إىل شهادة سارية املفعول

ملادة، وذلك ايات مع الغري باملخالفة ألحكام هذه جيوز ملدير املركز املوافقة على صـــــــــــــرف أي مبالغ تتعلق بعمل 18/4

 تلك األحكام. فقط يف حالة ما إذا كانت شروط الدفع لدى الغري تتعارض مع

 تعديل األسعار 19

ــ على جواز ت  19/1 ــ يف تعاقدات املركز ـــــ قد يطرأ على  عديل األسعار املتعاقد عليها بنسبة ماإذا استلزم األمر النص ـــــ

ة ـــــــــــــــــــ بقدر ي من طريف العقد، فرياعى يف هذه احلالأل أسعار بعض املواد أو األجور من ارتفاع لسبب غري عائد

ادة مما قد ة، مع احتفاظ املركز حبقه يف االستفاإلمكان ـــــ أن ينص يف ذات العقد على حد أقصى لنسبة الزياد

 له األسعار أو األجور من اخنفاض. تتعرض

 التغيريات 20

و املواد بنسبة ال ذ العقد ـــــ يف زيادة مقدار األعمال أينص يف كافة تعاقدات املركز على حقه ـــــ أثناء تنفجيوز ال 20/1

( %20)نســبة ال تتجاوز  مقدار األعمال أو املواد ب أو إنقاص ،ن جمموع قيمة العقدميف املائة  ةعشــر ( %10)تتجاوز 

 تبعًادة أو اإلنقاص  هذه احلالة تعديل قيمة العقد بالزيان جمموع قيمة العقد، على أن جيري يفميف املائة  ينعشر 

 لذلك.

قة بتشــــــكيل اللجنة ، وحيدد القرار األحكام املتعلالتغيريت طلباة لدراســــــة تنشــــــأ بقرار من مدير املركز جلن 20/2

 ومهامها وأسلوب عملها.
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 التقصري يف تنفيذ التعاقدات 21

من قيمــة عقود  %6عليــه غرامــة تــأخري ال تتجــاوز  إذا تــأخر املتعــاقــد يف تنفيــذ العقــد عن املوعــد احملــدد تفرض  21/1

الل ليف اإلشـــراف على تنفيذ املشـــروع خمن قيمة العقود األخرى. ويتحمل املتعاقد تكا %10التوريد، وال تتجاوز 

 مدة خضوعه لغرامة التأخري.

فرض عليه غرامة لتنفيذ املستمر يف تنفيذ التزاماته، ت إذا قصر املتعاقد يف عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات ا    21/2

 من قيمة العقد مع حسم قيمة العمال اليت مل تنفذ. %10جاوز ال تت

وقت، أو إذا  ل إضافية ال ميكن تنفيذها فيما تبقى من متديد مدة العقد إذا كلف املتعاقد بأعما للمركزجيوز  21/3

 .أمر املتعاقد بايقاف التنفيذ ألمر غري عائد له

لى حســــــــــاب ى حقه يف ســــــــــحب العمل وتنفيذ ما تبقى منه عمع الغري علاملركز يلزم النص يف كافة تعاقدات  21/4

فاء املتعاقد لى التعويض املناسب وذلك يف حالة عدم واملتعاقد معه ـ مهما بلغت تكلفته ـ باإلضافة إىل احلصول ع   

ــوص عليها يف العقد أو يف حالة ( %10) ا يعادلعم زيادة التأخري يف التنفيذ أو التوريد معه بأي من التزاماته املنصـــ

 االت التالية:عشرة يف املائة من املدة احملددة له. ويستثنى من ذلك احل

 كون عدم الوفاء ناجتًا عن قوة قهرية خارجة عن إرادته. .1

 دة يف العقد.تكليف املتعاقد معه بأعمال إضافية تزيد عن النسبة احملد .2

 إذا كان عدم االلتزام لسبب عائد إىل املركز. .3

 لغيارضمان قطع ا 22

ا، فان املورد ملزم ع الغيار املوردة باألجهزة املهؤمنة ذيشـــار يف خطاب التعميد أو العقد إىل أنه يف حالة إضـــرار قط 22/1

 كافة األضرار املرتتبة على ذلك. التعويض عنب

 عمال واخلدماتاستالم املواد واأل 23

 ملشرفة على تنفيذ العقد.ارة اأو أعمال أو خدمات من قبل اإلد أي مواد استالم يتم 23/1
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 هو اإلجنــاز   تاريخ يعتربو. أو اخلدمات األعمال إجناز يوثق االستالم بشهادة تصدرها اجلهة املستلمة تتضمن تاريخ 23/2

ــمان )يف حالة كونه من متطلبات ال فرتة بدء تاريخ ــر على يتعني كما. عقد(الضـ ــهادة ترفق أن فةاجلهة املشـ  بالشـ

 .ومناسبة جتددة مدة خالل نفذهاي أن معه املتعاقد على يتعني النواقص، واليت

أو اخلدمات  املنفذة األعمال وأ املوردة املواد موافقة حالة يف إال شـــــهادة اســـــتالم أو إجناز  أي إصـــــدار عدم جيب 23/3

 .املركز من املعتمدة املقدمة للمواصفات

أو  ير يتضــــــــمن األعمالتلتزم اإلدارة املشــــــــرفة باعداد تقرباته، دون أن يتم إجناز متطل العقد مدة انتهاء حالة يف 23/4

 :احلاالت التالية إحدى رير إىلالتق ينتهي حبيث واملتبقية، اخلدمات املنجزة

 .باستالمها يوصيو لالستالم قابل وضع يف وأنها جنزتأ أو اخلدمات قد األعمال بأن التقرير يشهد أن .1

 .بعدم استالمها ويوصي مكتملة، غريأو اخلدمات  األعمال بأن التقرير يشهد أن .2

 . االستالمويبلغ املتعاقد بالنتيجة املعتمدة من قبل صاحب الصالحية يف

 يرتبط األحوال، مجيع ويف أو إجناز متكاملة. استالم  شهادة  توفرب إال املنفذ أو املورد مستحقات  كامل تسدد  ال 23/5

 .نهائية استالم شهادة دور)إن وجد( بص التنفيذ حسن ضمان خطاب عن اإلفراج

جهة خارجية  مع ملركزا تعاقد عدم حالة يف لجهة املشـــــــــــرفةل أعاله املســـــــــــندة املهام بنفس املركز ممثل يقوم 23/6

 .التنفيذ على لإلشراف

 

 


