
 لمقدمي العروضتعليمات 

العرض لغة  .1

كيحق لمقدـ . البياناتجدول تكتب جميع الكثائق كالمراسالت المتعمقة بالعرض بالمغة المذككرة في 
الكثائق المعززة لعرضو بأي لغة أخرى شريطة أف تككف مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة  إرفاؽالعرض 

 .   بالمغة المذككرة في جدكؿ البيانات كلغايات دراسة العرض يتـ اعتماد النصكص المترجمة

عممة العرض  .2

 .البياناتجدول عمى مقدـ العرض تقديـ العرض بالعممة المحددة في  (أ
سيتـ  جدول البياناتفي حاؿ تقديـ مقدـ العرض عرضو بعممة تختمف عف العممة المحددة في  (ب

اعتماد سعر صرؼ العمالت حسب األسعار المعمنة مف سمطة النقد الفمسطينية في نفس  
. تاريخ فتح العركض كذلؾ لغايات تقييـ العركض كالمقارنة بينيا

فترة صالحية العروض  .3

جدول “ة سرياف العرض بعد المكعد النيائي لتسميمو بحسب ما ىك مذككر في تستمر صالحي (أ 
 .أقل قكيتـ رفض أي عرض  فترة صالحيت .”البيانات

يحق لمجية المشترية طمب تمديد فترة صالحية العرض قبل انتياء مدة الصالحية المحددة في  (ب 
 .كيجب أف يككف طمب التمديد كاإلجابة عميو خطيا جدول البيانات

ضيح وثائق االستدراج تو .4

في حاؿ رغب اي مف مقدمي العركض الحصكؿ عمى أي تكضيح أك تفسير حكؿ أي مف 
المعمكمات الكاردة في كثائق االستدراج عمى مقدـ العرض مراسمة الجية المشترية خطيًا عمى 

تـ الرد ، حيث سي(كال تقبل المراسالت عبر البريد االلكتركني)جدول البيانات العنكاف المذككر في 
كلف يتـ قبكؿ اي جدول البيانات مكعد مف الفترة المكضحة في  أخرعمى أي استفسارات قبل 

الرد خطيًا لجميع المشاركيف في  إرساؿكيتـ  جدول البياناتاستفسارات ترد بعد المدة المحددة في 
 .االستدراج

تعديل وثائق االستدراج  .5

أي كقت قبل المكعد النيائي لتسميـ العركض يحق لمجية المشترية تعديل كثائق االستدراج في  (أ
 .عف طريق إصدار ممحق بيا

خطيًا  إرسالوأي ممحق يصدر عف الجية المشترية يصبح جزءا مف كثائق االستدراج كيتـ  (ب
. لجميع المشاركيف في االستدراج

 يحق لمجية المشترية كاذا تطمب األمر تأجيل المكعد النيائي لتسميـ العركض كذلؾ إلعطاءىـ (ج
 .فرصة ألخذ التعديالت الكاردة في الممحق بعيف االعتبار



( البدائل أو الخيارات)العروض البديمة  .6

 .ال مانع مف قبكؿ العركض البديمة       

الوثائق المطموبة من مقدم العرض والتي يجب ارفاقيا مع العرض   .7

كة لدى في حاؿ كاف مقدـ العرض شركة مسجمة يجب إرفاؽ صكرة عف شيادة تسجيل الشر (أ
 .مراقب عاـ الشركات في كزارة االقتصاد

يجب ارفاؽ ما يثبت عضكيتو كتاجر في غرفة ( تاجر)في حاؿ كاف مقدـ العرض منشأة فردية  (ب
 (.شيادة تاجر تثبت طبيعة عممو)التجارة كالصناعة 

 .صكرة عف رخصة الميف الصادرة عف ضريبة اإلمالؾ في كزارة المالية (ج
. لمشركةكذلؾ السيرة الذاتية  (د
 .شيادة خمك طرؼ مف اإلدارة العامة لضريبة الدخل (ه
. شيادة خمك طرؼ مف اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس كضريبة القيمة المضافة (و
 .صكرة عف عقد التأسيس الخاص بالشركة (ز
في حاؿ كاف مقدـ العرض ائتالؼ يجب ارفاؽ جميع الكثائق المذككرة أعاله، باالضافة الى ما  (ح

 .ئتالؼ بشيادة مصدقة مف الجيات الرسمية كذات االختصاصيثبت كجكد اال
أسعار العروض والخصومات  .8

في حاؿ كانت المكاـز المطمكبة قابمة لمتجزئة عمى اكثر مف مكرد يحق لمقدـ العرض التقدـ  (أ
 .ألي مف البنكد المطمكبة أك لجميع البنكد

مقدـ العرض تسعير كل فعمى ( Lots)في حاؿ كانت المكاـز المطمكبة عمى شكل مجمكعات  (ب
بند مف البنكد الكاردة في المجمكعة الكاحدة، كفي حاؿ عدـ التقدـ ألي بند مف بنكد المجمكعة 

 .الكاحدة يعتبر العرض مخالف لشركط االستدراج
في حاؿ تقديـ مقدـ العرض أي خصكمات يجب أف تككف غير مشركطة كعمى مقدـ العرض  (ج

 .العرض المقدـ مف قبموتكضيح كيفية كمنيجية استخداميا في 
 .يجب أف تككف األسعار المقدمة ثابتة خالؿ تنفيذ العقد كال تخضع ألي تعديل (د
المستندات التي تؤكد مطابقة السمع والخدمات المرتبطة بيا  .9

شيادات : )عمى مقدـ العرض أف يقدـ مع عرضو بطاقة تعريفية لمسمع أك المكاـز المقدمة تشمل (أ
"(.  إف كجدت"بمد المنشأ، اسـ الصانع، االسـ التجاري، الطراز كرقـ الكتالكج 

عمى مقدـ العرض أف يقدـ مع عرضو الدالئل التي تؤكد مطابقة المكاـز المقدمة منو  (ب
. رة في كثائق االستدراجلممكاصفات الفنية المذكك

يجب اف تتضمف الدالئل التي يقدميا مقدـ العرض كصفًا مفصاًل لممكاصفات الفنية كاألدائية  (ج
األساسية لمسمع كالمكاـز كالخدمات المرتبطة بيا، بحيث يكضح تكافقيا مع المكاصفات 



، (إف كجدت)فات المطمكبة، كأف يرفق مقدـ العرض  تقريرا باالختالفات كاالستثناءات كاالنحرا
. كيمكف أف تككف ىذه الدالئل عمى شكل مكاد مطبكعة اك رسكمات أك بيانات

عمى مقدـ العرض تقديـ الئحة بجميع التفاصيل المتعمقة بالمكاـز المقدمة في عرضو كلممدة  (د
الزمنية المطمكبة، بما في ذلؾ المكارد المتاحة، كاألسعار الحالية لقطع الغيار، كالمعدات 

.  السمع كالمكاـز بعد استخداميا مف قبل الجية المشترية الضركرية الستمرار عمل الخاصة
إذا كرد في المكاصفات الفنية لمكاـز المطمكبة في كثائق االستدراج إشارة إلى األسماء التجارية  (ه

فيي تعتبر كصفية ال حصرية، كيحق لمقدـ العرض أف يعرض مكاصفات أخرى بشرط أف 
 .نكد أك أعمى منياتحقق نفس كفاءة الب

نموذج معمومات مقدم العرض ونموذج تقديم العرض ونموذج جدول األسعار  .10

نموذج معمومات مقدم العرض ونموذج تقديم العرض ونموذج جدول عمى مقدـ العرض تعبئة 
كعمى جميع المشاركيف في  وتعتبر ىذه النماذج الزامية( المرفقة مع أكراؽ االستدراج) األسعار

كفي حاؿ كجكد أي شطب أك تعديل . االستدراج االلتزاـ بتعبئتيا بالكامل دكف أي تغيير في النص
يضاؼ ختـ كتكقيع مقدـ العرض عميو كال يتـ اعتماد أي تعديل ما لـ يكف ختـ كتكقيع مقدـ العرض 

. مكجكداً 

شكل وتوقيع العرض  .11

لية كاحدة مف عرضو كمكقعة مف قبل الشخص أك عمى  مقدـ العرض أف يحضر نسخة أص (أ 
األشخاص المفكضيف بالتكقيع باسـ مقدـ العرض، كيجب أف يحتكي العرض عمى ما يثبت 
التفكيض بالتكقيع مع ضركرة ذكر اسـ كرقـ ىكية الشخص المفك ِّض، كفي حاؿ كجكد اي 

الستدراج يجب شطب اك محك أك تعديل عمى أي مف صفحات أك بيانات الكاردة في كثائق ا
ال لف يتـ اعتمادىا . التكقيع عمييا مف الشخص أك األشخاص الذيف كقعكا عمى العرض كا 

في حالة ما كاف مقدـ العرض إئتالؼ، يجب أف يكقع العرض الشخص المفكض بتمثيل  (ب 
. اإلئتالؼ كبذلؾ يككف ممـز قانكنا لجميع أعضاء اإلئتالؼ

 اجراءات تقديم واستالم العروض .12

ف العركض المقدمة خطية كمكقعة حسب األصكؿ كفي مظاريف مغمقة كمختكمة يجب أف تكك (أ
كيتـ ايداعيا في الصندكؽ المعد لذلؾ كالمكجكد لدى الجية المشترية كقبل المكعد النيائي 

 .جدول البيانات المحدد لتسميـ العركض الكارد في
بريد المسجل مع عمـ يمكف لمقدمي العركض التقدـ بالعركض مف خالؿ التسميـ باليد أك باؿ (ب

 .الكصكؿ، كال تتحمل الجية المشترية أية مسؤكلية نتيجة التأخير في تسميـ العرض



إذا كانت المظاريف كبيرة الحجـ بحيث يتعذر كضعيا في الصندكؽ، يتـ تسميميا إلى أي مف  (ج
 .مكظفي دائرة المشتريات لدى الجية المشترية قبل آخر مكعد لتسميـ العركض

ال يجكز لمقدـ العرض أف يتقدـ بأكثر مف عرض كاحد سكاء كاف بشكل مستقل أك باالئتالؼ  (د
.  مع أطراؼ محمية أك أجنبية أك كمييما

عمى مقدـ العرض الراغب في سحب عرضو أك تعديمو أك استبدالو أف يقـك بذلؾ قبل انتياء  (ه
. المكعد المحدد لتقديـ العركض

بعد المكعد النيائي لتسميـ العركض كفي ىذه الحالة يعتبر لف يتـ قبكؿ أي عرض يتـ تسميمو  (و
رجاعو إلى صاحبو دكف فتحو . متأخرًا كيتـ رفضو كا 

 جدول البياناتلمجية المشترية الحق بتمديد المكعد النيائي الستالـ العركض عف طريق تعديل  (ز
. الجديد كفي ىذه الحالة تمدد حقكؽ ككاجبات الجية المشتريو كمقدـ العرض كفقا لممكعد

سحب وتبديل وتعديل العروض  .13

لمقدـ العرض الحق بسحب أك استبداؿ أك تعديل العرض بعد تسميمو عف طريق إرساؿ مذكرة 
مكتكبة تتضمف الحالة المطمكبة عمى أف تككف المذكرة مكقعة مف شخص مفكض كأف تككف 

ئي لتسميـ العركض مصحكبة بنسخة مف التفكيض كأف تصل إلى الجية المشترية قبل المكعد النيا
ال لف يتـ النظر فييا  .كا 

فتح مظاريف العروض  .14

تقـك لجنة الشراء في الجية المشترية بفتح عركض األسعار في جمسة عمنية في الكقت كالمكاف  (أ 
كذلؾ بحضكر مف يرغب مف مقدمي العركض أك مف جدول البيانات كالتاريخ المحدد في 

.  يمثميـ

عمى المأل كيعاد المغمف إلى صاحبو " االنسحاب"تحمل عالمة تقرأ في البداية المغمفات التي  (ب 
. دكف فتحو

عمى المأل كيتـ استبداليا بالعرض األكؿ الذي " استبداؿ"تقرأ بعدىا المغمفات التي تحمل عالمة  (ج 
 .يتـ إرجاعو إلى صاحبو دكف فتحو

 .كتقرأ عمى المأل" تعديل"تفتح المغمفات التي تحمل عالمة  (د 

حت كتمت قراءتيا خالؿ جمسة فتح العركض كحدىا ىي التي تدخل في  المظاربف التي فت (ه 
. التقييـ

إف )تفتح المظاريف كاحدًا تمك اآلخر كيتـ قراءة اسـ مقدـ العرض كمبمغ العرض كالخصكمات  (و 
 (.كجدت

توضيح العروض بعد فتح المظاريف  .15



تطمب مف   يحق  لمجية المشترية كبيدؼ المساعدة في فحص كتقييـ كمقارنة العركض، أف (أ 
مقدـ العرض تكضيح ما جاء  بعرضو، كال يعتمد أي تكضيح بشأف العرض إذا لـ يطمب بشكل 

 .خطي

يجب أف يككف طمب التكضيح كاإلجابة عميو خطيا، كال يسمح بطمب أك تقديـ أك السماح  (ب 
. بتغيير األسعار إال إذا كاف ذلؾ  لتأكيد تصحيح خطأ حسابي يتـ اكتشافو خالؿ عممية التقييـ

السرية و محاولة التأثير  .16

ال يتـ اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بفحص كتقييـ كمقارنة العركض كتكصية  إحالة  (أ 
االستدراج لممشاركيف في االستدراج أك أي شخص آخر ليس لو دكر رسمي  بيذه العممية حتى 

. تعمف نتائجيا بشكل رسمي

الحصكؿ عمى اي مف المعمكمات اثناء أي محاكلة مف قبل مقدـ العرض لمتأثير أك محاكلة  (ب 
حالة االستدراج تتسبب في  استبعاد العرض المقدـ منو . عممية الفحص كالتقييـ كالمقارنة  كا 

عمى مقدـ العرض أف يخاطب الجية المشترية خطيا فقط في حالة أراد االتصاؿ بيا لشأف  (ج 
. تيايتعمق بالعرض، في الفترة الممتدة ما بيف فتح العركض كحتى  إحاؿ

تصحيح األخطاء الحسابية  .17

تقـك لجنة تقييـ العركض بتصحيح أية أخطاء حسابية ترد في جداكؿ الكميات كمف ثـ إبالغ  (أ
ذا رفض مقدـ العرض ذلؾ التصحيح، يرفض عرضو  .مقدـ العرض المعني بذلؾ التصحيح، كا 

اإلجمالي،  إذا كاف ىناؾ فرؽ بيف حاصل ضرب سعر الكحدة بالكمية المقابمة لو كبيف السعر (ب
يؤخذ بسعر الكحدة كيعدؿ السعر اإلجمالي طبقًا لذلؾ، كاستثناًء عمى ىذا إذا رأت لجنة التقييـ 
أف الفاصمة العشرية قد ُكضعت بطريقة خاطئة في سعر الكحدة فإنو يتـ تصحيح سعر الكحدة 

جمكع كبالتالي يتـ تصحيح السعر اإلجمالي المكجكد في خانة اإلجمالي كمف ثـ تصحيح الـ
 .الكمي

إذا ُكجد أف ىناؾ فرقًا بيف سعر الكحدة المحدد باألرقاـ كالسعر المحدد بالكممات، يؤخذ بالسعر  (ج
 .المحدد بالكممات

مف  88يتـ تدقيق العركض كتصحيح األخطاء الحسابية حسب اآللية المذككرة في المادة رقـ  (د
 .نظاـ الشراء العاـ

ىامش األفضمية لممنتجات المحمية   .18

اعطاء أفضمية لمسمع المنتجة محميًا بناًء عمى األنظمة كالقرارات كالتعميمات الصادرة عف سيتـ 
مجمس الكزراء بالخصكص، كعمى مقدـ العرض تكضيح البنكد التي تتطمب ذلؾ في عرض السعر 

بجانب خانة السعر في جدكؿ تفريغ األسعار كلف يتـ قبكؿ ( كطني/منتج محمي)كذلؾ بكضع عبارة 
. ت أك تكضيحات ترد بعد فتح العركضأي تعديال



معايير التقييم واإلحالة  .19

تقـك لجنة الشراء لدى الجية المشترية بإحالة االستدراج عمى مقدـ العرض المستجيب عطاؤه جكىريًا 
. لشركط االستدراج كالذي تـ تقييمو كأرخص عرض كثبتت قدرة صاحبو عمى تنفيذ العقد

العينات  .20

يجب أف تككف ىذه العينات مكسكمة كبشكل  جدول البياناتفي اذا تـ طمب تقديـ عينات  (أ 
كاضح برقـ ككصف البند كرقـ االستدراج كاسـ مقدـ العرض، ك يجب أف تككف بنفس الكميات 

 .كيتحمل مقدـ العرض تكاليف نقميا جدول البياناتالمحددة في 
فاظ بيا لغايات المقارنة بيا عند العينات التي يتـ اختيارىا أثناء التقييـ ال يتـ اعادتيا كيتـ االحت (ب 

 .تنفيذ العقد
 15يفقد مقدـ العرض حقو بالمطالبة بالعينات التي لـ يتـ اختيارىا اذا لـ يطالب بيا خالؿ مدة  (ج 

. يكمًا مف تاريخ دخكؿ اإلحالة النيائية حيز التنفيذ
 حاالت استبعاد العرض .21

: يستبعد العرض في أي مف الحاالت اآلتية
. العرض مكتماًل أك غير مكقع حسب األصكؿ كالقانكف إذا لـ يكف  (أ 
إذا لـ يستجب بشكل جكىري لممكاصفات الفنية كشركط االستدراج أك غير ذلؾ مف المتطمبات   (ب 

 .اليامة الكاردة في كثائق االستدراج
. إذا كانت مدة صالحية العرض أقل مف المدة المنصكص عمييا في شركط ككثائق االستدراج (ج 
العرض سعره أك مضمكف عرضو في حاؿ طمبت لجنة التقييـ منو تقديـ إذا عدؿ مقدـ  (د 

 .ايضاحات خطية حكؿ ما كرد في العرض خالؿ عممية الفحص كالتقييـ
 .اذا رفض تصحيح االخطاء الحسابية التي تطمب منو مف قبل لجنة تقييـ العركض (ه 
يري ما لـ يقدـ في حاؿ ثبت بأف سعر العرض المقدـ أقل بشكل غير طبيعي عف السعر التقد (و 

 .تبريرًا مقبكاًل يكضح فيو أسباب انخفاض السعر
 :في حاؿ ثبت ارتكاب مقدـ العرض ألي مف التصرفات التالية (ز 

 عدـ الكفاء بااللتزامات المفركضة عميو بمكجب ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه .
 تضارب المصالح عند قيامو بكاجباتو .
 أي شكل مف أشكاؿ الفساد كالخداع كالغش أك التحريض، بما  التكاطؤ أك التآمر أك ممارسة

في ذلؾ تقديـ اإلغراءات أكعرضيا سكاء بطريق مباشر أك غير مباشر لمتأثير عمى عممية 
. الشراء أك عمى تنفيذ العقد

  التكاطؤ أك التآمر، قبل أك بعد تقديـ العرض، بيدؼ تكزيع عقكد الشراء بيف المشاركيف في
تحديد أسعار العركض بصكرة غير تنافسية أك خالؼ ذلؾ لحرماف الجية االستدراج أك 

 .المشترية مف منافع المنافسة العامة المفتكحة



 رفض العروض كافة والغاء االستدراج .22

. يحق لمجية المشترية إلغاء االستدراج في أي كقت قبل فتح العركض (أ 

بالغ يحق لمجية المشترية بعد فتح العركض كقبل إحالة االستدراج ر (ب  فض العركض كافة كا 
: جميع المشاركيف باالستدراج بذلؾ في أي مف الحاالت اآلتية

 إذا أصبح مكضكع الشراء غير الـز .
 إذا لـ تعد المخصصات المالية لعممية الشراء متكفرة .
  إذا أصبح مف الضركري العتبارات المصمحة العامة تعديل المكاصفات أك الجكانب الفنية

. لشركط العقد
  تبيف كجكد نقص أك عيكب في المكاصفات تحكؿ دكف األخذ باالعتبار بنكد أك أصناؼ إذا

أقل تكمفة كمعادلة كظيفيًا بنفس القدر لمبند أك الصنف المحدد في كثائق االستدراج، أك 
. التي تحكؿ دكف النظر في جميع عناصر التكمفة أثناء عممية التقييـ

 كطإذا كانت العركض كافة غير مستكفية لمشر .
   إذا تبيف أف سعر العرض ذي التكمفة األقل أعمى كثيرًا مف السعر التقديري. 
 إذا تبيف كجكد تكاطؤ بيف المشاركيف في االستدراج. 

 تغيير الكميات  .23

يحق لمجنة الشراء لدى الجية المشترية تجاكز كميات عقكدىا بالزيادة أك النقصاف في حدكد 
بالنسبة لكل بند بذات الشركط كاألسعار دكف أف يككف لممتعاقد الحق في اإلعتراض أك %( 25)

المطالبة بأي تعكيض كدكف أي تغيير في سعر الكحدة أك أي شركط أخرى مذككرة في كثائق 
 .االستدراج

كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة  .24

يمتـز مقدـ العرض الذي تتـ إحالة االستدراج عميو بتقديـ كفالة حسف التنفيذ خالؿ الفترة  (أ 
 (.مف قيمة اإلحالة% 10بقيمة )المنصكص عمييا في بالغ اإلحالة اذا كانت مطمكبة 

مف قيمة % 5بقيمة )يانة يمتـز مقدـ العرض الذي تتـ احالة االستدراج عميو بتقديـ كفالة الص (ب 
 .إذا كانت مطمكبة في بالغ اإلحالة( اإلحالة

يجب أف تككف ىذه الكفاالت عمى شكل كفالة بنكية مصدقة أك شيؾ بنكي مصدؽ كأف تككف  (ج 
 .بالقيمة كالمدة المحددة في بالغ اإلحالة

اء االحالة كفي ىذه يعتبر اإلخفاؽ في تأميف كفالة حسف التنفيذ أك تكقيع العقد سببًا كافيًا  إللغ (د 
الحالة يحق  لمجية المشتريو أف تحيل االستدراج عمى  مقدـ العرض األرخص  التالي بشرط 

 .أف يككف مستجيب جكىريًا لمشركط المطمكبة ك تثبت قدرة صاحبو عمى تنفيذ بنكد العقد



مصادرة كفالة حسن التنفيذ  .25

العقد عمى حساب المتعاقد كالحصكؿ عمى  يحق لمجية المشترية مصادرة كفالة حسف التنفيذ أك تنفيذ
جميع ما تستحقو مف غرامات مما يككف مستحقًا لممتعاقد لدييا أك لدى أية جية مشترية أخرى في 

 . حالة فسخ العقد

توقيع العقد  .26

يتـ تكقيع العقد بيف الجية المشترية كجية متعاقدة كبيف مف تمت اإلحالة عميو كمتعاقد في مدة  (أ 
. يكمًا مف تاريخ دخكؿ اإلحالة النيائية حيز التنفيذ( 28)عشركف أقصاىا ثمانية ك

. يتـ ارساؿ االتفاقية الرسمية كشركط العقد فكر إرساؿ بالغ اإلحالة مف قبل الجية المشترية (ب 

عمى مقدـ العرض الذي أحيل عميو االستدراج أف يكقع العقد كيرسمو إلى الجية المشتريو خالؿ  (ج 
. أعاله( أ)الفقرة الفترة المنصكص عمييا في 

يصبح العقد نافذًا فكر تكقيعو، كيبدأ تنفيذ العقد مف تاريخ تكقيعو ما لـ يتـ تحديد تاريخ آخر في  (د 
 .العقد

الدفعات المالية  .27

تقـك الجية المشترية بصرؼ الدفعات كالمستحقات المالية لممتعاقد طبقًا لمشركط كالمعززات الكاردة 
. ي الذي تصدره الحككمةفي العقد كمتطمبات النظاـ الماؿ

: تعديل العقد .28

 :إذا اقتضت الضركرة الجراء تعديل في مضمكف العقد يتـ التعديل ضمف الشركط التالية

 .أف يتـ التعديل خالؿ فترة سرياف العقد (أ 

 .أف يككف تعديل العقد خطيًا كبرضا الطرفيف (ب 

 .لوأف ال يؤدي ىذا التعديل إلى تغيير اليدؼ مف العقد أك طبيعتو أك مجا (ج 

 .يككف تنفيذ التعديالت عمى العقد خاضعا لتكفر المكازنات الضركرية لذلؾ (د 

إخالل المتعاقد بشروط العقد  .29

إذا أخل المتعاقد بأي شرط مف شركط العقد كاف لمجية المشترية الحق في إتخاذ أي مف اإلجراءات 
: اآلتية

 .رفض التنفيذ المعيب أك الناقص (أ 

 .لمكاـز المعيبةاالزالة كاالستبداؿ الفكري  (ب 

 .فرض غرامات التاخير (ج 



 .فسخ العقد كاستكماؿ تنفيذه عمى حساب المتعاقد (د 

التأخر في تنفيذ العقد  .30

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عف المكعد أك المكاعيد المحددة في العقد جاز لمجية المتعاقدة  (أ 
التماـ التنفيذ عمى أف تكقع عميو إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ إعطاء المتعاقد ميمة إضافية 

، كتكقع العقدغرامة عف مدة التأخير بالنسب كطبقًا لألسس كفي الحدكد المنصكص عمييا في 
الغرامة بمجرد حصكؿ التأخير دكف حاجة إلى تنبيو أك إنذار أك إتخاذ أي إجراءات قضائية 

. أخرى 

لف من قيمة المواد غير الموردة واحد باأل)تككف قيمة غرامة التأخير عف كل يـك كذلؾ بكاقع  (ب 
. مف القيمة الكمية لمعقد% 10، بحيث ال تتجاكز النسبة العظمى لمغرامة (عن كل يوم تأخير

ال يخل تكقيع الغرامة بحق الجية المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعكيض الكامل عما أصابيا  (ج 
 .مف أضرار نتجت عف تأخره في الكفاء بالتزاماتو

م الموردة رفض المواز .31

اذا تقرر رفض اية لكاـز تـ تكريدىا بمكجب عقد الشراء تقـك الجية المشترية بابالغ مقدـ  (أ 
العرض بشكل خطي برفض المكاـز كباالسباب الداعية لذلؾ، كعمى مقدـ العرض سحب ىذه 

. المكاد كتكريد بديل ليا خالؿ المدة المحددة

كضة فسيصبح مسؤكال ماليا عف تكمفة تخزينيا اذا رفض المكرد ازالة المكاد أك المكاـز المرؼ (ب 
كغير ذلؾ مف النفقات ذات الصمة، كعدا ذلؾ فاف مف حق الجية المشترية أف تبيع ىذه المكاـز 
بالمزاد العمني كاف تسترد نفقاتيا بما في ذلؾ الدفعات المقدمة كغرامات التأخير كأي غرامات 

 .المتبقي إلى المكرداخرى معمكؿ بيا مف قيمة البيع، كيعاد الرصيد 

وفاة المتعاقد  .32

: إذا تكفي المتعاقد فإنو يحق لمجية المشترية

فسخ العقد مع رد كفالة حسف التنفيذ كمحاسبة الكرثة طبقًا لشركط العقد ما لـ يكف لمجية  (أ 
المشترية استحقاقات عمى المتعاقد، حيث تقـك الجية المشترية بتكميف لجنة مختصة كبحضكر 

لمتكفى لحصر األعماؿ المنجزة كتكمفتيا كتحديد المبالغ المصركفة حتى ممثل عف كرثة ا
تاريخو كالمبالغ المتبقية لو كاألعماؿ المتبقية مف العقد كاعداد الحسابات الالزمة كفقًا لشركط 
العقد، كتقـك الجية المشترية بتنفيذ الجزء المتبقي مف األعماؿ حسب اإلجراءات المحددة في 

. كشركط العقد القانكف كالنظاـ

السماح لمكرثة في حالة طمبيـ كتكفر االمكانيات الفنية كالمالية لدييـ عمى االستمرار في إتماـ  (ب 
العمل بالشركط كالمكاصفات المحددة في العقد كالكثائق المرفقة بو شريطة أف يعينكا عنيـ 



تاريخ الكفاة إلتماـ ككيال شرعًيا معتمًدا مف المحكمة المختصة خالؿ فترة ال تتجاكز الشير مف 
  .األعماؿ غير المنفذة

ذا كاف العقد مبرما مع أكثر مف متعاقد أك متعيد متآلفيف أك متشاركيف كتكفي أحدىـ فيككف  (ج  كا 
 .لمجية المشترية الحق في مطالبة باقي المتعاقديف باالستمرار في تنفيذ العقد

تسوية الخالفات  .33

عقد مع المكرد كبما ينسجـ مع شركط ككثائق العقد لمجية المشترية قبل مباشرة إجراءات فسخ اؿ
 :إتخاذ اإلجراءات التالية

تسكية الخالفات التي نشأت بيف الطرفيف بالطرؽ الكدية كبما يحفع حقكؽ كالتزامات الطرفيف  (أ 
 .كذلؾ عف طريق التفاكض المباشر

يـ كفقًا لقانكف فعمييما المجكء إلى التحؾ( كحسب شركط العقد)اذا لـ يتـ التكصل الى حل كدي  (ب 
 .التحكيـ الساري، مع ضركرة أف يمتـز الطرفيف باستمرار العمل دكف تكقف أثناء فترة التحكيـ

إذا لـ يتـ حل الخالؼ عف طريق التحكيـ، يحق لمجية المشترية في ىذه الحالة فسخ العقد  (ج 
كخصـ كافة الخسائر التي تكبدتيا أثناء فترة الخالؼ كذلؾ مف كفالة حسف التنفيذ أك مف 

المبالغ المستحقة أك التي سُتستحق لممكرد لدى الجية المشترية أك أية جية أخرى مف الجيات 
 . لقانكف، كيحق لممتضرر المجكء إلى القضاءالخاضعة ؿ

القوة القاىرة  .34

القكة القاىرة ىي أي حدث أك ظرؼ استثنائي يتصف بأنو خارج عف سيطرة أي فريق، كانو لـ  (أ 
يكف بكسع الفريق أف يتحرز منو بصكرة معقكلة قبل إبراـ العقد، كلـ يكف بكسع ذلؾ الفريق أف 

. حدكثو يتجنبو أك يتالفاه بصكرة معقكلة عند

ال يتحمل المتعاقد اية مسؤكلية عف اية اضرار ناجمة عف التاخير في تنفيذ العقد أك عدـ  (ب 
.  االلتزاـ بشركطو إذا كاف ىذا التاخير أك عدـ االلتزاـ  ناجما عف القكة القاىرة

عند كجكد قكة قاىرة فانو يجب عمى المتعاقد أف يتقدـ فكرًا باشعار خطي إلى الجية المشترية  (ج 
ؿ المدة الزمنية المحددة في العقد يكضح فيو تمؾ الظركؼ كاالسباب التي حالت دكف تنفيذ خال

العقد أك ادت إلى تأخير تنفيذه، كيجب أف يككف ىذا التبرير مدعكما بالقرائف المناسبة، كيجب 
عمى الطرؼ الذي يطالب باستثناء قائـ عمى اساس القكة القاىرة أف يبمغ الطرؼ االخر حاؿ 

 .ىذا الظرؼ عف اعاقة تنفيذ العقد تكقف

إذا استمرت ظركؼ القكة القاىرة إلى مدة تزيد عف اجمالي المدة المنصكص عمييا في العقد  (د 
فانو يمكف فسخ العقد مف جانب أي مف الطرفيف تحت طائمة الشركط المنصكص عمييا بما في 

 .ذلؾ أية تسكية مالية مناسبة مستحقة لصالح المتعاقد



فسخ العقد  .35

: حق لمجية المشترية فسخ العقد في أي مف الحاالت اك األسباب التاليةي

 .بسبب فشل المكرد في الكفاء بالتزاماتو في تنفيذ العقذ (أ 

 .بسبب افالس المكرد (ب 

 .لدكاعي المصمحة العامة (ج 

 ".القكة القاىرة"فسخ العقد بسبب  (د 

فسخ العقد لدواعي المصمحة العامة  .36

كاعي المصمحة العامة، كفي ىذه الحالة فاف عمى الجية يحق لمجية المتعاقدة فسخ العقد لد (أ 
المتعاقدة أف تدفع قيمة المكاـز أك الخدمات التي تـ تكريدىا كالتكاليف التي تحمميا المتعاقد في 
سبيل تأميف المكاـز اينما ينطبق ذلؾ، مطركحا منيا الدفعات المقدمة كالمرحمية التي استمميا 

فسخ العقد، كال يتـ دفع أية امكاؿ مقابل األرباح التي لـ يتـ المتعاقد حتى تاريخ ابالغو ب
. تحقيقيا

مف ىذه المادة يجب عمى الجية المشترية قبكؿ كاستالـ المكاـز ( أ)بالرغـ مما كرد في الفقرة  (ب 
المكتممة كالجاىزة لمشحف خالؿ سبعة أياـ مف تسمـ المتعاقد الشعار بفسخ العقد لداعي 

.  ألسعار العقد كشركطوالمصمحة العامة كفقًا 

العقوبات  .37

: يعاقب كل مف يخالف أحكاـ قانكف الشراء العاـ باآلتي (أ 
i. فرض الغرامات حسب األسس المنصكص عمييا في العقد كنظاـ الشراء .
ii. يحـر مف االشتراؾ في عمميات الشراء. 
iii.  إذا كاف مقدـ العرض شركة، تسري العقكبة المفركضة عمى كافة أعضاء مجمس إدارة

 .الشركة
iv.  يفسخ العقد المكقع مع المكرد بقرار مف الجية المشترية كتصادر قيمة التأميف، مع

: الحفاظ بحقيا في المطالبة بالتعكيض في أي مف الحاالت اآلتية
. إذا استعمل الغش أك التالعب في معاممتو مع الجية المشترية .1
غير مباشرة في إذا ثبت أنو قد شرع بنفسو أك بكاسطة غيره بطريق مباشر أك   .2

. رشكة أحد مكظفي الجيات الخاضعة ألحكاـ القانكف 
. إذا أفمس أك أعسر إعسارًا ال يمكنو مف تنفيذ العرض .3
إذا اخفق في الكفاء بالتزاماتو أك أخل بالشركط كاألحكاـ المحددة في النظاـ أك  .4

. العقد



 .ءباالضافة الى أي عقكبة أخرى يتـ كضع مقدـ العرض عمى القائمة السكدا (ب 
عدم تقادم الجرائم  .38

. مف قانكف الشراء العاـ( 73)ال تسقط بالتقادـ العقكبات المنصكص عمييا في المادة 

 

بيانات الجدول 
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني :  اسم  الجية المشتريو

  :  االستدراجاسم ورقم 
 (:  إن وجد)اسم المشروع 

: عنوان  الجية المشتريو

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني : اسـ الجية المشترية
  :العنكاف

: رقـ الياتف
 :رقـ الفاكس

العربية  :  لغة العطاء
  األسعار المقدمة يجب أف تككف :  عممة العطاء

ما تنشره سمطة النقد الفمسطينية  بالتاريخ النيائي لتسميـ العطاءات سعر صرف العمالت المعتمد ألغراض التقييم واإلحالة  

: ألغراض تسميم العطاء يتم اعتماد العنوان التالي
  :العنكاف

 :رقـ الياتف
 :رقـ الفاكس

 [ظيرًا   12:00] : الوقت   ]20       /       /          ]: ىواالستدراج الموعد النيائي لتسميم 
 باالستدراجآخر موعد لقبول اي استفسارات أو توضيحات خاصة 

(:  وال يقبل أي استفسار يرد بعد ىذا التاريخ)
 ( 20    /   /....): ادخل التاريخ

 االستدراجيكمًا مف آخر مكعد لتسميـ  90 العرضمدة صالحية 
  "[مطموبةغير ]"العينات 

:  سيتم التقييم حسب
  سيتم مطابقة العروض لمشروط العامة والخاصة والمطابقة مع

 .المواصفات الفنية
 في الكميات اك قيمة العقد (مف كل بند% 25)نسبة الزيادة أو النقصان في الكميات المطموبة 

. التنفيذيكمًا مف تاريخ دخكؿ اإلحالة النيائية حيز ( 28)الفترة الزمنية التي يجب توقيع العقد خالليا  
 ال يكجدالمدة الزمنية المطموبة لتوفير قطع الغيار اذا كانت مطموبة 

"[ مطمكبةغير ]"خدمات ما بعد البيع   
[ حسب جدكؿ الكميات كاالسعار]( باأليام)مدة التوريد 

[ بيت لحـمكتب / الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني]مكان التوريد 
 



 

 نموذج معلومات مقدم العرض

 

 الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني :اسم  الجية المشتريو

 

  :اسم ورقم االستدراج
 
 

: االسم القانوني  لمقدم العرض
( حسب شيادة تسجيل الشركة، اك حسب شيادة التاجر)

 

في حالة كان  مقدم العرض  ائتالف شراكة، يجب إدراج اسم 
: واالسم القانوني لكل عضو في االئتالفاالئتالف 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 : رقم المشتغل المرخص لمقدم العرض

: العنوان الرسمي  لمقدم العرض

: االسم
: العنوان
: الفاكس/الياتف

: البريد اإللكتروني

: معمومات عن المفوض بالتوقيع عن مقدم العرض

: االسم
: العنوان
: الفاكس/الياتف

: البريد اإللكتروني
 

 :أو الختم/التوقيع و

 

 هذا النموذج الزامي وعلى جميع مقدمي العروض تعبئته

 

 



 

العرض  تقديم نموذج 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :اسم  الجية المشتريو

 

  :اسم ورقم االستدراج
 

: نحن الموقعون أدناه نقر بأننا
وجدول اطمعنا عمى كافة كثائق االستدراج كتعميمات االستدراج بما فييا الشركط الخاصة  .1

 .كالمكاصفات الفنية المطمكبة، كليس لدينا أي تحفظات عمييا البيانات
 .ممتزمكف بتكريد المكاـز كالسمع المطمكبة ضمف المدة كالمكاصفات الفنية المطمكبة .2
غير شاممة ألي )                    ( قبمنا تبمغ القيمة اإلجمالية لمعرض المقدـ مف  .3

خصكمات، كقيمة الخصـ 
 :، كىذا الخصـ سيككف )              (  –إن وجد –
 أك /لكافة البنكد، ك ( أ

 )                                  ( .:لتاليةلمبنكد ا ( ب
 جدول البياناتنمتـز باستمرار صالحية عرضنا طكاؿ الفترة المنصكص في  .4
 .نمتـز باحضار كفالة حسف التنفيذ عند طمبيا بعد احالة االستدراج .5
االستدراج كبالغ االحالة الخطي المكجو مف قبل الجية المشتريو إحالة عمى عمـ كدراية بأف  .6

 .تشكل عقدًا ممزمًا لنا لحيف اتماـ تكقيع العقد
ؿ قيمة أك أي عرض عمى عمـ كدراية أف لجنة الشراء ليست ممزمة باإلحالة عمى العرض األؽ .7

 .آخر تستممكنو
، رقم _________________ :االسم القانوني  لمقدم العرض

. __________________:اليوية

: أو الختم/التوقيع و

:      /         / التاريخ

: مالحظة

يتم تعبئة ىذا النموذج من قبل مقدم العرض نفسو أو من قبل المخول قانونًا بالتوقيع عن مقدم 
. العرض، مع ارفاق ما يثبت ذلك

 هذا النموذج الزامي وعلى جميع مقدمي العروض تعبئته



 

 توقيع العرض( تفويض)توكيل  نموذج 

/           /       :   التاريخ

المحترميف   لإلحصاء الفمسطينيالجياز المركزي / السادة

تحية طيبة كبعد، 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كبصفتنا مفكضيف بالتكقيع عف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحف المكقعكف ادناه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ أنا 

نقر كنعترؼ كنحف بكامل الصفات المعتبرة شرعا كقانكنا  بأننا قد اطمعنا عمى كامل كثائق كتعميمات 

االستدراج بما فييا الشركط الخاصة كجدكؿ البيانات كالمكاصفات الفنية المطمكبة، كليس لدينا أي 

، حامل ىكية رقـ ______________________نفكض السيد / تحفظات عمييا، كعميو فإننا نككل 

بالتكقيع نيابة عنا عمى جميع كثائق المناقصة، كيعتبر تكقيعو ممزمًا _____________________ 

. لنا كلجميع الشركاء 

كتفضمكا بقبكؿ فائق اإلحتراـ 

 

توقيع المفِوض                                                                                                 
     

 

 

ختم مقدم العرض 

 

 يتم تعبئة هذا النموذج من قبل المفوض أو المفوضين بالتوقيع

 

 







)                      ( عقد توريد لوازم بموجب االستدراج رقم 

)                       ( موضوع االستدراج 

 
، _________ العنوان الفمسطينيالجياز المركزي لإلحصاء  :الفريق األول

. ___________________:ويمثميا
، رقـ المشتغل _________________مقدـ العرض  :الفريق الثاني

، ________________العنكاف ________________ :المرخص
:  ، حامل ىكية رقـ__________________:كيمثميا

   
: مقدمة العقد

)          لتقديـ عركض أسعار لتكريد لكاـز مف خالؿ استدراج رقـ  حيث أف الفريق األكؿ قاـ بالدعكة
كتـ قبكؿ العرض المقدـ  ، كحيث أف الفريق الثاني قد تقدـ بعرض سعر)       (كالخاص بتكريد ( 

: مف قبمو، كعميو فقد اتفق الفريقاف عمى ما يمي
عرض المقدـ مف الفريق تعتبر مقدمة ىذه االتفاقية كجميع كثائق كمستندات االستدراج كاؿ .1

 .الثاني جزءًا ال يتجزأ مف ىذا العقد كتقرًا معو
 :يمتـز الفريق األكؿ بما يمي .2

. إدارة العقد بدءا مف إحالة العقد حتى يتـ إنجازه أك فسخو .أ 
 .التأكد مف التنفيذ السميـ لمعقد كفقًا لمشركط المتفق عمييا .ب 
مع المكاصفات كالمتطمبات الفنية التأكد مف أف المكاـز التي يتـ تسميميا تتكافق  .ج 

المنصكص عمييا في كثائق االستدراج كذلؾ مف خالؿ مراقبة الجكدة كعمل الفحكصات 
 .الالزمة كذلؾ عمى نفقة الفريق الثاني

عقد جمسات ما قبل التنفيذ مع الفريق الثاني، تشكيل فريق إلدارة العقد قادر عمى  .د 
اإلشراؼ عمى التنفيذ  كتكفير الككادر المؤىمة كالدعـ المكجستي الالزميف لإلدارة الفعالة 

 (.في حاؿ تطمب األمر)لمعقد 



نفيذ العقد اجراء التنسيق مع الجيات الحككمية ذات الصمة لتسييل األنشطة الالزمة لت .ه 
 (.في حاؿ تطمب األمر)
 :يمتـز الفريق الثاني بما يمي .3

تكريد المكاـز المحالة ضمف المكاصفات كالشركط المتفق عمييا كالكاردة في كثائق  .أ 
 .االستدراج كالعرض المقدـ مف قبمو

 .االلتزاـ بالتكريد خالؿ المدة المحددة في كثائق االستدراج .ب 
إف )      ( سارية المفعكؿ حتى تاريخ )         (  تقديـ كفالة حسف التنفيذ  بقيمة .ج 

 .تطمب األمر
إف  )        ( –سارية المفعكؿ حتى تاريخ )        (  تقديم كفالة صيانة بقيمة .د 

 .تطمب األمر
 

)                كينتيي بتاريخ )                        (  يبدًا تنفيذ العقد من تاريخ .1
 .مديد العمل باالتفاقية اذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ، كيحق لمفريق األكؿ ت(

 
 )                       (. تبمغ قيمة العقد .2

 
يمتـز الفريق األكؿ بصرؼ الدفعات كالمستحقات المالية المترتبة عف تنفيذ العقد لمفريق  .3

 الثاني بعد االنتياء مف التكريد كاستكماؿ كافة معززات الصرؼ كحسب متطمبات النظاـ
 .المالي الذي تصدره الحككمة

جدكؿ )يمتـز مقدـ العرض بالتكريد كالتسميـ في المكاف كخالؿ المدة المحددة في  .4
 (.البيانات

إذا تأخر الفريق الثاني في تنفيذ العقد عف المكعد أك المكاعيد المحددة في العقد يحق  .5
حاجة إلى تنبيو لمفريق األكؿ فرض غرامة عف مدة التأخير بمجرد حصكؿ التأخير كدكف 

أك إنذار أك إتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى، كتككف قيمة غرامة التأخير عف كل يـك 
، بحيث ال (كاحد باأللف مف قيمة المكاد غير المكردة عف كل يـك تأخير)كذلؾ بكاقع 

مف القيمة الكمية لمعقد، كال يخل فرض الغرامة عمى الفريق % 10تتجاكز النسبة العظمى 



في المطالبة بالتعكيض الكامل مف قبل الفريق األكؿ عف الضرر الناتج عف التأخير الثاني 
 .في التنفيذ 

ال يتحمل الفريق الثاني اية مسؤكلية عف اية اضرار ناجمة عف التاخير في تنفيذ العقد أك  .6
عدـ االلتزاـ بشركطو إذا كاف ىذا التاخير أك عدـ االلتزاـ  ناجما عف القكة القاىرة، كفي 
ىذه الحالة يتكجب عمى الفريق الثاني اف يتقدـ بإشعار خطي الى الفريق األكؿ خالؿ 

اسبكع مف تاريخ حدكث القكة القاىرة مكضحًا فيو الظركؼ كاألسباب التي حالت دكف تنفيذ 
 .العقد أك تأخير تنفيذه، كمدعكمًا بالقرائف التي تثبت ذلؾ

خالؿ فترة تنفيذ العقد ( إف لـز األمر ذلؾ)لعقد يمتـز الفريق الثاني بصيانة المكاـز مكضكع ا .7
 .أك متى تطمب األمر ذلؾ

يحق لكال الطرفيف االتفاؽ خطيًا الجراء اي تعديل في العقد بشرط أف ال يؤدي ىذا   .8
التعديل الى تغيير اليدؼ مف العقد أك طبيعتو اك مجالو، كما يجب أف يصدرالتعديل خالؿ 

ف تنفيذ التعديالت عمى العقد خاضعًا لتكفر اإلمكانات فترة سرياف العقد، كيجب أف يكك
 .المالية الالزمة

%( 25)يحق لمفريق األكؿ تجاكز كميات أك قيمة العقد بالزيادة أك النقصاف في حدكد  .9
بالنسبة لكل بند بذات الشركط كاالسعار المتفق عمييا في العقد بيف كال الفريقيف دكف أف 

 .لمطالبة باي تعكيض عف ذلؾيككف لمفريق الثاني الحق في ا
في حاؿ قياـ الفريق الثاني بتكريد لكاـز غير مطابقة لممكاصفات المتفق عمييا فإنو يحق   .10

 .لمفريق األكؿ رفض المكاـز الغير مطابقة كاالستبداؿ الفكري 
يحق لمفريق األكؿ فسخ العقد كمصادرة كفالة حسف التنفيذ مع االحتفاظ بحقو في المطالبة  .11

 :عف الضرر الحاصل في حاؿ قياـ الفريق الثاني بأي مف المخالفات التالية بالتعكيض
 .اذا استعمل الغش اك التالعب في معاممتو مع الفريق االكؿ .أ 
اذا ثبت بأنو قد شرع بنفسو اك بكاسطة غيره بطريق مباشر أك غير مباشر في رشكة احد  .ب 

 .مكظفي الجيات الخاضعة ألحكاـ القانكف 
 .اعسارًا ال يمكنو مف تنفيذ العقدإذا أفمس أك أعسر  .ج 
 .إذا أخفق في الكفاء بالتزاماتو أك اخل بالشركط كاالحكاـ المحددة في النظاـ أك العقد .د 
في حاؿ أخل الفريق الثاني بأي بند مف بنكد العقد يحق لمفريق األكؿ اتخاذ أي مف  .12

 :اإلجراءات التالية



 .اإلزالة كاالستبداؿ الفكري لمكاـز المعيبة .أ 
 .العقد كاستكماؿ تنفيذه عمى حساب المتعاقدفسخ  .ب 
يتحمل الفريق الثاني كافة اإللتزامات المترتبة عمى تنفيذ العقد تجاه األشخاص  .13

 .كالمتسخدميف التابعيف لو، كاليتحمل الفريق األكؿ أية التزامات تجاىيـ
أي مف  يحق لمفريق األكؿ كقبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع الفريق الثاني إتخاذ .14

 :اإلجراءات التالية
تسكية الخالفات بالطرؽ الكدية كبما يحفع حقكؽ كالتزامات الفريقيف كذلؾ عف طريق  .أ 

 .التفاكض المباشر
في حاؿ عدـ التكصل الى حل، يتـ المجكء إلى التحكيـ كفقًا لقانكف التحكيـ الفمسطيني  .ب 

 .أثناء فترة التحكيـعمى اف يمتـز الفريقيف باالستمرار في تنفيذ العقد دكف تكقف 
إذا لـ يتـ حل الخالؼ عف طريق التحكيـ، يحق لمفريق األكؿ فسخ العقد كخصـ كافة  .ج 

الخسائر التي تكبدىا أثناء فترة الخالؼ كذلؾ مف كفالة حسف التنفيذ أك مف المبالغ 
المستحقة أك التي سُتستحق لمفريق الثاني لدى الفريق األكؿ أك أية جية أخرى مف الجيات 

 . لخاضعة لمقانكف، كيحق لممتضرر المجكء إلى القضاءا
في حاؿ نشكب أي نزاع بيف الفريقيف، فإف المحاكـ المختصة ىي المحاكـ الفمسطينية  .15

ـ  .كالقانكف المطبق ىك القانكف الفمسطيني، كقانكف التحكيـ الفمسطيني ىك القانكف المحك 
 

 
بندًا، وقد حررت منيا نسختان بيد كل فريق نسخة  15تتكون ىذه االتفاقية من تمييد و 

. عنيا
 

فريق أول                                                         فريق ثاني 

 

 المستشار القانوني

 

 


