الشروط العامة

الجزء االول :شروط الدخول بالمناقصة:

يقر المتعهد المحتمل والمنافس على هذه المناقصة بالتزامه التام بما يلي:
 .1بأن نظام اللوازم والخدمات واألشغال المعمول به في سلطة النقد الفلسطينية يعتبر جزءاً
مكمالً لما ورد في كراسة المناقصة فيما لم يرد نص بشأنه.

 .2بأنههه ق ه فر وتفهههم فحكههام نظههام الل هوازم والخههدمات واألشههغال ويقههر بههاالتزام بههه لمعامالتههه معههها

وال ه ههذ يمك ه ههن ااط ه ههالخ علي ه ههه م ه ههن خ ه ههالل الص ه ههفحة االكتروني ه ههة لس ه ههلطة النق ه ههد الفلس ه ههطينية

( )http://pma.ps/images/stories/regulations/supplyservicesworksact.pdf
فو لدى الديوان المركز لمقر سهلطة النقهد بهرام او والهذ تهم نشهره بالجريهدي الرسهمية "الوقهاع

الفلسطينية" عدد رقم (  ) 39بتاريخ .5115/11/52
 .3بأنه مؤهل من الجهات الرسمية ذات ااختصاص لتوريد /تنفيذ اللوازم /الخدمات /األشغال
المطلوبة وانه مسجل رسمياً لديها حسب األصول.

 .4بأن يرفق صوري مختومة من رخصة العمل و/فو مزاولة مهنة وصوري عن شهادي تسجيل
الشركة م كتاب التمثيل للمفوض رسمياً بالتوقي عنه.

 .5بأنه ملتزم التزاماً تاماً بتحمل ف

حال فوزه بالترسية لهذه المناقصة.

نفقات او فجور إعالن محلياً فو دولياً (ان وجدت) في

 .6بأن سلطة النقد غير ملزمة بقبول فقل األسعار.
 .7بأن سلطة النقد تستطي تغيير نسب التقييم الفني والمالي والمالءي المالية حسبما تراه مناسبا.
 .8بأن سلطة النقد غير ملزمة بضروري إجراء الترسية إن إرتأت ذلك وبدون إبداء ف فسباب.
 .9بأنه يحق لسلطة النقد إلغاء فو تأجيل المناقصة وبدون إبداء فية فسباب.
.11

بأن تقديم العروض والتسعير تم بالدوار األمريكي وشامالً لضريبة القيمة المضافة

.11

بأن العروض تبقى ملزمة له لمدي ( )31يوماً من آخر موعد لتقديم العروض وا

.12

بأنه لغايات قبول العروض يجب وض كل من العرض الفني والعرض المالي

وكافة الرسوم والضراعب.

يجوز العدول عن العرض خالل هذه المدي.

وكفالة دخول العطاء بمغلف منفصل وتوض جمي المغلفات بمغلف واحد معنون باسم
1

المناقصة ورقمها ورقم المعاملة الموضحين فعاله م

وخالف ذلك قد تعتبر العروض اغية.

إيضاح اسم المتعهد المحتمل

.13

بأن سلطة النقد لها الحق في عدم قبول العروض غير الموقعة وغير المختومة

.14

بأنه ملتزم بتقديم الكفاات المالية للمعاملة بحسب مرحلة تطورها حسبما ورد تحت

.15

بأنه يلتزم ألغراض المحاسبة والمطالبة المالية بتقديم فاتوري ضريبية وشهادي خصم

حسب ااصول فو التي ترد ناقصة فو غير واضحة.

البند رقم  6في ثانيا :اعالن المناقصة اعاله.
مصدر سارية المفعول وف

مستندات فخرى تلزم إلستكمال عملية الصرف بحسب النظام

المحاسبي والمالي لسلطة النقد الفلسطينية.

الجزء الثاني :شروط والتزامات المتعهد المحتمل لسريان الترسية والدخول بالعالقة التعاقدية
.16

الوضع القانوني للطرفين؛ ألغراض التعاقد ستعرف كل من سلطة النقد الفلسطينية

والمتعهد ك "طرف" وكالهما ك "طرفين"
.17

ممثلو كل طرف؛ لن يعتبر ممثلو فو موظفو ف

طرف من الطرفين موظفين فو

وكالء للطرف اآلخر ويكون كل طرف مسؤواً عن جمي المطالبات الناشعة عن موكليه فو

ممثليه فو موظفيه.
.18

مصادر التعليمات؛ ا يجوز للمتعهد طلب /قبول فية تعليمات من ف

جهة خالف

سلطة النقد فيما يخص الوفاء بالتزاماته بموجب هذه العالقة التعاقدية المحتملة.
.19

التعاقد من الباطن؛ ا يجوز للمتعهد التنازل عن جزء من العقد فو حقوقه فو

التزاماته بدون إذن خطي مسبق من سلطة النقد.
.21

عدم االنتفاع الشخصي؛ يقر المتعهد فنه لم يعرض ف فاعدي شخصية أل شخص

يعمل لصالح فو موظف لدى سلطة النقد للفوز بهذا العقد.
.21

طواقم العمل؛ يكون المتعهد مسؤواً عن الجوانب المهنية والفنية لمن يعنيهم بموجب

العقد ويتحمل مسؤولية ف

التزامات فو متطلبات دخول ف

5

من مرافق سلطة النقد ويلتزم

بمتطلبات السالمة األمنية بما فيها سالمة التاريخ الجناعي لطواقم المتعهد المحتمل وفن

يتقيدوا داخل مرافق سلطة النقد بهويات /باجات التعريف التي يطلبها موظفو األمن.
.22

التسليم للسلع /الخدمات؛ يجب على المتعهد تسليم فو توفير السل  /الخدمات في

المكان المحدد وضمن فتري التسليم المحددي في العقد كما يجب على المتعهد المحتمل تزويد
سلطة النقد بمسوغات ووثاعق وبوالص الشحن فو غيرها من الوثاعق التي تطلبها سلطة النقد

على النحو الذ تقرره.
المعاينة قبل االستالم؛ عند اشتراط العقد لمعاينة السل  /المواد قبل التسليم يجب
.23
وبوقت ٍ
ٍ
كاف وحتى تاريخ المعاينة يجب فن تكون
على المتعهد إبالغ سلطة النقد بذلك
السل محفوظة ومعبأي حسب فعلى المقاييس.

.24

التوصيل والنقل والشحن؛ يكون المتعهد المسؤول الوحيد عن كافة متطلبات

وترتيبات النقل ورسومه والشحن والتأمين حسب شروط العقد.
.25

االلتزامااات الفنيااة والضاامانة؛ إضههافة لشههروط العقههد والحقههوق ااخههرى لسههلطة النقههد

يكههون المتعهههد ض ههامناً له ه "مطابق ههة السههل " ومالءمته هها للغههرض المطل ههوب ومواصههفات الج ههودي
العاليههة وفن تكههون خاليههة مههن العيههوب الخفيههة فو عيههوب التصههميم فو التصههني عنههد التسههليم

وكههذلك "خلههو السههل مههن حقههوق الغيههر" وخاصههة الحقههوق الفكريههة واألسهرار التجاريههة وبخههالف

ذلك يلتزم المتعهد بالقيهام فهو اًر بمعالجهة عهدم التطهابق ههذا وتحمهل كافهة التكهاليف المحتملهة
وتعويض سلطة النقد عن األضرار الناشعة عن ذلك.

.26

استالم /قبول أو رفض السالع /الخادمات؛ سهلطة النقهد غيهر ملزمهة بقبهول ف لهوازم/

خه ههدمات ا تطه ههابق المواصه ههفات المطلوبه ههة فو شه ههروط العقه ههد .ويجه ههوز لسه ههلطة النقه ههد طله ههب
فحوصههات قبههول محههددي وكمهها هههو منصههوص عليههه فههي العقههد او الشههروط التههي يتفههق عليههها

الطرفههان خطي هاً وا تعتبههر السههل  /الخههدمات مقبولههة مهها لههم تههزود سههلطة النقههد المتعهههد خطي هاً
بههذلك كمهها ا يشههكل اسههتالم ف فههاتوري او مطالبههة فههي حههد ذاتههه قبههواً مههن سههلطة النقههد للسههل /

الخدمات كما ا يشكل في ف حال دف سلطة النقد في حد ذاته قبواً للسل  /الخدمات كما
يجههوز لسههلطة النقههد رفههض فو قبههول السههل  /الخههدمات إن كانههت غيههر مطابقههة للمواصههفات فو
لشههروط العقههد المزم ه او إن كانههت غيههر مالعمههة لظههروف التسههليم والتسههلم حسههب تقيههيم سههلطة

9

النقههد ويجههب علههى المتعهههد المثههول فههو ار لمالحظههات سههلطة النقههد ويلتههزم بههأ خيههار تفرضههه

سلطة النقد بحسب نظام اللوازم والخدمات واألشغال وخاصة الفصل الثالث منه.
.27

تفسايرات خاصااة ومرجعيااات الكراساة والتعاقااد المحتماال :ألغهراض هههذه الك ارسهة ومهها

يترتب عليها من تعاقد محتمل يكون:

ف -ذكر المفرد يعني الجم والعكس صحيح.
ب -ذكر الوقت (فيام /شهور /سنوات) يعني وحدات الوقت التقويمي ما لم يذكر خالف ذلك.
ج -رؤوس العناوين لإلشاري فقط وا تتعارض م بيان المحتوى.

د -اإلشارات أل مرج يشمل تعديالت ذلك المرج فيضاً.

ه -مرجعي ههات وفنظم ههة س ههلطة النق ههد الت ههي ت ههنظم عملي ههات الشههراء والتعاق ههد ه ههي المرجه ه األول
والوحيههد الههذ يعتههد بههه عنههد تقيههيم الوفههاء بالت ازمههات هههذه المعاملههة ومحههل العقههد خاصههة

نظههام اللهوازم والخههدمات واألشههغال النافههذ مه م ارعههاي ف مرجه آخههر بموافقههة سههلطة النقههد

عليه خطياً.

و -كافههة شههروط ااسههتالم والتسههلم المنصههوص عليههها فههي نظههام الل هوازم والخههدمات واألشههغال
النافههذ هههي واجبههة وملزمههة للمتعهههد المحتمههل لمقابلههة الشههروط المرجعيههة الفنيههة والمتطلبههات

وااستحقاق المالي.

ز -تكههون كههل وثههاعق ك ارسههة المناقصههة جههزءاً ا يتج ه فز مههن ااتفاقيههة الالحقههة وملزمههة للمتعهههد

المحتمههل وهههي بمثاب ههة مسههودي العق ههد الههذ س ههيكون توقيعههه ملزمه هاً لههه بع ههد إصههدار كت ههاب
الترسية المبدعية.

.28

كفالة حسن التنفيذ وكفالة الضمان الفني
 -1يجهههب عله ههى المتعههههد المحتمه ههل تزويهههد كفاله ههة حس ههن تنفي ههذ ان كان ههت مطلوبهههة بهه ههذه
الكراسة إلى سلطة النقد الفلسطينية قبل إبرام العقد وتبقى سارية المفعول حتى تاريخ
نهاية العقد فو على األقل لمدي ( )61يوم فيهما اطول تكهون الكفالهة بنكيهة فو شهيك
بنكي غير قابل للنقض صادر عن بنك مرخص في فلسطين فو بالخارج.

 -5يجههب علههى المتعهههد المحتمههل تزويههد كفالههة الضههمان الفنههي إن كانههت مطلوبههة بهههذه
الكراسة إلى سلطة النقد الفلسطينية قبل الدف النههاعي لهه وتكهون سهارية لمهدي ()15

شهر على األقل بعهد اسهتالم اللهوازم /الخهدمات /األشهغال وفهي حهال تهم اكتشهاف ف
اً

4

خله ههل مصهههنعي او فنه ههي ناشه ههع عهههن عيه ههوب التص ههني

اء بااستبدال فو باإلصالح.
المحتمل معالجة العيب سو ً
.29

عن ههدها يج ههب علهههى المتعهه ههد

طريقة الدفع
 -1تقههوم سههلطة النقههد بالههدف خههالل ( )61يومهاً مههن تههاريخ الوفههاء بشههروط التنفيههذ /التسههليم
وليس من تاريخ استالم فاتوري المتعهد المحتمل ما لم ينص العقد على خالف ذلك

كمهها يجههب علههى المتعهههد المحتمههل تقههديم فههاتوري واحههدي لجمي ه مطالباتههه فيمهها يتعلههق
بمحل العقد ما لم يهنص العقهد علهى خهالف ذلهك ويجهب فن توضهح ههذه الفهاتوري رقهم

العقد كما يجب الوفاء بكافة متطلبات الصرف المنصوص عليهها فهي النظهام المهالي
والمحاسهبي وفيهة انظمهة معمهول بهها لهدى سهلطة النقهد وفيهة متطلبهات للصهرف معمهول

بها لدى الهيعات الحكومية والرسمية.

حقوق الملكية؛ يلتزم المتعهد المحتمل بأن السل  /الخدمات المعروضهة والمنفهذي مهن

.31

طرفههه ت ارعههي معههايير الملكيههة الفكريههة وحقههوق الملكيههة وا تتعههدى علههى ملكيههة طههرف ثالههث فو

الغير.
.31

التصاااااريل والاااارخي التجاريااااة والتصاااادير؛ المتعه ههد المحتمه ههل ه ههو المس ههؤول عهههن

الحصه ههول عله ههى ف ت ه هراخيص فو تصه ههاريح تجاريه ههة او تصه ههدير مطلوبه ههة للسه ههل  /المنتجه ههات/
التقنيات /الخدمات محل العقد بما في ذلك البرمجيات على سبيل المثال ا الحصر.

تعويضااات محتملااة؛ يلتههزم المتعههد بتعههويض مواخههالء مسهؤولية سههلطة النقههد وموظفيههها
.32
ووكالعها ضد ف دعاوى قضاعية فو مطالبات قد يرفعها اآلخرون ضد سهلطة النقهد والناشهعة
عههن حيههازي سههلطة النقههد أل سههل  /مهواد مسههجلة ببهراءي اختهراخ /حقههوق طبه وتههأليف بموجههب
شهروط العقههد فو الناشهعة عههن ف قصههور مهن المتعهههد المحتمهل او فيههة فطهراف مهن جهتههه فههي

فداء العقد المزم تجاه ف طرف ثالث.
.33

التأمينااات؛ لتنفيههذ محههل العقههد يجههب علههى المتعهههد المحتمههل خههالل فتهري سهريان العقههد

وتجديههده ومهها بعههد تنفيههذ العقههد تههوفير التأمينههات ادنههاه (كلههها فو جههزًء منههها) للمههدي التههي تحههددها
سلطة النقد إذا ما ارتأت الحاجة الى ذلك:
ف -تأمين ضد فية مخاطر خاصة بممتلكاته ومعداته.

2

ب -ته ههأمين تعه ههويض إصه ههابات وح ه هوادث العمه ههل لط ه هواقم عمه ههل المتعهه ههد لتغطيه ههة جمي ه ه
مطالبات اإلصابات وحاات الوفاي والعجز فو ف مناف فخرى مطلوبة قانونياً.

ج -ته ههأمين المسه ههؤولية المدنيه ههة والمسه ههعولية بشه ههكل عه ههام لتشه ههمل فيض ه هاً مطالبه ههات الوفه ههاي
واإلص ه ههابات الجس ه ههدية وت ه ههأمين المس ه ههؤولية القانوني ه ههة للمنتج ه ههات وخس ه ههاري فو تل ه ههف

الممتلكات وتأمين اإلصابات الشخصية وتأمين إصابات اإلعالنات الناشعة عن فو
المتصلة بأداء المتعهد المحتمل بموجب العقد بما فهي ذلهك المسهؤولية الناجمهة عهن

فو المتصههلة بفعههل فو تقصههير المتعهههد المحتمههل فو فف هراده فو وكالعههه فو ضههيوفه فو
اسههتعمال -فثنههاء تأديههة العقههد -ف مركبههات فو قهوارب فو طههاعرات فو وسههاعل ومعههدات
نقل فخرى يملكها فو ا يملكها المتعهد المحتمل وذلك على سبيل المثال ا الحصر.

د -ف تأمينات فخرى يتم ااتفاق عليها.
.34

الرهونات والحجوزات؛ يجب على المتعهد المحتمهل االتهزام بعهدم وضه ف حجهز فو

رهن مقابل ف مستحقات فو مبالغ قد تكون مستحقة له ضمن العقد.
.35

أصااول ومعاادات ساالطة النقااد؛ تكههون ف معههدات فو فصههول قههد يههتم تزويههدها للمتعهههد

المحتمههل لتنفيههذ محههل العقههد مملوكههة لسههلطة النقههد ويجههب إعادتههها فههور انتهههاء العقههد فو عههدم
الحاجة لها فيهما فسبق.
 .36حقوق الملكية الفكرية والعامة والطبع والتأليف وباراءات االختاراع؛ باسهتثناء مها يهنص عليهه
ص ه هراحة فه ههي العقه ههد فه ههلن لسه ههلطة النقه ههد الملكيه ههة الفكريه ههة وحقه ههوق الملكيه ههة األخه ههرى المتعلقه ههة
بمخرجات محل العقد من عمليات فو منتجات فو اختراعات فو ففكار فو معرفة خاصة إدارية
وفنية فو فوعية معلومات فو مستندات فو مواد فخرى يكون المتعهد المحتمل قد طورها لسلطة

النقد ضمن محل العقد.

 .37اسااتخدام اساام وشااعار ساالطة النقااد وامشااهار عاان عملهااا :يحظههر علههى المتعهههد المحتمههل
اسههتخدام اسههم فو شههعار سههلطة النقههد بخصههوص تنفيههذ محههل العقههد وا يجههوز لههه لغههرض منفعههة
تجارية فو خالفه اإلفصاح عن العالقة التعاقدية معها دون إذن خطي من سلطة النقد.

 .38سرية المستندات والمعلومات؛ تعتبر البيانات فو المعلومات التي قهد يفصهح عنهها ف طهرف
مههن الط هرفين ("المفصههح") للطههرف اآلخههر ("المتلقههي") فثنههاء تنفيههذ محههل العقههد س هرية يجههب فن
يحافظ هذا الطرف على سريتها وتفاد اإلفصاح عنها فو نشرها ويتعامل معهها كمها يتعامهل
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مه ه معلومات ههه المش ههابهة الت ههي ا يرغ ههب باإلفص ههاح عنه هها فو نش ههرها فو تعميمه هها وا يج ههوز
للمتعهههد اإلفصههاح عههن فيههة معلومههات إا بقههدر متطلبههات القههانون شهريطة الحفههاظ علههى حقههوق

سلطة النقد وبلذن خطي منها.

 .39القااوا القاااهرا :تغيي ارات أخاار فااي ال ااروف؛ يجههب علههى ف طههرف متضههرر إشههعار الطههرف
اآلخر خطياً عند حهدوث ف وضه يشهكل قهوي قهاهري وذلهك إذا كهان الطهرف المتضهرر غيهر
قادر على الوفاء بالتزاماته لمحل العقد المزم وذلك م مراعاي ما يلي:

ف -المقصههود ب "القههوي القههاهري" كمهها هههو مسههتخدم هنهها فعمههال غيههر متوقعههة وغيههر قابلههة
للمقاومه ههة مه ههن فعمه ههال القضه ههاء والقه ههدر والحه ههرب (المعلنه ههة فو غيه ههر المعلنه ههة) والغه ههزو
والثه ههو ارت والعصه ههيان المسه ههلح واإلرهه ههاب فو ف فعمه ههال فخه ههرى ذات طبيعه ههة فو قه ههوي
مش ههابهة شه هريطة فن تنش ههأ ه ههذه األعم ههال ع ههن فس ههباب خ ههارج نط ههاق س ههيطري المتعه ههد

المحتمل وبدون قصور فو إهمال منه.

ب -إعالم الطرف اآلخر بأ تغير في ظروف الحالة إن كانت تؤثر على محل العقد.

ج -تفصههيل تههداعيات القههوي القهاهري فو التغييهرات األخههرى إلههى الطههرف اآلخههر بحههد فقصههى
 12يوم ه ها مهههن وقوعهه هها مهههن خه ههالل كشهههف النفقه ههات والمص ههاريف التقديري ههة المحتمه ههل
تكبدها.

د -على الطرف غير المتضرر منح الطرف المتضرر مدي معقولة لاليفاء بالتزاماته.

ه -يحههق لسههلطة النقههد إنهههاء العقههد كمهها هههو موضههح فههي البنههد التههالي إذا كههان المتعهههد
المحتمل عاج اًز عن الوفاء بالتزاماته بسبب القوي القاهري.

 .41إنهاء العقد
ف -يحق لسلطة النقد إنهاء العقد متهى شهاءت وبحسهب متطلبهات ودواعهي الحاجهة لهديها

ويكون ذلك من خالل إشعار خطي للمتعهد ودون إعطهاء ف مبهرر لهذلك بمنحهه 2

فيام عمل لالنهاء.

ب -يجوز لسلطة النقد الفلسطينية إنهاء العقد فو اًر في الحاات التالية:

 .iإذا فشهر المتعهد المحتمل إفالسه فو تم الحكم عليه باإلفالس فو التصفية.
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 .iiإذا تنازل المتعهد المحتمل عن العقد لمصلحة فحد داعنيه.

 .iiiإذا ارتههأت سههلطة النقههد فن الوض ه المههالي للمتعهههد المحتمههل تغيههر سههلبيا بمهها
يتصههل بقههدري المتعهههد المحتمههل علههى الوفههاء بههأ جههزء مههن التزاماتههه بموجههب

محل العقد.

ج -يجههوز للمتعهههد المحتمههل طلههب إنهههاء العقههد بشههكل كلههي فو جزعههي إذا لههم يههنص العقههد
علهى خهالف ذلهك ويكهون طلهب اانههاء بموجهب إشهعار خطهي إلهى سهلطة النقهد قبهل

 61يومهاً مهن انهههاء العقهد وا يعتبهر الشههروخ فهي التسهوية فو التحكههيم ضهمن "تسههوية

النزاعات" "سبباً" لطلب اانهاء.

د -يجههب علههى المتعهههد المحتمههل فههي حههال إنهههاء العقههد إتخههاذ مهها يلههي م ه م ارعههاي مهها قههد
تطلبه سلطة النقد في إشعار اإلنهاء:

 .iالقيام فو اًر بلنهاء فية التزامات بموجب العقد.

 .iiتخفيض نفقات إنهاء محل العقد للحد األدنى.
 .iiiعدم الشروخ في فية التزامات إضافية بموجب العقد.

 .ivإنهههاء جميه ه العقههود الفرعي ههة المتص ههلة بالعقههد وع ههدم الشههروخ ف ههي تعاق ههدات
فرعيهة فو تسههيالت باسههتثناء مها توافهق سههلطة النقهد خطيهاً علههى فنهه ضههرور
لتنفيذ محل العقد.

 .vالقيام فو ار بتحويل ملكية وتسليم سلطة النقد فية اعمال منجزي /فجهزاء منتهيهة
(جزعي هاً فو كلي هاً) حتههى تههاريخ اإلشههعار باانهههاء واإلفصههاح عههن فيههة ل هوازم/
خههدمات /فشههغال قيههد التنفيههذ وتسههليم كافههة المخططههات و /فو الخطههط و /فو
المعلومههات المكتملههة فو الجزعيههة وفيههة فمههور فخههرى يفتههرض تزويههدها لسههلطة

النقههد لههو تههم ااسههتمرار فههي العقههد خههالل مههدي فقصههاها  2فيههام عمههل مههن تههاريخ
اإلشعار باانهاء.

ه -يحق لسلطة النقد طلب كشوفات توضيحية لحسابات ونفقات موايرادات وفية معلومهات
ذات ص ههلة بمح ههل العق ههد غي ههر المكتم ههل فو المكتم ههل والحص ههول عليه هها م ههن المتعه ههد
المحتمل.

و -ا يجب على سلطة النقد دف فية تكاليف للمتعهد المحتمل مقابهل اللهوازم /الخهدمات/
األشغال المسلمة كلية حسب شروط العقهد إا إذا كهان قهد تهم طلبهها و /فو اسهتالمها

8

حسب األصول المعمول بهها لهدى سهلطة النقهد قبهل اسهتالم المتعههد المحتمهل إلشهعار

اإلنهاء من سلطة النقد و /فو قبل طلب المتعهد المحتمل لإلنهاء إلى سلطة النقد.

ز -يجههب علههى المتعهههد المحتمههل فههي حههال قيامههه بلنهههاء العقههد تعههويض سههلطة النقههد عههن
كافة الخساعر واألضرار الناشعة عن ذلك.

 .41صيانة الحقوق وعدم التنازل عنها

ا يجوز أل طرف من الطرفين التنازل عهن ف حهق مهن حقوقهه المتاحهة بموجهب العقهد وا

يعتبر ف تنازل ممكنا من ف طرف فنه إعفاء له من التزاماته بموجب العقد.

 .42الالحصرية

سههلطة النقههد غيههر ملزمههة بطلههب فو شهراء حههد فدنههى مههن كميههة اللهوازم /الخههدمات /األشههغال مههن
المتعهد المحتمل ما لم يحدد خالف ذلهك فهي العقهد ويحهق لسهلطة النقهد متهى شهاءت ومهن

ف مصدر تراه مناسبا الحصهول علهى اللهوازم /الخهدمات /األشهغال مهن نفهس المواصهفات و/
فو النوخ و /فو الكمية المذكوري في العقد ودون فية التزامات عليها تجاه ف طرف كان.

 .43امعفاء الضريبي

ف -تسر فية فحكام مذكوري في قانون سلطة النقد وقابلهة للتطبيهق علهى العقهد بخصهوص
اإلعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم والطواب وخالفه.

ب -يعتبههر توقي ه المتعه ههد المحتمههل علههى العق ههد بمثابههة تفويض هاً غي ههر قابههل للرجههوخ عن ههه
لسلطة النقد اقتطاخ فية ضهراعب فو رسهوم مهمها كهان نوعهها وذلهك دون الحاجهة الهى

إذن خطي مسبق.

 .44االلتزام بالقانون

يتوجه ههب عله ههى المتعهه ههد المحتمه ههل االت ه هزام به ههالقوانين والم ارسه ههيم وااحكه ههام واألنظمه ههة والقواعه ههد

المتصههلة بههأداء التزاماتههه بموجههب العقههد بمهها فههي ذلههك متطلبههات تسههجيله كمههورد محتمههل لسههلطة

النقد.

 .45التعديالت والتغييرات واالوامر التغييرية
ف -يكههون مح ههافظ س ههلطة النق ههد فو مههدير داعه هري الخ ههدمات العام ههة فههي س ههلطة النق ههد الجه ههة

صههاحبة الصههالحية بالنيابههة عههن سههلطة النقههد إلج هراء ف تعههديل فو تغييههر فو إصههدار

فوامر تغييرية على العقد.
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ب -تكهون الشهروط واألحكهام الموضهحة فهي العقههد ههي نفهس شهروط وفحكهام ف مهدي /مههدد
مجددي فو ممددي للعقد المزم ما لم يتفق الطرفان خطياً على خالف ذلك.

 .46تدقيق مسوغات ووثائق المعامالت

ف -يقر المتعهد المحتمل بأن كل فاتوري تدفعها سلطة النقد تكون خاضعة لتدقيق ما قبهل
الههدف مههن قبههل مراقبههي ومههدققي سههلطة النقههد ولتههدقيق مهها بعههد الههدف مههن قبههل جهههات
فخههرى ومفوضههين وذلههك فههي ف وقههت فثنههاء مههدي العقههد المزمه ولمههدي  2سههنوات فيهمهها
فطول وفنه يجب عليه تعويض سلطة النقد عن فية مبالغ يتضح من التدقيق فنها قد

دفعت بطريقة مخالفة لشروط وفحكام العقد.

ب -يجههوز لسههلطة النقههد القيههام بههلجراء تحريههات وفحوصههات حههول العقههد فو ف جههزء منههه

وحول االتزامات المنجزي لمحل العقد وحول عمل المتعهد المحتمهل عمومهاً المتصهل
بمحهل العقهد وعليههه يجهب عليهه إبههداء التعهاون التهام بخصههوص طهواقم عملهه ووثههاعق

المعههامالت ذات العالقههة وب هراما المحاسههبة ونظههم العمههل وذلههك علههى سههبيل المثههال ا
الحص ههر ويس ههمح لس ههلطة النق ههد ب ههدخول م ارف ههق المتعه ههد المحتم ههل ف ههي فوق ههات معقول ههة
وظروف معقولة لالتصال بأفراد المتعهد المحتمل وااطالخ على الوثاعق.

 .47عمالة األطفال

يقر المتعهد المحتمل ويلتزم من طرفه فو مهن طهرف وكالعهه وممثليهه ومتعاقهد البهاطن بعهدم
التعامههل م ه ف طههرف لههه صههلة ب هأ ممارسههة تتعههارض م ه الحقههوق الموضههحة فههي الميثههاق
الفلسطيني لحقوق األطفال ويلتزم بعدم ممارسة ف حالة يكون فيها خرقاً لحماية األطفال فو

القيههام بههأ عمههل مههن شههأنه تشههكيل خطههر علههى تعلههيم األطفههال فو إلحههاق ضههرر بصههحتهم فو
الجوانب الجسدية فو العقلية فو المعنوية وف خرق لهذا االتزام يكهون بمثابهة تصهريح لسهلطة

النقد إلنهاء العقد فو اًر بلشعار خطي له دون ف مسؤولية.
 .48التمييز واالستغالل الجنسي

يقههر المتعهههد المحتمههل ويلتههزم باتخههاذ مهها يلههزم لمن ه التمييههز وااسههتغالل الجنسههي أل طههرف

ضمن عالقة المتعهد المحتمل ألداء محل العقد وف خرق لهذا االتزام يكون بمثابة تصهريح
لسلطة النقد إلنهاء العقد المزم فو اًر بلشعار خطي له دون ف مسؤولية.

 .49المحسوبية والفساد
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إذا انخرط المتعهد المحتمل بأ شكل من فشكال المحسوبية والفساد فو مهنح ف شهخص فيهة

هدية فو إغراء ماد فيما يتصل بالفوز بالعقد فو تنفيذ محله فو إذا قام ف طرف بذلك يعمل
لدى المتعهد المحتمل فو وكيالً عنهه فو قهام بهأ مخالفهة بموجهب قهوانين منه الفسهاد المعمهول
بها في فلسطين فلنه يحق لسلطة النقد إنهاء العقد ومطالبة المتعهد المحتمل بالتعويض عن

األضرار الناجمة عن ف ظرف بهذا الخصوص وخصم ذلك مباشري من مسهتحقاته دون ف
مسعولية على سلطة النقد.

 .51المساواا في التو يف.
تتب سلطة النقد سياسة المسهاواي فهي التوظيهف وعلهى المتعههد المحتمهل م ارعهاي ذلهك وم ارعهاي

معاملة موظفي سلطة النقد وممثليها ووكالعها بالمثل عند تنفيذ محل العقد.
 .51تسوية النزاعات

تتم تسوية النزاعات بين الطرفين بما يتصل بالعقد من خالل التسلسل التالي:

ف -التساااوية الودياااة :عنههد نشههوء ف خههالف بخصههوص محههل العقههد يجههب علههى الط هرفين بههذل
قصارى جهودهما لتسويته بصوري ودية بحسب إجراءات يتفقان عليها خطياً.

ب-التحكيم :عند استمرار ف خالف ولم يتم تسويته وديا بموجب المهادي السهابقة خهالل  91يومهاً
مههن اسههتالم فحههد الط هرفين لطلههب خطههي مههن الطههرف اآلخههر للتسههوية الوديههة فانههه يمكههن أل

طرف طلب التحكيم بحيث يكون المستشار القانوني لسهلطة النقهد ههو الجههة التهي تحهدد هيعهة

التحكيم الملزمة لكهال الطهرفين ويكهون التحكهيم بموجهب القهوانين الفلسهطينية وا يكهون لهيعهة
التحكههيم صههالحية مههنح فاعههدي فعلههى مههن معههدل سههعر الفاعههدي السههاعد بههين المصههارف فههي لنههدن

("ليبور  )"LIBORفهي يومهه ويلتهزم الطرفهان بهالقرار الصهادر نتيجهة التحكهيم كحكهم قضهاعي
نهاعي في ف نزاخ بينهما وتكون تكاليف التحكيم على حساب من يطلب التحكيم.

ج -المزايا والحصانة :يجب مراعاي فية حصانة فو مزايا تتمت بها سلطة النقد وتكون مهذكوري فهي
قانون سلطة النقد وذات صلة بالعقد.

د -القانون :تخض المعاملهة والعقهد المزمه وفحكامهه وتفسهر حسهب القهانون الفلسهطيني وتخضه
للمحاكم المختصة في رام او ما لم يتفق الطرفان خطياً على خالف ذلك.
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