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ز يرجننن زامنننامزا اةجنننع نننيءزمكننالرزاتا  نن زر  زعننننز نن  زننننيءةتزةال كنننناجنننن زةاع ز/زتعلنننزارة ازةاليا نن 
يئقزتبعننيلزالونن ا زاةالاةصننميتزةالا ننم ز ننرزك ة نن زاا ننزاصننياوزارة ازةا ةيل نن زاةالنننزةاننا نرزالجلنن ا
ز.ةاع يء

 علننازةاونن كيتزاةتزةايتصننيسزاةال ننجل ز  ننل يلزات اننةز ننرزةالونني ك ز ننرزونناةزةاع ننيءزل ةجعنن زارة از
زةا ليلزب جزةااا  زةا يبقزةا  نرزبنياب ةزلننزإوني ازلن ا زةا  ن ةننززالاةرمزةاعيل ةإل ة ازةاعيل زةاليا  ز/ز

أجنلزةامصنالزعلنازك ة ن زةالاةصنميتزينللزأاانيتزةان اةمزةا  نلرزلننزز(ز9ا ةزبن جزةااني  ز ز رزارا
ز.ير ن زارة ازةاليا  إاازا  زل ت  ازتا  ززو كل(ز033اا يئقزةاع يءزلبيبلز  عزلبلغز 

ارة ازةالنناةرمززةاعيلن ز ة ايإلآين زلاعن زاببنالزعن اسزةا ننعي زبنياا وزةاليتنامز نرزصننن اقزةاع نيءةتزبن
اتمنتوزةالاني  وزمزز77/77/1377ةالاة نقززةايلن  زز نامزاىن لننززةااةمن اونازةا نيع ززرانةاليا  ز نرزان

زةارلينزاةالكينز.نم زنياص نز رزتبم ا زلل لرزةال
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

زعلازلنز   ازعل هزةاع يء.زأج ازةإلعلنز رزةاصموز.7
 نرزكميا زبنك  زأازو كزبنكرزصي   نزلنزبنكزلعتلن زان وزارة ازةاليا ن زب نراز ةابننكزةاناز جةزإ  يقزز.1

زصننني  زلننننزبننننكزةاب  ننن زةاتنننيبعزانننارة ازةاتصنننياتزاتكناااج نننيزةالعلالنننيتزلعتلننن زةإل نننللر(زأاز نننن ز  نننع
 الننيلزلننننزآينن زلاعننن زاتبننن  مزز ل ننن ن"زكتننيل نز ينننالز"ز نني وزةالمعنننالزالنن ازز اا زلبلننغزلب نننا زز7333

زةاع اس.
زاتوللزجل عزأناة زةا  امزاةا  ةئة.زبياو كلتب مزةا عي زز.0
ز زةاع يءةتزا  زللرل زبببالزأالزةا عي .اجنز.4
ز.زةإل ة ازةاعيل زالاةرمزةاعيل زا  زل ئاا زعنزأوزلبلغزنب وزلعزةاع يء.5
ز1814068-1816993.زالل ةجع زاةا تم ي زويتوز امز:ز6
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ز
ز

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

جنن ةالزاةانلننياجزاةاا ننيئقزةال  بنن زبنن عاازةاع ننيءزبعنن زأنز بنن أزوننا ز عنن زةالنننياسزع  ننهزاأ ننعي  زعلننازةا .7
ةاا يئقزا تمىمزجل نعزلنيزا  ز  ىنيزا ينتمزا اانعزكي ن زا نيئقز عناازةاع نيءزا بن لىيز نلنزةاعن سزكيللن ز

 علازأنز تمللزكي  زةانتيئجزةالت تب زعلازع مزا يلهزبيات ا قزاةا تكليلزبصا ازصم م .

علنازأنز ونللزةا نع ز  نامزةاجلني كزاةا ن  ب زةال ني  زاأجنا زةاتمنر مزز كلبياونتكتةزأ نعي زةاع نيءز .1
 اةات ل وزالصي  وزةانبلزاةاتمل لزاةاتنر لزاةاتيل نزاجل عزةا  امزاةالصي  وزةاي و.

أازةاتعنن  لزأازز عنن زةالنننياسزع  ننهزل باعننيلزأازلكتابننيلزبننيامب زةار قزأازةا ننا ز بنن زا مانن زةالمننا .0
ةاعنن سزاكننلزتصننم وزلننننزونناةزةابب ننلز ا ننعزعل ننهزي نن نزلتنناةر  نزبنننيامب ززةاونن ةزأازةإل نني  ز ننر

 ا عي زكتيب زةاصاةةزبيامب زةار قزأازةا ا زا ااعزبجينبهزلنزابلزلنزأج وزةاتصا ة.ز ةامل

 بنن مزةالنننياسزع  نننهزل  بننيلزبننهزةاا نننيئقزةال لابنن زلننعزتنننيل نز يننالزةاع ننيءز نننرزل لننوزل لننقزب مكنننيمز .4
اللنياصن ززاصنياوزارة ازةا ةيل ن زاةالننزةانا نرزالجل از يرج زامامزا اةجنزا كتةزعل هزع يءزتا   

اكننااكزة ننلهزاعناةنننهزبياكيلننلزا اننمزةاىننيتوزاةامننيك زا اننمزصننن اقزةاب  نن زةاييصنن نزبننهزز39/1371ز اننم
يوزت   ن زالاةرمز/زارة ازةاليا ن زي  نيلزبنزةاعيل زاةإل ة زات  لزإا هزةالكيتبيتزةالتعلب زبياع نيءزاعل هزتبل ننغز

تع  لز رزعناةنهزاعل هزأنز كتةزأ  يلزة مزةا ةئ ازةاترز  متزةاع يءزاعناةنىنيزابينلوزاانكز منقززأا
 الجن زةاع يءةتزأنزتىللزةاع سزةالب مزلنه.

زةاعيلنن زاةإل ة ز ننا  زةاعنن سزلنننزابننلزةالنننياسز ننرزصننن اقزةاع ننيءةتزةاليصننسزاىنناةزةا نن سزانن وز .5
 ننرزصننن اقزةاع ننيءةتزابننلزآينن زلاعنن ززااكزاكننلزعنن سزاز ننا  زالنناةرمزابننلزةنتىننيءزةالنن ازةالمنن  ازانن

 اتب  مزةاع اسزاز نا ز  هزا عي زإاازلص   زل لبيلز.

لننزز نت نز الني لترمزةالنياسزبينز ببازةاع سزةالب مزلنهزني ازةالمعالزااز جارزانهزةا جنا زعننهزالن از .6
زتي  خزآي زلاع زاتب  مزةاع اس.

 
 الرسمية المطموبة:ـثانيًا: الشهادات والمستندات 

   قزةالنياسزلعزع  هز زييص زإاةزكينز وي كزاالزل از(زةاونىي ةتزاةاا نيئقزةال لابن زلننهزاونرزز .7
زعلازةانمازةاتيار:

 . زصا ازلص ا زعنزوىي ازلرةاا زةالىن زاكااكزةا   ازةااةت  زالو ك
 . ةا جلزةاتجي وزأازةاصنيعرزالو ك 

 ا   ب زةاب ل زةال ي  .زوىي ازيلاز  وزلنز ةئ از   ب زةا يل 
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علازةالنياسزأنز   قزبع  هزةان ني زةاصنل  زلننزأ ن زكتيااجنيتزأازنون ةتزأازلعلالنيتز ن ن زتعن وز .1
اةزكيننتزتلنكزةاع ننيتز بيالاةرمزةالع ا  زاكااكز ب مزلعزع  نهزةاع ننيتزةال لابن ز نرز عناازةاع نيءزاةن

از كنانزالجنن زةاع نيءةتزعن مزا  زايبل زالنبلز عل هزأنز م  زلكينىيزاةااانتزةاناوز لكننز  ؤ تىنيز  نهزاةن
 ةانا زبياع س.

  مقزاللنياسزأنز   وزأ  زا يئقزأازلعلاليتز  اةزب  ي تىيزا  وزأنىيز  ا   زاتا  وزع  ه. .0

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

ب  ن زةاتنيبعزانارة ازةاتصنياتزاتكناااج نيزصني  زلننزبننكزةازلعتل ز لترمزةالنياسزأنز   قزبع  هز ن ز  ع
أازعلازوكلزكميا زأازو كزبنكرزصي  زلنزبنكز تعيللزلعزةا ل  زةامل   ن  ز رزاراز ةابننكززةالعلاليت

ااز ناننن ز نننرزأوزعننن سزا ننن زلعنننررز"زكتنننيل نز ينننالز"زز اا زز7333لبلنننغزلب نننا زةانننا نرزةإل نننللر(ز
تزةانن يالز ننرزةاع ننيءزإاننازلبنن ل ىيزلنننزةالنياصنن نزةانناوزاننمزبتننيل نز يننالزةاع ننيءزأزعلننازأنزتعنني زتيل ننني

بعنن زلنن ازأ ننباع نزلنننزتنني  خزآينن زلاعنن زاتبنن  مزةاعنن اسأزاكننااكزالنننزأم ننلزعلنن ىمزز مننيلزعلنن ىمزةاع ننيء
زةاع يءزبع زأنز بالاةزبتب  مزتيل نزم نزةاتنم ا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

لبلنغزز زبتبن  مزتنيل نزم ننزةاتنم نازالع نيءزةالمنيلزعل نه لترمزةالتنياسزةاميئرزبياع يءزأازبيوزجرءزلنزبننا 
%زابننن زامننمزةاعجننلزةا ننيرجزاااننكزامتليا نن زعنن مز5 زا ننتمزةاكتمننيءزبتبنن  مزكميانن زم نننزتنم ننازبن ننب زلب ننا ز

أاززصني  زلننزبننكزةاب  ن زم نةزةاصنالزلعتلن زاااكزعلازوكلز نن ز  نعز لةزةاكل  زةال لاب زبياكيلل(
بنكننرزصنني  زلنننزبنننكز تعيلننلزلننعزةا ننل  زةامل نن  ن  ز ننرزاننراز ةابنننكزةاننا نرزعلننازوننكلزكميانن زأازونن كز

 امزلنزتي  خزتبل  نهزببن ة زإميان زةاع نيءزعل نهزلننزابنلزةإل ة ازةاعيلن زالناةرمزعلنازأنزز75ةإل للر(زيللز
رةلننيتزأزا عني زتننيل نزم نننزةاتنم نازإاننازةالتعىنن زبعن زتنم ننازكي نن زةاات لن از نن  ينزةاعبنن  كنانز نني وزةالمعننالز

ةالت تب زعل هزبلاجةز لةزي رزتب لنهزةان ةئ ازةال نتم  ازانة ة ازةاعيلن زالناةرمزبنيإل  ةجزعننزةاتنيل نز م ن ز
ز تمزإص ة زو كزبب ل زةاكميا زلنزارة ازةاليا  (.

 تأمين الصيانة :.
علرزوكلزكميا زبنك  زأازو كزلص قزصي  زعنزبنكزز رزميلز ت لةزةال زااكز ب مزتيل نزةاص ين 

عتل زا وزارة ازةاليا  زب راز ةابنكزةاا نرزةإل للر(أاز ن ز  عزلعتل زصي  زعننزبننكزةاب  ن زبن نب زل
%زلننننزا لننن زةالننناةرمزةالكمااننن زانننهزا عننني زوننناةزةاتنننيل نزإانننرزةالتعىننن زبعننن زأنز بنننامزبكي ننن ز5ازتبنننلزعننننز

اةزأيننلزةال تعىنن زبتبنن  مزةاصنن ين زةااترةلننيتزةالت تبنن زعل ننهزبلاجننةزكتننيةزي ننرزلنننزةانن ةئ ازةال ننتم  ازأاةن
جنن ةءزةاصنن ين زعلننرزم ننيةزةالتعىنن زاتمل لننهز ةال لابنن ز  مننقزالجننن زةاع ننيءةتزلصنني  ازا لنن زةاتننيل نزاةن

ز  اقزةا عي .
ز
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 .ضمانة سوء المصنعية: 4
أ.زتب مزكميان زع ا ن ز نرزمنيلز ت لنةزةالن زاانكزا نلينز ناءزةالصننع  زالن ازاتبنلزعننز نن زبكيلنلزا لن ز

 %زيل  زعو زبياليئ زلنزا لتىيزإازإاةزا  زيلوزااكز رزةاع يءز.75 ي يلزإا ىيزةالاةرمزةال لان زل
ة.زإاةز بتز اءزةالصنع  ز علرزةالتعى زة تب ةلزةالاةرمزبلاةرمزأي وزج   ازيللزوى  نزكم زأاصرز
أزاالجننن زةاع ننيءةتز نن سزا ةلنن زتتني ننةزلننعزلنن ازة ننتب ةلزةالنناةرمزاةا نن  زاةانمبننيتزةانيتجنن زعنننزااننكز

زأا عي زةمت يةزل ازةا لين زلنزتي  خزتب  مزةالاةرمزةاج   از.
%زيل  ز75ج.زإاةزامز نمازةالتعى زااكز تمزتمص لزا ل زةا لين زكيلل زبلاجةزةاتو  عيتزا صي  ز

عو زبياليئ زلنزا ل زةالاةرمزةاترز بتز اءزلصنع تىيزإ  ة ةلززام يةزةاير ن زا ا  زةابيارزألينيتز
زرزم يةزةالتعى زاتمل لهزكي  زكلم زةالاةرمزاأوزنمبيتزأاز   ز لمقزبيا ةئ از.او ةءزةالاةرمزعل

 .ز تمزةإل  ةجزعنزةا لين زبع زةنب يءزةال ازةالم  ازاع مزاىا زأوز اءزابلاجةزكتيةزي رزلنز
زةا ةئ ازةال تم  از.

 تمزاززا لتهزكليزلنز30334عن زةاعب زأازةاتميقززبن ب ز.يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   
عنزنم زةاعب زأازةاتميقزك  امز اةبعزإ  ة ةتزأ  يلزعن زةإلميا زأازةات    زعلازز30334تمص لزن ب ز

يصمزلنز يتا ازةالا  زلنزا ل زةاعب زأازةاتميقزعلازأنزتز30338ةاجى زةالنماازا صبوزلجلا زةالمصلز
زعن زةا  ة .

ز
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

ز-:فتح المظاريفلجنة  -0
لننن   زعننيمزةالننناةرمزةاعيلنن زاجنننن ز ننتوزلاننني  وزةاع ننيءزاتبنننامزوننا زةالجنننن زبمننتوزةاع نننيءةتزبم نننا زز نن عاز

ز-ةالنياص نزأازلل ل ىمز رزةارلينزاةالكينزةالم   نز رز عاازةاع يءزبع زةتييازةإلج ةءةتزةاتيا  :
 نهز  نعز ئن  زةالجنن زعل نهزإ بيتزع  زةالاي  وز رزلم  ز توزةالاي  وزاكنلزع نيءز منتوزلا از -زأ

اعلنننازلا ا نننهز النننيلزل ل نننللزعلنننازو ئننن زك ننن زةعت ننني وزب ننن هز انننمزةاع نننيءزالبيلنننهزعننن  زةاع نننيءةتز
 ةااة  ا.

 ت ا مزةاا ةقزةال  ب زلعزةاع يءزاةن بيتزع  وي.ز -زة

انن ةءازة ننمزلبنن مزةاع ننيءزاةا ننعي زاا لنن زةاتننيل نزةابتنن ةئرزةالبنن مزلنننزكننلزلنننياسزاااننكزبم ننا زز -زت
  نزأازلل ل ىم.ةالنياص

ةاتاا ننعزلنننز ئنن  زةالجننن زاجل ننعزةاع ننيءزةامي نن  نزعلننازةاع ننيءزالا ا ننهزاكننلزا انن زلنننزأا ةاننهز -ز 
 اكااكزعلازلم  زةالجن زبع زت ا نزكي  زةاي اةتزةا يبب .

ز
ز
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ز
 

ز-:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
 زةامن نن زةاتننرزتبننامزب  ة نن ز منن  زلنن   زعننيمزةالنناةرمزةاعيلنن زةاوننييسزأازةاجىننيتزةاننا نزتتكننانزلنننىمزةالجننن

ةاع اسزلنزةاناةمرزةامن  زاةاليا  زاةابينان  زاتب مزتاصن يتىيزةالني نب زالجنن زةاع نيءةتزةال كر ن زبعن زأيناز
ز-ةالعي   زةاتيا  ز رزةاعتبي :

 از نا ز رزأوزع سزا  زلعررزبتيل نز يالزةاع يء.ز -زأ

ةامن ن زا بنيلزالاةصنميتزةالناةرمزةال لابن زعلناززت   زةاعن اسزلننزةانيم ن زةامن ن زبم ن زتمن  زةالعني   زز -زة
جننن الز عننن زاىنننا زةا ي ننن أزاتي نننعزكي ننن زةاعننن اسزاننننم زةالعننني   زلننننزم ننن زةاتنننرةمزةالننننياسزبع  نننهز

 بلاةصميتزاو ا ز عاازةاع يء.

 ؤيازبع نزةاعتبي زكميءازةالنياسزلنزةانيم ت نزةاليا  زاةامن  زالب  تهزعلازةاا نيءزبياترةلنيتزةاع نيءزز -زت
عتهزةاتجي   زاةات ى لتزةاتنرز بن لىيزأازةاي لن زةاتنرز ا  ونيزاا نعزةا  ني زاا نزةاصن ين زازكنااكزا ل

كانهزاك لزأازلار زااك لزأازتيج أزاالجنن زة نتبعي زعن سزةالننياسزةاناوزازتتنا  ز  نهزكنلزأازبعنسز
 وا زةالت لبيت.

   ة  زةاع اسزةالب ل .زتب أزةا  ة  زبياع سزةااوزا مزأ يسزةا عي ز مزةااوز ل هزمتازتتمز -ز 

إاةزتنناة  تز نننرزةاعننن سزكي ننن زةاونن ا زاةالاةصنننميتزاةاجنننا ازتاصنننرزةالجننن زةامن ننن زبيإلمياننن زعلنننازلبننن مز -زج
أ يسزةا عي زازلنزمقزةالجن زةامن  زأنزتاصرزبيات    زعلازأك  زلنزلا  زالصننوزةااةمن زبنيا امز

 لنزةيتلوزةا عي .

ةانناوز ت ننلنزأ يننسزةا ننعي زتنتبننلزةا  ة نن زإاننازةاعنن سز ننرزميانن زعنن مزتنناة  زةالت لبننيتز ننرزةاعنن سز -ز 
ةااوز ل نهزبيا نع زإانازأنزتصنلزإانازةاعن سزةاناوزتتناة  ز  نهزةالت لبنيتزاةميان زعلنازأنزتبن نزأ نبيةز

 ة تبعي زةاع اسزةا يسزبوكلزاة و.

إاةزت نننياتزةالاةصنننميتزاةا نننعي زاةاوننن ا زاةاجنننا ازةال لابننن ز م نننلزةالننننياسزةاننناوز ت نننلنزع  نننهز -زخ
رةتزإ ي   ز مزةالب مزاللنتجيتزةالمل ن أز نمزةالننياسزةالبن مزبمل ن  نزبصنا از ةئلن أز نمزلن ازةات نل مزل 

 ةاالزإاةزكينتز  ع زةات ل مزالصلم زةا ةئ ازةال تم  ا.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
إلميان زاتاا نعزةاتميا ن زعلازةالتعىن زةاناوزأم نلزعل نهزةاع نيءزة نتكليلزإجن ةءةتزةاعبن زةاينيسزببن ة زة .7

زاليز لمبىيزلنزأا ةقزال تن ةتزبليز  ىيز أاةل زةاو ةء(.
  لترمزةالتعى زبياتا   زيللزأ با زلنزتي  خزة تللهزال زةاتا   . .1

از جارزاللتعى زأنز تنيرلزاوزونيسزآين زعننزكنلزأازأوزجنرءزلننزةاعبن ز انزةامصنالزعلناززإانز .0
 تزةاع يء.ي رزلنزاجن زةاع يءةتزةاترزأميا
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از مقزاللنياسزأازةالا  زةا جا زعلازاجن زةاع يءةتزبيوزي ي ازأاز   زنيوئزعننزتبن  مزع  نهز .4
 رزميان زإاةزلنيز   نتزاجنن زةاع نيءةتزكنلزةاعن اسزةالب لن زإا ىنيزأازإاةزانمزتمنلزةاع نيءزعلنازلبن مزأانلز

  انزاك زةا بية.ةا عي زأازإاةزأا تزاجن زةاع يءةتز عاازةاع يءز رزأوزااتزأازأوزل مل ز

 لتننرمزةالننا  زبت ننل مزةالنناةرمزا بننيلزاللاةصننميتزاةاونن ا زةالتمننقزعل ىننيزاةانناة  از ننرزانن ة زةإلميانن زاكننااكز .5
 ةاع نيتزةالعتل ازاةالاكا از  ه.

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا
ةالتعى زعنزتا   زلنيزةاتنرمزبنهز نرزةالاعن زةالمن  ز نرزةاعبن ز منقزالن   زإاةزتيي ز:ززفرض غرامة مالية .7

%(زلننزا لن زةالناةرمزةاتنرزتنيي ز نرزتا  ن ويز7عيمز ةئ ازةالاةرمزةاعيل زأنز م سزا ةلن زليا ن زازتبنلزعننز 
ازعنننزكننلزأ ننبا زتننيي  زإازإاةزتبنن نزأنزةاتننيي  ز ننرزةاتا  نن زنننيجمزعنننزانناازاننيو ازأزا ننرزجل ننعزةامنناةلزعلنن

ةالتعىنن زتبنن  مزإوننعي زي ننرزا ننا وزإاننازةاجىنن زةاليتصنن زبننياا اوزاةا ننبيةزةاتننرزأ تزإاننازةاتننيي  ز ننرز
زةاتا   زأازلنعتهزلنزااكزاتب  مزليز  بتزااك.

إاةزنكلزةالتعى زعنزتنم ازةاترةليتهزبليز  نهزةاترةلنهزبياتا  ن زأازاصن ز نرزز:زالشراء عمى حساب المتعهد .1
 ةئنن ازةالنناةرمزةاعيلنن زإصنن ة زةابنن ة زبونن ةءزةالنناةرمزةاللتننرمزبىننيزةالتعىنن زبنننم ززااننكزأازتننيي ز مننقزالنن   زعننيم

ةايصنيئسزاةالاةصننميتزلننزأوزلصنن  زآين زعلننازم نيةزونناةزةالتعىن زانمبتننهزلنعزتمل لننهز ن اقزةا ننعي ز
اةانمبننيتزةإل نني   زاأ نن زي ننيئ زأازلصنني  وزأازع ننلزأاز نن  ز لمننقزبيانن ةئ ازةال ننتم  ازأاز ةئنن ازةالنناةرمز

زيل ز انزةاميج زإاازأوزإناة زااز مقزاللتعى زةاعت ةسزعلازااك.ةاع
:زاوننيز منقزالجنن زةاع نيءةتزاستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .0

ةاتننرزأمياننتزةاع ننيءزةتيننيازةإلجنن ةءةتزةالرلنن زبمننقزةالتعىنن زبلننيز ننرزااننكزلصنني  ازا لنن زةاتننيل نزةالبنن مزلنننز
ازأوزجننرءزلنننهزبوننكلز تني ننةزلننعزا لنن زةالنناةرمزا نن زةالننا  ازا عتبنن زةالبلننغز ننرزوننا زةاميانن زإ نن ة ةلزةالتعىنن زأ

زالير ن زةاعيل .
ا ننرزجل نننعزةامننناةلز منننقزاننن ةئ ازةالننناةرمزةاعيلننن زتمصنن لزةالننناةلزةال نننتمب زاىنننيز نننرزالننن زةالننننياسزأاز .4

اةاى ئنيتزاةالؤ  نيتزةامكال ن زأازلننزةالا  زلنزةالاةلزةال تمب زاااكزةالنياسزأازةالا  زا وزةانارة ةتز
 كمياتىم.

 -حل الخالفات:سابعًا: 
 رزميلزم ا زأوزيلوز نويزعنزتم   زأوزبن زلنزةابنا زةا يبب زأازلنزبنا زةاعبن ز  نتمزملنهزا  نيلزز -زأ

 بياتمياس.

 الننيلزلنننزبنن ءزلميا ننتىليزالاصننالزإاننازمننلزمننالزأوزيننلوز تعلننقزز03إاةزاننمز ننتلكنزةا   ننينزيننللز -زة
بننن ز منننقزاوزلننننزةا ننن   نزمنننلزةاينننلوزبنننيالجاءزإانننازةالمكلننن زةاليتصننن زات ب نننقزةابننناةن نزاةانالننن زبياع

 ةالعلالزبىيز رزلني قزةا ل  زةاا ن  زةامل   ن  زبىاةزةاوين.

زز
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 شروط متفرقة:ـز:ثامنا

ةزة ننتعللزةالنننياسزةا نننزأازةاتلعننةز ننرزلعيللتننهزأاز بننتزعل ننهزأنننهزونن  زأازاننيمزبنم ننهزأازباة نن  زاإ .7
ا   زب   قزلبيو زأازا  زلبيو زعلاز واازأم زلاامرزأازل تي لرزةا ل  زأازعلنازةاتاة نؤزلعنهز
إ ننن ة ةلزبيالصنننلم ز ل نننرزعبننن  ز نننرزةامنننيلزا صننني  زةاتنننيل نزلنننعزعننن مزةإلينننللزبمنننقزةانننارة ازةال يابننن ز

 نرزبياتعا  يتزةالت تب زعلازااكز  للزعنزون ةزة نلهزلننزبن نزةالنياصن نزااز  نلوزانهزبيان يالز
زلنياصيتزال ل  زةاا ن  زةامل   ن  زواةز  للزعنزةتييازةإلج ةءةتزةاب يئ  ز   زعن زةاات يء.

إاةزأ لننن زةالننننياسزأازةالنننا  ز منننقزالجنننن زةاع نننيءةتزإا نننيءزةاتعياننن زلعنننهز انزةالجننناءزالب نننيءزاكنننااكز .1
زلصي  ازلبلغزةاتيل نزك   ة زعيمزالير ن زةاعيل .

يرزإا ننيءزةاعبن ززةالبنن مزلعننهزأازلننيزتببننازلننهززبتاج ننهزكتننيةزالا  نن ز م نن زإاةزتنا ازةالنننياسزأازةالننا  زجنن .0
 بااكز انزةاميج زإاازة تص ة زمكمزا يئرز ب رزبااكزلعز  زلبلغزةاتيل نز رزوا زةاميا .

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

وننىي ازيلننازألنن ةسزاىننمزكلننيزل ةعننيازةاونن ا زةاصننم  زاةاناي نن زالعننيلل نزانن وزةالننا  زلننعز نن ا ازإ  ننيقز .1
ز جةزل ةعيازةاو ا زةاصم  زعن زةاتا   .

ز جةزعلازةالا  زةام سزعلازناي  زةالكينزةااوزتتاةج ز  هزةالاة . .2
علننازةالننا  زأنز بنن مزع نننيتزلنننزةالنناة زةال لنناةزاىننيزع نننيتز ننرزييننن زةاللماننيتز ننرزجنن الزاصننوز .3

بن  مزع نن زانهز نرزميان زكنانزةاصننوزل لناةزاز بنامزةالنا  زبتزةال تلرليتزاانز نا زاوزع سز ع 
تبنن  مزع ننن زاننهزا   ننقزتمل ننلزليبنن وزالع نننيتزةالب لنن زعلننازم ننيبهزااز عتبنن زةاتمل ننلزةاليبنن وززنىيئ ننيلز

أينازع ننيتزعوناةئ  زلننزةالني ازةالنا  ازاليتبن زلعتن وزبنهزاعلناززاارة ازةا ةيل ن زاةالننزةانا نرا مقز
 م يةزةالا  ز.

  ازةاجا ازأازةإلو ةوزلنزلؤ   زةالاةصميتزاةالبي   ززةامل   ن  ز.علازةالا  زإم ي زوىي .4

ز جةزعلازةالا  زإم ي زوىي ازةالنويزاللاة زةاترزتت لةزااك.ز .5
 لترمزةالا  زبا عزةالاة ز رزعبناةتزنا من زاج ن ازل نلزةاوناا زاةاصنني  قزاةاعبناةتزةاك تان ن زتتني نةز .6

بنبنننلزونننا زةالننناة زباة ننن  زنبنننلزتتني نننةزا ب عننن زةالننناة زا ب عننن زونننا زةالننناة زكلنننيزا جنننةزعل نننهزأنز بنننامز
زةالا  ا.

 جننةزأنزتكننانزةالنناة زةالننا  ازل يببنن زالع نننيتزةالب لنن زل ننببيلزاةال يببنن زالونن ا زاةالاةصننميتزاةاتننرزتننمز .7
زةالاة ب زعل ىي.

م  زاز جةزأنزتكانزعباةتزةالاة زلا ال زبب ينزب يا زةإلنتيجزالم  زبىيزتي  خزةإلنتيجزاةنتىيءزةاصل .8
  جةزأنزتكانز ت ازةاصلم  زازتبلزعنز ل رزةال از.

 ةاب يمزبر ي ةتزلميجيازال تا عيتزةالا  .زاارة ازةا ةيل  زاةالنزةاا نر مقز .9

 مننننقزاننننارة ازةاليا نننن زل ةجعنننن زعلل نننن زتا  نننن زات ننننل مزةالنننناة زةالننننا  ازالتيكنننن زلنننننزةاتننننرةمزةالننننا  زبياونننن ا ز .11
 اةالاةصميت.

ارة ازةا ةيل ننن زاةالننننزةالنننا  ازاةالارعننن زعلنننازةاامننن ةتزصننني  يلزاازتتملنننلز جنننةزأنز كنننانزارنزةالننناة ز .11
 أوزأارةنزإ ي   زالعباةت.زةاا نر

  ننننسزأوزلنننني ازكيللنننن زأازأوزجننننرءزلنىننننيز ننننرزمننننيلزلييامتىننننيززاننننارة ازةا ةيل نننن زاةالنننننزةاننننا نر مننننقز .12
 اللاةصميتزةاترزتمزةاتميقزعل ىي.

 نننيع زلننننزتننني  خزز14مزايئلننن زةالننناة زةال لننناةزتا  ننن ويزابنننلزبتبننن  زارة ازةا ةيل ننن زاةالننننزةانننا نرتلتنننرمز .13
 ةاتا   .

ام ننةزةاب نننيلجزةا ننباعرززارة ازةا ةيل نن زاةالنننزةاننا نر لتننرمزةالننا  زبياب نننيلجزةا نناةئرزةانناوزتبنن   ز .14
 اللاة زةا يرج .



 

 29صفحة  لصالح وزارة الداخلية واألهن الوطنيلحوم ودواجن طازجة وهجودة توريد  99/1921عطاء رقن 

 

اةاون ا ز تمزة تلمزةالاة زةالا  ازلنزابلزاجن زة تلمزليتص زالوكل زاىاةزةا  سزا بيلزاللاةصنميتز .15
ةاعيل زاةاييص زالتعيا زةااة  از رز عاازةاع يءزاا ة زةإلميا زاألن زةاتا  ن زاةاع ننيتزةالعتلن ازاةاتنرز نتمز
جن ةءزةاتجنني ةزعل ىنيزبيا   بن زةاتننرزتمن  ويزةاجىنن زةال نتم  ازأازاجنن زةا ننتلمزبلاجنةزاجننينز  مصنىيزاةن

لابننن زا جنننةزكنننااكزإ  نننيقزةاونننىي ةتز ن ننن زتونننكلزاىننناةزةا ننن سزالع  ننن زلننن وزل يببتىنننيزاللاةصنننميتزةال 
 نرزةاانوزم نةزةالني ازةالنا  ازز1-7ةاصم  زاةاليب   زةالرل زلنزابلزةالا  زازتؤيازةاع ننيتزبن نب ز

 ازبنيءلزعلاز لةزلنزةاليتب زعن زكلزتا   ز.

 جةزعلازةالا  زةاعلمزبينزليز ب لهزلنزع سز ع ز ي وزةالمعالزال از تانز اليلزلنزتي  خزإالقز .16
 نياص .ةال

 مننقزالجننن زةاع ننيءةتزةال كر نن زتل  نن زةاع ننيءزالنن ازازتر نن زعنننزوننى زلنننزتنني  خزةنتىننيءزةالنن ازةابينان نن ز .17
 لعزةالا  زابنم زةا عي زا بيزالبت  يتزةالصلم زةاعيل .زقابياتمي

اعل هز جنةزتاا نعزز07/38/1137علازةالوي كزبياع يءزأنز كانزعلازعلمزبينزةاع يءز نتىرزبتي  خز .18
ألعزةاعلمزأننهز جنارزانارة ازةا ةيل ن زتيمن سزةاكل نيتزأازر ي تىنيزلعزارة ازةاليا  زمتازااكزةاتي  خززةاعب 

%زلنزةاكل يتزةال لاب زاب انزت    زاأل عي زاب انزلعي   زلنزةالا  زاااكزيللز   ينز03باةاعز
 ةاعب زم ةزةمت يجيتىي.

ز5333ب  نن زانن وزم ننيبيتزارة ازةاليا نن زبب لنن زب  نن ة زا  عنن زن لتننرمزةالننا  زةانناوزت  ننازعل ننهزةالنياصنن ز .19
ا ناوز نتمزة نتي ةمزونا زةاا  عن ز نرزمنيلزتيلنوزةالنا  زعننزةاتا  ن زو كلزاكلزبن زلننزبننا زةالنياصن ز

%ز73 نيع زلننزإبلانهزل نيوزاىنيزز14علازأنز بامزةالا  زبص وز اةت  زةاون ةءزلننزةاا  عن زينللز
 لصي  وزإ ة   .ز
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 اصفات الفنيةالشروط والمو 
 :ـ  المجمدمواصفات لحم العجل . 7

أنزتكننانزةالملنن زةالجلنن ازصننيام زال ننتي ةمزةابونن وزاةانيتجنن زعنننزةام اةنننيتزةالابامنن زاوننرزةاتننرزتننمز .7
مز(زامماىنيزعنن ز  جن زمن ة ازاز431ز–مز781ز-تب   ويزلب ئ يلز مزتجل  ويزعن ز  ج زم ة ازتت ةا زب نز ز

زمز(ز.781ز-تر  زعلاز ز
زكانزةالمل زةالجل ازاةتزلاى ز ب عرزاييا  زلنزعلليتزةاتلوزاةام ي زاةاك ليتز.أنزت .1
زأنزتكانزلمتما زبجل عزصميتىيزاييا  زلنزةاترن خز. .0
ز ةال تىلك(زأنزتكانزةالمل زةالجل ازييا  زلنزةا م ل يتزةاترزت بةز   ةلزاصم زةال  س .4
زأنزاز ر  زةاع  زةاكلرزالبكت   يزعنزلل انزيل  ز. .5
ز  بتزع مزلعيللتىيزبياى لانيتزاتكانزلابام زعلازةاو  ع زةإل لل  ز.زأن .6
زأنز كانزلص  زةالمل زةالجل ازلنزلني قزييا  زلنزةاابئ زاةإلوعيعيتز. .7
أنزتكننانزلعبننياز ننرزأالمنن زلمكلنن زالني ننب زازت نن زبياصننم زاازت ننلوزبتلننا زةالمننامزأازإمنن ة زأوز .8

ز.زك لاز0ت   زا  زل ااةزبىيزاارنزةاب ع ز
زاأنزازتكانزلنزاممزةابسزأازةاب نز.ال ل زةا وانزلنزا عزازلعبيازجل ةنزتكانزةالمامزةال .9

أنزتكانزلاة زةاتعبئ زأازةات ل  وزلمبب زةاملي  زةاكيلل زاب عزةالممزعننزةاتلنا زأ ننيءزةاتن ةالزاازتر ن ز .73
زك لاز.ز03إاازز13ةاعباازعنز

زم  ز.أنز كانزةات ل مز رزةا ل زةاالزلنز ت ازةاصل .77
زأنز تمزإم ي زصا زلنزنتيئجزةامماصيتزةاييص زبياكل  ز. .71
زأنز كانزت ل مزةاكل  زم ةز لةزةاي ليتزةال ين از. .70
زأنز تمزإم ي زع نيتزلنزابلزةالتب ل نزالصنوزالمكمزعل هزلنزابلزةالجن زةامن  ز. .74
زأنز كانزاللا  ز لجيتزتجل  زلني ب زا يص زلرةاا زلىن ز. .75
ز  ز رز لجيتزارة ازةاصم زاعلازنمب زةالا  ز.أنز كانزت ل مزةاكل .76
زأنز تمزتعا سزةاكل  زةال تىلك ز رزةاممسزم ةزةاصالز. .77

 -مواصفات الدواجن ) الدجاج ( :   _2
أنز كننانزانن وزةالننا  زإلكين نن زةاب ننيمزبىنناةزةاعلننلزكننينز كننانزتننيج ةلزلع ا ننيلزلتيصننسزبننيام اجزأازصننيمةز .7

زلر ع ز جيجززاممزاا  هزل لخزاينانر.
أنز كنننانزةامننن اجزلنننابا زعلنننازةا   بننن زةإل نننلل  زالننن ازةانننابوزازتتجنننيارزةا نننيعيتزاأنز يلنننازلننننزةا ةئمننن ز .1

زةاك  ى زاأنز ناوز رزةاليءزةابي  زاا  ز رزةاليءزةامي ز.
اةاننن  نززاةاننن أ جنننمزااانننكزبعننن زةاتنا نننوزايلنننا زلننننزةامونننيءز7433نننن7133أنز كنننانزارنزةامننن اجزلنننيزبننن نز .0

رةا ز وانزةا زلؤي از.اةا جلزاةن
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أنز جموزلنزةاليءزا عبيز رزأاميسزأازعباةتزازت لوزبتجل عزةا مزأازةال ي ز نرز ةيلنهزاعن مزتعبئتنهز نرز .4
أك ي زني لانزاأنز كانزلب  ةلزإااز  ج زصم زلئاوزاز نبلزإاازل ةكنرزةاتار نعزب ن ي ازلبن  ازازتر ن ز  جن ز

ز  جيتزلئا  .ز6م ة تىيزعنز
 ابهزمتاز تمزةإلو ةوزةا برزاةاتار عزةالبيو زإانازةاامن ةتزا نرزميان ز ناءزعن زةاتا   ز ببازةالا  زأازلن .5

زناع  زةام اجزأازتلمهز تمللزةالا  زةال ئاا  ز.
ز%ز  قزارنزاجميوزعلازةا لب  ز.1 رزميلزة تلمزةام اجزبصا ازكيلل ز تمزإ ي  ز .6
زأنز كانزةام اجزيي عيلزالتمت نزابلزةاابوزازأ نيءزةاابوز. .7
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ز
 بالمحوم الطـازجة والمجمدة والدواجـن ار الخاص ــجدول الكميات واألسع

 
 سعر الوحدة الكمية الوحدة الصنف م.

 بالشيكل
السعر اإلجمالي 

 بالشيكل
 مالحظات

ز    
ززز 0زكجمزاممزعجلزلجل زعي وز.7
ززز 0زكجمز جيجز يرجزز.1
ززز 0زكجمزص  زمبنز.0

ز : لشيكلالسعر اإلجمالي با
                                                           

 .كمية حسب الطمب ال/  مالحظة
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ننننننننزننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزوا  ز امزنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأا زأنيزةالااعزأ ني زننننننننننز
ز-نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزبياتننيار:نننننننننبصمترزلل للزعنززو ك زنننننننننننننننننننننننننن

لننننزونن ا زعيلننن زز39/1371ا  زبا نننيئقزةاع ننيءزةال ننن ا ز اننمزز.زززبننيننرزاننن أتزاتمىلننتزكي ننن زلنني7
زاييص زالاةصميتزاأاترمزةاترةليزاينان يلزبتلكزةاو ا زاةالاةصميتز.

ينز ببننازةاعنن سزةالبنن مزلنننرز نني وزةالمعننالزااز جننارزاننرزةا جننا زعنننهزالنن از ننتانز.زززكلننيزأاتننرمزبنن1
ز اليزلنزتي  خزآي زلاع زاتب  مزةاع اس.

لنززززز لبىيز تمزاكااكزأاترمزبتا   زةاصنيوزةالميا زعلازبلاجةزةاع يءزةالاكا زأعل زاةاتر.زز0
زأاةلن ة نتلمزتاا نعزةاعبن زاززلننزتني  خزااانكزةال ازةالاكا از نرزك ة ن زةاع نيءيللززةا ةيل  ارة ازابلز

ةاتا  نن زعلننازأنزتكننانزتلننكزةاصنننيوزةالننا  ازلنننزابلننرزا بننيلزاللاةصننميتزاةاونن ا زةالنصنناسزعل ىننيز
ز رزواةزةاع يء.

زاواةزإا ة زاتعى زلنرزبااكزأا زاأاترمزبكلزليزا  زبهز انزأوز   زأازإك ة ز.ززززز
ز

ز
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