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 ٓفثكظر تسخذ-شأ٤َٛ شدٌر ٤ٓثٙ تعٌثٕ تُصط٣ٞش تُفؼش١ عششٝٓ

 

 وثائؽ العطاء 

2020 

 
 

   11/20202/ الموافؽ االثنيف مف مساء يـووالنصؼ الثالثة  اخر موعد لبيع وثيقة العطاء ىو الساعة
 الثالثة مساءا الساعو   2020/11/4 الموافؽاالربعاء  آخر موعد لتقديـ اإلستفسارات ىو يـو  -
               5 11/2020/الموافؽ   الخميس  سيتـ الرد عمى جميع اإلستفسارات بموعد أقصاه يـو -

 الحاديةالساعة لغاية  التاسعة ةيبدأ موعد تسميـ العروض عمى العنواف المذكور أدناه مف الساع -
 9  11/2020/الموافؽ  االثنيف يـو صباح مف عشرة

 
 

 ششًر ٤ٓثٙ ت٤ُشٓٞى

 ٓذ٣ش٣ر تُؼطثءتز ٝتُٔشصش٣ثز

 شثسع خـذتد –تسخذ 

http://www.yw.com.jo 
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 تُـٔفصــ٣ٞـــثز 

 
 اٌـّــٛظـٛع                                    

 دػــٖٛ اٌؼطــبء  اٌجضء االٚي

 وتبة اٌتف٠ٛط   اٌجضء اٌثبٟٔ

 تؼ١ٍّبد دخٛي اٌؼطــبء  اٌجضء اٌثبٌث

 غ١ش ِشفمخ( اٌششٚغ اٌؼبِخ ) ء اٌشاثغاٌجض

 اٌخبصخ : اٌششٚغ ٚ 

 اٌتؼ١ٍّبد ٌٍّٕبلص١ٓ - أ 

 اٌششٚغ اٌخبصخ - ة

 ّٔبرج االتفبل١بد ٚاٌعّبٔبد  -ج

 اٌّٛاصفبد اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ  اٌجضء اٌخبِظ

 اٌمبئّخ اٌغٛداء  اٌجضء اٌغبدط 

 جذاٚي اٌى١ّبد  اٌجضء اٌغبثغ

 اٌّخططبد  اٌجضء اٌثبِٓ 
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 اٌجضء االٚي
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 شركة مٌاه الٌرموك

 

 إعالن دعوة عطاء
تعلن شركة مٌاه الٌرموك عن عن طرح العطاء ادناه فعلى الراغبٌن من ذوي االختصاص باالشتراك بهذا العطاء 

سارٌة المفعول و شهادة شارع بغداد مصطحبٌن معهم شهادة التصنٌف ورخصة مهن  –مراجعة مقر الشركة  / اربد 
غرفة التجارة و السجل التجاري )النسخ األصلٌة أو صورة مصدقة( وتفوٌض للحصول على وثائق دعوة العطاء. 

  -وحسب الشروط التالٌة: 11/10/2020الموافــق  ثنٌنٌـوم االاعتبارا من صباح 

                 

 رقم دعوة
 العطاء

 وصف العمل
كفالة دخول 

 المناقصة

 
 لتصنٌفا

 ثمن النسخة
 غٌر مسترد 

 ) دٌنار(

اخر موعد لتقدٌم 
العروض الساعة  
الحادٌة عشر صباح 

 االثنٌنٌوم 

YWC-

FARA5-

3.2/2020 

مشروع تأهٌل شبكة مٌاه 

-اسكان التطوٌر الحضري

 محافظة اربد

من  (%3) 

قٌمة العرض 

 المقدم

 

مٌاه  رابعهفئة 

 وصرف صحً

 فما فوق

200 

 مائتان دٌنار
9  /11  /2020 

 

  2/11/2020الموافـــق  ثنٌنٌوم االالساعة الثالثة والنصف آخر موعد لبٌع نسخ العطاء . 
  على المناقص ان ٌقدم عرضٌن )مالً و فنً( منفصلٌن وٌتعٌن االشارة بشكل واضح على المغلف ما ٌحتوي

 ص ورقم الهاتف.بداخله من عروض سواء كان )مالً او فنً( مع ذكر اسم ورقم العطاء واسم المناق
  على المناقص أن ٌرفق كفالة بنكٌة أو شٌك مصدق بمغلف منفصل بقٌمة الكفالة المبٌنة أعاله مع تحدٌد رقم واسم

 العطاءعلى المغلف.
 :ٌتم التقٌٌم على العرض الفنً اوال حسب الشروط التالٌة 

ع وان ال تقل قٌمة االحالة ( مشار3ٌعلى المناقص ارفاق ما ٌثت تنفٌذه من مشارٌع مشابهة على االقل ) .1
 ( دٌنار وان ٌرفق ماٌثبت ذلك.500,000لكل مشروع عن )

 ارفاق ما ٌثبت حسن االنجاز من صاحب العمل للمشارٌع المشابهة. .2
 ارفاق ما ٌتعلق بالكادر االساسً للشركة على النحو التالً: .3

 شارٌع مشابهة.( سنوات خبرة م5( سنوات منها )15مدٌر المشروع خبرة عامة على االقل ) -
 (سنوات خبرة مشارٌع مشابهة.5مهندس مدنً خبرة ) -
 ( سنوات مشارٌع مشابهة.10مساح خبرة ) -
 .تقدٌم منهجٌة لتنفٌذ االعمال وخالل فترة المشروع المذكورة فً وثائق العطاء, من تارٌخ امر المباشرة 
  تقدٌم برنامج سٌر االعمال وحسبCPM 
  راسب( ٌتم فتح العروض المالٌة للمؤهلٌن فنٌا. .بعد اجتٌاز التقٌٌم الفنً )ناجح / 
 .تفتح العروض من قبل لجنة العطاءات المختصة بحضور من ٌرغب من المناقصٌن 
 . على من ٌرغب التقدم للعطاء مراجعة إدارة شركة مٌاه الٌرموك للحصول على أٌة معلومات تخص العطاءات 

 02/7246859محطة رمضان للمحروقات. تلفاكس رقم: مقابل  –شارع بغداد  -على العنوان التالً اربد
    dalal_eliwah@yw.com.joاو االٌمٌل االلكترونً : 

mailto:dalal_eliwah@yw.com.jo
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 http://www.yw.com.joاو الموقع االلكترونً للشركة :      
 3/11/2020تارٌخ  ثالثاءموعد زٌارة الموقع ٌوم ال 
 حوفا الساعة التاسعة صباحا وللتنسٌق التواصل مع مدٌر مدٌرٌة الشؤون الفنٌة  –تب الشؤون الفنٌة والتجمع بمكا

 0711601171المهندس : اشرف البطاٌنة , هاتف : 
 . ٌحق لشركة مٌاه الٌرموك إلغاء العطاء أو إعادة الطرح دون إبداء أٌة أسباب ودون تحملها أدنى مسؤولٌة 
 تبعث االستفسارات على الفاكس  4/11/2020الموافق  ربعاءخاصة بالعطاء ٌوم االاخر موعد لالستفسارات ال ,

 او على االٌمٌالت المذكوره ادناه :
 Dalal_Eliwah@yw.com.jo 

 bassam_jarboo@yw.com.jo 
 mohammad_tahat@yw.com.jo 

 zaitoun@yw.com.jo-malak_abo 

 
  5/11/2020سٌتم الرد على جمٌع االستفسارات فً موعد اقصاه ٌوم الخمٌس . 
 ة الطرح دون إبداء أٌة أسباب ودون تحملها أدنى مسؤولٌةٌحق لشركة مٌاه الٌرموك إلغاء العطاء أو إعاد 
 . اجور اإلعالن على من ٌرسو علٌه العطاء مهما تكررت 

 
 

 

 مــدٌرعـام شـركة مٌـاه الٌـــرموك

 المهــــــنــدس منتصر فاضل المومنً   
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 اٌجضء اٌثبٟٔ
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 ٓذ٣ش ػثّ ششًر ٤ٓثٙ ت٤ُشٓٞى 
 

 

 

 

  ٝأكــٞع تُغ٤ذ  2020( ٣ٞٓثً تػصدثستً ٖٓ .../.../   120  (ٝإ٢٘ٗ أُصضّ خإٔ ٣ظَ ٛزت تُؼشع هــثبٔثً ُٔذذ  

شع (  خصٔع٤لَ ٓسعغلص٘ث / شلشًص٘ث كل٢ ًثكللر تتؼلشتءتز ٝتُصد٤ِـلثز تُٔصؼِولر خٜلزت تُؼلل           )                                 

 ُذٟ دتبششٌْ 

                                                                                                                                                                                         

 

 تُٔلٞع خثُصٞه٤ـــغ

 

 (                           :)                    إعْ تُٔ٘ثهض 

 : تُخثشــــْ 

 

 

 :)                                              ( تُؼ٘ـــٞتٕ 

 

 :)             ( تُشٓض تُدش٣ذ١ )                 ( ٛثشق )                     ( كثًظ )                       ( ص . ج 

 

 

 

 ٤غ تُٔشكوثز تُص٢ ٣صٌٕٞ ٜٓ٘ث ػشػ٢ ( :تُٔشكوثز ) أخ٤ٖ ك٤ٔث ٢ِ٣ ؼٔ

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 ٓالـظــــثز :

 ٣ؽح إٔ ٣ؼدأ ٛزت تُ٘ٔٞرغ خثٌُثَٓ ٝإٔ ٣شكن خثُؼشع ػ٘ذ شوذ٣ٔٚ إ٠ُ تُذتبشذ . .1

 
 

 

 

 
 

 

ٝكوثً ُِصؼ٤ِٔثز ٝتُششٝؽ تُؼثٓر ٝتُخثطر خٜث كإ٢٘ٗ أهذّ ػشػ٢ ٝأٝتكن ػ٠ِ إٔ  (                                 خ٘ثًء ػ٠ِ دػٞذ تُؼطثء سهْ ) 

 ٞتطلثز تُٔد٤٘ر ك٢ ٛزت تُؼشعخثألعؼثس ٝتُششٝؽ ٝتُٔ ٓفثكظر تسخذ-شأ٤َٛ شدٌر ٤ٓثٙ تعٌثٕ تُصط٣ٞش تُفؼش١ عششٝٓأهّٞ خص٘ل٤ز 
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 اٌجضء اٌثبٌث
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 شؼ٤ِٔثز تُذخٍٞ ك٢ تُؼطثء

 
 ح ٚاٌّغجٍخ.٠غّخ ثبالشتشان إال ٌٍششوبد اٌّصٕفخ ٚ اٌّؼتّذال  .1

ػٍٝ اٌّتؼٙذ ػٕذ تؼجئخ اٌؼشض اٌّمذَ ِٕٗ اٌم١بَ ثبٌختُ ٚاٌتٛل١غ ػٍٝ وبفخ صفذبد اٌؼطبء  .2

 ِٚغٍف ػشض اٌغؼش اٌّمذَ ٚخالفب ٌزٌه ٠غتجؼذ اٌؼشض

 ( ٠ِٛبً ِٓ اٌتبس٠خ اٌّذذد وآخش ِٛػذ إل٠ذاع اٌؼشٚض .120ِذح عش٠بْ اٌؼشض ال تمً ػٓ ) .3

  االث١ٕٓ  صجبح ٠َٛ اٌذبد٠خ ػششٕٛاْ اٌّزوٛس أدٔبٖ اٌغبػخ آخشِٛػذ العتالَ اٌؼشٚض ػٍٝ اٌؼ .4

  9/11/2020اٌّٛافك 

ػٍٝ إٌّبلص أٚ ِٓ ٠فٛظٗ  إدعبس اٌؼشض  اٌّمذَ  ِٓ  لجٍٗ  فٟ ِغٍف ِغٍك ثئدىبَ ِٚختَٛ  .5

 ِٚؼْٕٛ ثئعُ :

  ِذ٠ش٠خ اٌؼطبءاد ٚ اٌّشتش٠بد  –ششوخ ١ِبٖ ا١ٌشِٛن 

  ُاٌؼطبء سل ................. ................. .....       

 ....................................... اعُ إٌّبلص 

 ............................................. ْاٌؼٕٛا 

ٚظغ اٌّغٍف شخص١ب فٟ اٌصٕذٚق اٌّخصص ٌٍؼطبءاد ثذعٛس ِٛظف اٌؼطبءاد ٚاٌتٛل١غ  ٚ 

 ػٍٝ عجً اال٠ذاع اص١ٌٛب".

 اٌٝ اٌششوخ ثبٌفبوظ اٚ اٌجش٠ذ االٌىتشٟٚٔ.ال تمجً اٌؼشٚض اٌٛاسدح  .6

صفذبد ِٚشفمبد اٌؼطبء ِٚذ٠ش٠خ اٌؼطبءاد غ١ش ِغؤٌٚخ ػٓ فمذاْ  ػٍٝ إٌّبلص١ٓ اٌتبوذ ِٓ .7

اٚ ٔمص اٞ ِشفك اٚ صفذخ ثؼذ ششاء ٚثبئك اٌؼطبء ٚ ٠تذًّ إٌّبلص ِغؤ١ٌٚخ ػذَ ل١بِٗ 

 ثبٌتذل١ك ٚ اٌتؤوذ ِٓ اوتّبي اٌٛثبئك . 

إٌّبلص إٌتضاِبً ِٕٗ ثؤٔٗ ِطٍغ ِٚتفُٙ ٌج١ّغ اٌّٛاد ٚاٌتؼ١ٍّبد اٌصبدسح  ٠ؼتجش تمذ٠ُ ػشض .8

ثّٛجت ع١بعخ اٌؼطبءاد  اٌّشتش٠بد ٌذٜ ششوخ ١ِبٖ ا١ٌشِٛن ٚتؼذ٠التٗ ٚٚثبئك دػٛح اٌؼطبء 

 ٚإٌّبرج اٌّشفمٗ.

 تمذَ ج١ّغ اٌىفبالد ثبعُ ششوخ ١ِبٖ ا١ٌشِٛن. .9

ح اٌّخٌٛخ ثبٌٕظش فٟ أٞ دػٛح لعبئ١خ تٕشؤ ث١ٓ اٌّذبوُ االسد١ٔخ ٟ٘ اٌجٙخ اٌمعبئ١خ اٌٛد١ذ .10

 اٌّتؼبلذ٠ٓ.

 

 

 

 ششًر ٤ٓثٙ ت٤ُشٓٞى

 ٓذ٣ش٣ر تُؼطثءتز ٝتُٔشصش٣ثز

 شثسع خـذتد –تسخذ 
http://www.yw.com.jo 
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 اٌجضء اٌشاثغ
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 وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف 
 دائرة العطاءات الحكومية 

 
 حدعقد المقاولة المو 

 2010/ اإلنشائية لممشػاريع

 
 

  2013 الطبعة الثانية االمعدلة
 

 

 
 شمولية وثائؽ العطاءالجػزء األوؿ :  -
 ػػػةػػػػػػػػػػػػػامػػػػروط العػػػػػػػػػالجػزء الثاني: الشػ -
 ةػػػػػػػػػػػػروط الخاصػػػػػػػػػػػالجػزء الثالث: الشػ -
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 الفيػرس  
 

 الصفحة عطاءشمولية وثائؽ ال رقـ الجزء
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 6 شمولية وثائؽ العطاء -1
 6 وثائؽ العطاء -2
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- 
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وط 
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 7 الشروط العامة                  الفصؿ
 9 أحكػاـ عامػة  األوؿ
 20 صاحب العمػؿ  الثاني
 23 المينػػػدس الثمث
 26 المقػػػاوؿ  الرابع
 37 المقاولوف الفرعيوف المسموف  الخامس
 39 المستخدموف والعمػػاؿ  السادس
 42 التجييزات اآللية والمواد والمصنعية  السابع
 46 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعميؽ العمؿ  الثامف
 51 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 53 تسمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ  العاشر

 56 المسؤولية عف العيوب لحادي عشرا
 60 كيؿ األشغاؿ وتقدير القيمة الثاني عشر
 63 التغييرات والتعديالت الثالث عشر
 69 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
 78 انياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ الخامس عشر
 81 تعميؽ العمؿ وانياء العقد مف قبؿ المقاوؿ السادس عشر

 84 المخاطر والمسؤولية بع عشرالسا
 88 التأميػػف الثامف عشر
 93 القػوة القاىػرة التاسع عشر
 96 المطالبات ، الخالفات والتحكيـ العشروف

لث
الثا
جزء

ال
 

 102 الشروط الخاصة -أ الفصؿ
 106 األحكػاـ العامة األوؿ
 108 صاحب العمػػؿ الثاني
 109 المينػػػػدس الثمث
 110 المقػػػػػاوؿ الرابع
 113 المستخدموف والعماؿ السادس
 115 التجييزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 116 المباشرة والتأخيرات وتعميؽ العمؿ الثامف
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 الصفحة عطاءشمولية وثائؽ ال رقـ الجزء
 117 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 118 تسّمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ العاشر

 120 القيمة كيؿ األشغاؿ وتقدير الثاني عشر
 121 التغيػيرات والتعديالت الثالث عشر
 122 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
نياء العقد مف قبؿ المقاوؿ السادس عشر  124 تعميؽ العمؿ وا 
 126 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 129 التأمػػػػػيف الثامف عشر
 130 المطالبات والخالفات والتحكيـ العشروف

 131 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 132 الشروط الخاصة اإلضافية 
 146 معمومات مطموبو مف المقاوؿ 
 149 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -ج 
 150 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج
 152 ممحؽ عرض المناقصة 2ج
 154 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 156 العقد نموذج اتفاقية 4ج
 157 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بعضو واحد ( 5ج
 158 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بثالثة أعضاء ( 6ج

 159 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 162 نموذج ضماف األداء )كفالة التنفيذ( 7ج 

 163 نموذج كفالة إصالح العيوب 8ج
 164 ة المقدمةنموذج كفالة الدفع 9ج
 165 نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ 10ج
 166 نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبراء( 11ج
 167 نموذج التزامات المقاوؿ 12ج
 168 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى 13ج
 169 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة 14ج

 170 ممحؽ األثر البيئي 15ج 
 173 وط إضافية خاصة شر   
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية لممشػاريع

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 
 
 
 
 
 
 

 الجػزء األوؿ  
  شمولية وثائؽ العطاء
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 شمولية وثائؽ العطاء
 

 (     /     العطاء رقـ )
 

 الخاص بمشروع: 
 
مناقصة بموجب اإلعالف عف طرح ىذا العطاء والراغبيف باالشتراؾ يمكف لممقاوليف الذيف يحؽ ليـ شراء نسخ ال (1)

في المناقصة أف يتقدموا لمحصوؿ عمى نسخة مف وثائؽ العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلؾ مقابؿ دفع ثمف 
 النسخة المقرر .

 
 شمولية وثائؽ العطاء (2)

  تشمؿ وثائؽ العطاء )المشروع ( ما يمي :         
 لعطاء بما فييا اإلعالف دعوة ا -2-1
 التعميمات الى المناقصيف -2-2
  عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية ويتضمف -2-3

 شمولية وثائؽ العطاء - أ
 الشروط العامة . - ب
 الشروط الخاصة اإلضافية. - ت
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج     

  ةالمواصفات العامة والمواصفات الخاص -2-4
 جداوؿ الكميات واالسعار  -2-5
  المخططات -2-6
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية لممشػاريع

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 

 

 

 
 الجػزء الثانػػي 

 الشػػػػػػػروط العامػػػػػػػػػػػة 
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 الشػػروط العامػة
 الفيػرس

 
 الصفحة الشروط العامة الفصؿ
 9 كػاـ عامػة أح األوؿ
 20 صاحب العمػؿ  الثاني
 23 المينػػػدس الثمث
 26 المقػػػاوؿ  الرابع
 37 المقاولوف الفرعيوف المسموف  الخامس
 39 المستخدموف والعمػػاؿ  السادس
 42 التجييزات االلية والمواد والمصنعية  السابع
 46 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعميؽ العمؿ  الثامف
 51 االختبارات عند اإلنجاز  عالتاس

 53 تسمـ االشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ  العاشر
 56 المسؤولية عف العيوب  الحادي عشر
 60 كيؿ االشغاؿ وتقدير القيمة  الثاني عشر
 63 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر
 69 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر
 78 حب العمؿ انياء العقد مف قبؿ صا الخامس عشر
 81 تعميؽ العمؿ وانياء العقد مف قبؿ المقاوؿ  السادس عشر
 84 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر
 88 التأميػػف  الثامف عشر
 93 القػوة القاىػرة  التاسع عشر
 96 المطالبات ، الخالفات والتحكيـ  العشروف
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 الفصػؿ األوؿ 
 أحكػػاـ عامػة

GENERAL PROVISIONS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Definitions "التعاريؼ:  (1/1)
 يكػػػػػػػػوف لمكممػػػػػػػػات والمصػػػػػػػػطمحات التاليػػػػػػػػة حيثمػػػػػػػػا وردت فػػػػػػػػي شػػػػػػػػروط العقػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذه  

) العامػػة منيػػا والخاصػػة( المعػػاني المخصصػػة ليػػا أدنػػاه ا كمػػا أف الكممػػات التػػي تشػػير إلػػى 
غيػر  األشخاص أو الفرقاء تشمؿ الشركات والكيانات القانونية األخرى ا ما لػـ يقػتض السػياؽ

 -ذلؾ :
 " The Contract ": العقػد  1/1/1
  " Contract":  العقػد 1/1/1/1  

يعني اتفاقية العقد ا وكتاب القبوؿ ا وكتاب عرض المناقصة ا وىذه الشروط ا  والمواصفات  
والمخططات ا والجداوؿ ا وأية وثائؽ أخرى )إف وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب 

 القبوؿ .
    " Contract Agreement "اتفاقية العقد: 1/1/1/2

 (1/6تعني اتفاقية العقد ) إف وجدت( المشار الييا في المادة ) 
  "Letter of Acceptance" كتاب القبوؿ 1/1/1/3

يعني كتاب القبوؿ الرسمي الموقع مف قبؿ صاحب العمؿ لكتاب عرض المناقصة ا شاماًل  
ذا لـ يتـ إصدار كتاب  ألية مذكرات يتـ االتفاؽ عمييا بيف الفريقيف ا ويقوماف بتوقيعيا . وا 

القبوؿ ا فإف مصطمح كتاب القبوؿ يعني "اتفاقية العقد " ا وعندىا يعتبر التاريخ الذي يتـ 
 فيو توقيع "اتفاقية العقد " ىو تاريخ إصدار كتاب القبوؿ .

 "Letter of Tender" كتاب عرض المناقصة: 1/1/1/4
ني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكمميا المقاوؿ ا وتشمؿ العرض يع 

 المتعمؽ باألشغاؿ الذي وقعو المقاوؿ وقدمو إلى صاحب العمؿ .
 ""Specifications:     المواصفات 1/1/1/5

تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغاؿ المشمولة في العقد وأي  
 عديالت عمييا أو إضافات إلييا تتـ وفقًا الحكاـ العقد .ت

 "Drawings"المخططات:  1/1/1/6
تعني مخططات األشغاؿ كما ىي مشمولة في العقد ا وأية مخططات إضػافية ومعدلػة يصػدرىا  

 صاحب العمؿ ) أو مف ينوب عنو( بموجب أحكاـ العقد .
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  "Schedules": الجداوؿ 1/1/1/7
ئؽ المسماة الجػداوؿ كمػا اسػتكمميا المقػاوؿ وقػدميا مػع كتػاب عػرض المناقصػة ا تعني الوثا 

وتضػػـ الػػى وثػػائؽ العقػػد بيػػذه الصػػفة ويمكػػف اف تشػػمؿ البيانػػات والجػػداوؿ وجػػداوؿ الكميػػات 
 والقوائـ وجداوؿ اسعار الوحدة.

    " Tender"عرض المناقصة: 1/1/1/8
اوؿ بتقديمػػو مػػف وثػػائؽ أخػػرى معػػو ا كمػػا تعنػػي كتػػاب عػػرض المناقصػػة وجميػػع مػػا قػػاـ المقػػ 

 اشتمميا العقد.
  "" Appendix to Tender ممحؽ عرض المناقصة 1/1/1/9

 تعني الصفحات المستكممة والمسماة " ممحؽ عرض المناقصة "  
 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ا والتي تشكؿ جزءًا منو .

 " Bill of Quantities":  جداوؿ الكميات 1/1/1/10
 "Daywork Schedule ":  جدوؿ العمؿ باليومية 

 تعني الوثائؽ المسماة كذلؾ )إف وجدت( والمشمولة ضمف " الجداوؿ " .
   "Parties And Persons"الفرقاء واألشخاص :  2/  1/1
 '' Party'':   الفريؽ  1/1/2/1
 يعني صاحب العمؿ أو المقاوؿ كما يدؿ عميو السياؽ . 

 Employer"":  حب العمؿصا 1/1/2/2
 يعني الشخص المسمى بصاحب العمؿ في ممحؽ عرض المناقصة وكذلؾ خمفاءه القانونييف.  

 "Contractor":  المقاوؿ 1/1/2/3
يعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقػاوؿ فػي كتػاب عػرض المناقصػة الػذي وافػؽ عميػو  

 صاحب العمؿ ا ويشمؿ كذلؾ خمفاءه القانونييف .
 ''Engineer":  الميندس 1/1/2/4

يعنػػػي الشػػػخص الػػػذي يعينػػػو صػػػاحب العمػػػؿ لمقيػػػاـ بميػػػاـ المينػػػدس ألغػػػراض ىػػػذا العقػػػد ا  
والمسّمى في ممحؽ عرض المناقصة بيذه الصػفة ا أو أي شػخص آخػر يقػـو صػاحب العمػؿ 

 ( .3/4بتعيينو كبديؿ لمميندس مف وقت الخر ا ويبمغ المقاوؿ عف ذلؾ التعييف وفقًا لممادة )
 " Contractor’s Representative":  ممثؿ المقاوؿ 1/1/2/5

يعني الشخص الذي يسميو المقاوؿ لتمثيمو في العقد ا أو مف يعينػو مػف وقػت الخػر بموجػب  
 ( ليتصرؼ نيابًة عنو .4/3المادة )

 "Employer’s Personnel":   أفراد صاحب العمؿ 1/1/2/6
( وغيرىـ مف موظفي وعماؿ 3/2ار إلييـ في المادة )يعني الميندس ومساعديو المش 
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الميندس وصاحب العمؿ ا وكذلؾ أيًا مف األفراد الذيف يقـو الميندس أو صاحب العمؿ 
 بإبالغ المقاوؿ أنيـ مف أفراد صاحب العمؿ .

 Personnel""Contractor’s:  المقاوؿ مستخدمو 1/1/2/7
لمقاوؿ في الموقع ا بمف فييـ الموظفيف والعماؿ يعني ممثؿ المقاوؿ وجميع مف يستخدميـ ا 

وغيرىـ مف جياز المقاوؿ أو جياز أي مقاوؿ فرعي ا واألشخاص اآلخريف الذيف يساعدوف 
 المقاوؿ في تنفيذ األشغاؿ .

 "Sub contractor":   المقاوؿ الفرعي 1/1/2/8
كمقػػاوؿ فرعػػي  يعنيػػ ي شػػخص يسػػّمى فػػي العقػػد كمقػػاوؿ فرعػػي ا أو أي شػػخص يػػتـ تعيينػػو 

 لتنفيذ جزء ما مف األشغاؿ ا والخمفاء القانونييف ألي مف ىؤالء .
  " DAB " :      مجمس فّض لخالفات  1/1/2/9

يعني الشخص أو األشخاص الثالثة الذيف يسموف بيػذه الصػفة فػي العقػد ا أو أي أشػخاص 
 ف ىذه الشروط .( م20/3( أو المادة )20/2آخرينيتـ تعيينيـ بموجب أحكاـ المادة )

 . "FIDICبػ " تحاد الدولي لمميندسيف االستشارييف يرمز اليواال   1/1/2/10
 التواريخ , اإلختبارات ,المدد و اإلنجاز:        1/1/3

Dates ,Tetes ,Periods and Completions 
 

 "Base Date":   التاريخ األساسي 1/1/3/1
 ( يومًا.28ي إليداع عروض المناقصات بػ )يعني التاريخ الذي يسبؽ الموعد النيائ 

 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة 1/1/3/2
 (.8/1يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمؿ ويتـ اإلشعار بو وفقًا لممادة ) 

 "Time for completion":  مدة اإلنجاز 1/1/3/3
) حسب واقػع الحػاؿ ( بموجػب المػادة  تعني المدة المحددة إلنجاز األشغاؿ أو أي قسـ منيا 

( محسوبة مف تاريخ المباشػرة ا كمػا يػتـ تحديػدىا فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة ا مػع 8/2)
 (.8/4أي تمديد لمدة اإلنجاز يتـ بموجب المادة )

 '''' Tests on Completionاالختبارات عند اإلنجاز: 1/1/3/4
ا أو المتفؽ عمييا بيف الفريقيف ا أو التي تعني تمؾ االختبارات المنصوص عمييا في العقد  

تطمب كتغيير ا والتي يتـ إجراؤىا بموجب أحكاـ " الفصؿ التاسع " ا قبؿ أف يتـ تسمـ 
 األشغػاؿ أو أي قسـ منيا ) حسب واقع الحاؿ ( مف قبؿ صاحب العمؿ.

 ''Taking-Over Certificate''شيادة تسمـ األشغاؿ: 1/1/3/5
 األشغاؿ والتي يتـ إصدارىا بموجب أحكاـ " الفصؿ العاشر " .تعني شيادة تسمـ  

 ''Tests after Completion'' :االختبارات بعداإلنجاز 1/1/3/6    



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

21                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

تعني تمؾ االختبارات ) إف وجدت( المنصوص عمييا فػي العقػد ا والتػي يػتـ إجراؤىػا بموجػب  
سػـ منيػا) حسػب واقػع الحػاؿ ( أحكاـ الشروط الخاصة ا بعد أف يتـ تسمـ األشػغاؿ أو أي ق

 مف قبؿ صاحب العمؿ.
 ''Defects Notification Period'' فترة اإلشعار بالعيوب:   1/1/3/7

( لإلشعار بالعيوب فػي األشػغاؿ 11/1تعني الفترة الزمنية التي يتـ تحديدىا بموجب المادة ) 
صػػة ) مػػع أي أو أي قسػػـ منيػػا ) حسػػب واقػػع الحػػاؿ ( كمػػا ىػػي محػػددة فػػي عػػرض المناق

( محسوبة مف تاريخ إنجاز األشغاؿ ا أو أي قسػـ منيػا 11/3تمديد ليا يتـ بموجب المادة:
 ( .10/1ا كما يتـ تحديده في شيادة تسمـ األشغاؿ المشار إلييا في المادة )

 'Performance Certificate''شيادة األداء :  1/1/3/8
 (.11/9ة )تعني الشيادة التي يتـ اصدارىا بموجب الماد 

1/1/3/9 
 

 "day ''اليػـو :
 ( يومًا .365يعني يومًا شمسيًا ا والسنة تعني ) 

 ''Money And Payments''المبالغ والدفعات : 1/1/4
1/1/4/1 "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة 

نجازىا واصالح تعني قيمة العقد كما تـ قبوليا في " كتاب القبوؿ " مقابؿ تنفيذ األ شغاؿ وا 
 أية عيوب فييا.

 " Contract Price":   قيمة العقد 1/1/4/2
( وتشمؿ أي تعديالت عمييا تتـ وفقًا الحكاـ 14/1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ) 

 العقد.
 "Cost'':   الكمفة 1/1/4/3

ة معقولػة ا داخػؿ الموقػع تعني جميع النفقات التي تكبدىا أو سػوؼ يتكبػدىا المقػاوؿ بصػور  
 أو خارجو ا بما في ذلؾ النفقات االدارية وما يماثميا ا ولكنيا ال تشمؿ الربح .

 " Final Payment Certficate":  شيادة الدفعة الختامية 1/1/4/4
 ( .14/13تعني شيادة الدفعة الختامية التي يتـ اصدارىا بموجب المادة ) 

 ''Final Statement''  : المستخمص النيائي 1/1/4/5
 ( .14/11يعني المستخمص النيائي المعرؼ بموجب المادة ) 

 ''Foreign Currency'':   العممة االجنبية 1/1/4/6
تعني أي عممة يتـ تحديدىا لدفع جزء ما مف قيمة العقد )أو كميا ( ا ولكف غير العممة  

 المحمية
 ''Interim Payment Certificate"شيادة الدفع المرحمية 1/1/4/7
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تعني أي شيادة دفع يتـ إصدارىا بموجب أحكاـ" الفصؿ الرابع عشر"ا غير شيادة الدفعة  
 الختامية .

 ''Local Currency'':  العممة المحمية 1/1/4/8
 تعني عممة الدولة التي يتـ تنفيذ األشغاؿ فييا . 

 '' Payment Certificate'':  شيادة الدفع 1/1/4/9
 عني أي شيادة دفع يتـ إصدارىا بموجب أحكاـ " الفصؿ الرابع عشر " ت 

 ''Provisional Sum'': المبمغ االحتياطي 1/1/4/10
يعني أي مبمغ ) إف وجد( يتـ تحديده بيذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما مف  

 ( .13/5األشغاؿ لتزويد مواد أو تجييزات أو لتقديـ خدمات بموجب المادة )

 ''Retention Money'':المحتجزات 1/1/4/11
( والتي 14/3تعني مجموع المبالغ التي يحتجزىا صاحب العمؿ عف الدفع بموجب المادة) 

 ( .14/9يقـو برّدىا بموجب المادة )
 ''Statement'' :   الكشؼ أو المستخمص 1/1/4/12

الدفع ا بموجب احكاـ " يعني أي كشؼ أو مستخمص يقدمو المقاوؿ كجزء مف طمب شيادة  
 الفصؿ الرابع عشر " .

 ''Works and Goods'' :     االشغاؿ والمواـز 1/1/5
 ''Contractor’s Equipment''  :                      معدات المقاوؿ 1/1/5/1

تعنػػػي جميػػػع األجيػػػزة والماكنػػػات والعربػػػات وغيرىػػػا مػػػف األشػػػياء الالزمػػػة لتنفيػػػذ األشػػػغاؿ  
نجازىػػػػا  واصػػػػالح أيػػػػة عيػػػػوب فييػػػػا ا ولكنيػػػػا ال تشػػػػمؿ األشػػػػغاؿ المؤقتػػػػة وال معػػػػدات وا 

صػػػاحب العمػػػؿ ) إف وجػػػدت( وال التجييػػػزات أو المػػػواد او األشػػػياء األخػػػرى التػػػي شػػػػكمت 
 أو قصد بيا تشكيؿ جزء مف األشغاؿ الدائمة .

  ""Goods:  المواـز 1/1/5/2
المؤقتة أو أي منيا ا حسبما ىو مناسب  تعني معدات المقاوؿ والمواد والتجييزات واألشغاؿ 

. 
  ''Materials'' :المواد 1/1/5/3

تعني األشياء مف كؿ األنواع )غير التجييزات اآللية( التي شػكمت او قصػد بيػا تشػكيؿ جػزء  
مػا مػف األشػغاؿ الدائمػة ا بمػا فػي ذلػؾ المػواد المػوردة فقػط ) اف وجػدت( والتػي يطمػب مػػف 

 لعقد .المقاوؿ تقديميا بموجب ا
 ''Permanent Works'' :                    االشغاؿ الدائمة 1/1/5/4

 تعني االشغاؿ التي سيتـ تنفيذىا مف قبؿ المقاوؿ بموجب العقد . 
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 "Plant" :التجييزات االلية 1/1/5/5
تعنػػي األجيػػزة والماكنػػات والعربػػات التػػي شػػكمت او يقصػػد بيػػا تشػػكيؿ جػػزء مػػا مػػف األشػػغاؿ  

 ة الدائم
 ''Section'' :   قسػػـ 1/1/5/6

 تعني أي قسـ مف االشغاؿ يتـ النص عميو في ممحػؽ عػرض المناقصػة كقسػـ مػف االشػغاؿ 
 ) إف وجد( .

 ''Temporary Works'' :    األشغاؿ المؤقتة 1/1/5/7
تعني جميع االشغاؿ المؤقتة مف كؿ نوع ) باستثناء معدات المقاوؿ ( التي يقتضي وجودىػا  

 ي الموقع لتنفيذ االشغاؿ الدائمة وانجازىا واصالح أية عيوب فييا .ف
 ''Works'':      االشغػاؿ  1/1/5/8

 تعني االشغاؿ الدائمة واالشغاؿ المؤقتة ا أو أي منيا حسبما ىو مناسب . 
 Other''   :تعاريؼ أخرى 1/1/6

Definitions'' 
 ''Contractor’s Documents'' : وثائؽ المقاوؿ 1/1/6/1

تعنػػي المػػذكرات الحسػػابية وبػػرامب الحاسػػوب والمخططػػات واألدلػػة والمجسػػمات وغيرىػػا مػػف  
 الوثائؽ ذات الطابع الفني ) إف وجدت( التي يقدميا المقاوؿ بموجب العقد .

 ''Country'':  الدولػة 1/1/6/2
األشػغاؿ الدائمػة  تعني الدولة التي يوجد فييػا الموقػع )أو معظػـ الموقػع( حيػث يطمػب تنفيػذ 

 فييا. 
 ''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمؿ 1/1/6/3

تعني األجيزة والماكنات والعربات ) إف وجدت( التي يقدميا صاحب العمؿ لغرض اسػتعماليا  
مف قبؿ المقاوؿ في تنفيذ األشػغاؿ كمػا ىػي محػددة فػي المواصػفات ا ولكنيػا ال تشػمؿ تمػؾ 

 يقـ صاحب العمؿ بتسمميا بعد . التجييزات التي لـ
 ''Force Majeure'':   القوة القاىرة 1/1/6/4

 كما ىي معرفة في " الفصؿ التاسع عشر " . 
 ''Laws'':    القوانيف 1/1/6/5

تعني جميع التشريعات واألنظمة وغيرىا مف القوانيف الوطنية ا وكذلؾ األنظمة الصادرة عف  
 يًا .أية سمطة عامة مشكمة قانون

 ''Performance Security'':    ضمػاف األداء 1/1/6/6
 ( .4/2يعني الضماف ) أو الضمانات ا إف وجدت( المطموبة بموجب المادة ) 
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 ''Site'': الموقػع 1/1/6/7
تعني األماكف التي سيتـ تنفيذ األشغاؿ الدائمة عمييا وتسميـ التجييػزات اآلليػة والمػواد فييػا  

 ماكف أخرى ينص العقد تحديدًا عمى اعتبارىا جزءا مف الموقع .ا وكذلؾ أية أ
 ''Unforeseeable'':  غير المنظور 1/1/6/8

يعنػػي مػػا لػػـ يكػػف بوسػػع مقػػاوؿ متمػػرس اف يتوقعػػو بصػػورة معقولػػة بتػػاريخ ايػػداع عػػرض  
 المناقصة 

 ''Variation Order''(:   التغيير ) األمر التغييري 1/1/6/9
في األشغاؿ يتـ إصدار التعميمات بو أو الموافقة عميو كتغيير بموجب أحكاـ  يعني أي تغيير 

 "الفصؿ الثالث عشر " .
 ''Interpretation'':    التفسير (1/2)

 -في العقد ا باستثناء ما يقتضيو السياؽ خالفًا لذلؾ ا تكوف : 
 الكممات التي تشير إلى أحد الجنسيف تنصرؼ إلى الجنس اآلخر . -أ 
الكممات التي تشػير إلػى المفػرد تنصػرؼ أيضػًا إلػى الجمػع والكممػات الدالػة عمػى الجمػع -ب 

 تنصرؼ أيضًا إلى المفرد .
األحكػػاـ التػػي تتضػػمف كممػػة " يوافػػؽ " أو " موافػػؽ عميػػو " أو "اتفػػاؽ" يشػػترط اف تكػػوف  -ج 

 تمؾ الموافقة مسجمة كتابيًا .
خػػط اليػػد أو اآللػػة الكاتبػػة أو المطبعػػة أو الطباعػػة " خطيػػًا " أو "كتابػػًة" تعنػػي التحريػػر ب-د 

اإللكترونية بحيث تشكؿ سجاًل دائمًا .أما الكممات اليامشية وغيرىػا مػف العنػاويف فإنيػا 
 ال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير ىذه الشروط .

 ''Communications'':   االتصاالت (1/3)
موافقػػات أو شػػيادات أو قبػػوؿ ا أو حيثمػػا تػػنص ىػػذه الشػػروط عمػػى إعطػػاء أو إصػػدار أي  

 -تقديرات أو إشعارات أو طمبات ا فاف ىذه االتصاالت يجب :
أف تكػػوف محػػررة خطيػػًا وأف يػػتـ تسػػميميا باليػػد ) مقابػػؿ إشػػعار باالسػػتالـ( أو أف يػػتـ   -أ 

إرساليػػػا بالبريػػد أو بواسػػطة شػػخص مػػا أو منقولػػة إلكترونيػػًا حسػػبما يػػنص عميػػو فػػي 
 اقصة ا   وممحػؽ عرض المن

أف يتـ تسميميا أو نقميا أو إرساليا إلى عنواف المرسؿ إليو المبيف فػي ممحػػػؽ عػرض  -ب 
 -المناقصة ا ومع ذلؾ :

 .  إذا كاف المرسؿ إليو قد أرسؿ إشعارًا بتغير عنوانو فيجب إرساليا وفقًا لذلؾ ا و 1 
طمب قبواًل أو موافقة ا جػاز إرسػاليا . إذا لـ يقـ المرسؿ إليو بتحديد آخر لمعنواف عندما ي2 

 عمى العنواف الذي صدر منو الطمب .
ال يجوز االمتنػاع عػف إعطػاء مثػؿ ىػذه الموافقػات أو الشػيادات أو التقػديرات أو القبػوؿ أو  
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تػػ خير إصػػدارىا دوف مبػػرر معقػػوؿ ا كمػػا انػػو يتعػػيف عمػػى الفريػػؽ الػػذي يصػػدر مثػػؿ ىػػذا 
ى المينػدس ا أف يرسػؿ نسػخة منػو الػى المينػدس أو إلػى اإلشعار إلى الفريػؽ اآلخػر أو إلػ

 الفريؽ اآلخر حسبما تتطمبو الحالة .
 ''Law and Language'':   القانوف والمغة (1/4)

يكوف ىذا العقػد خاضػعًا لقػانوف الدولػة ) أو أي سػمطة أخػرى ( كمػا يػتـ تحديػده فػي ممحػؽ  
 عرض المناقصة.

 كثر مف لغة واحػدة ا فػاف المغػة المحػددة فػي ممحػؽ اذا تمت صياغة بعض نصوص العقد ب 
 عرض المناقصة تعتبر المغة المعتمدة .

يتعيف تحديد لغة االتصاؿ في ممحؽ عرض المناقصة ا فػإذا لػـ يػتـ تحديػدىا ا تعتمػد المغػة  
 التي صيغ بيا العقد )أو معظمة ( ا ب نيا ىي " المغة المعتمدة" .

 
 ''Priority of Documents'':  أولوية الوثائؽ (1/5)

تعتبر مجموعػة الوثػائؽ التػي يتكػوف منػو العقػد مفسػرة لبعضػيا الػبعض ا عمػى انػو لغايػات  
 -تفسير العقد تكوف أولوية الترجيح بيف الوثائؽ حسب التسمسؿ التالي :

 اتفاقيػة العقد ) إف وجدت ( . -1 
 كتاب القبػوؿ .  -2 
 كتاب عرض المناقصة.  -3 
 روط الخاصة .الش -4 
 الشروط العامة ىذه . -5 
 المواصفات . -6 
 المخططات . -7 
 الجداوؿ ا وأية وثائؽ أخرى تشكؿ جزءًا مف العقد . -8 
أمػػػا اذا تبػػػيف أف ىنالػػػؾ غموضػػػًا فػػػي الوثػػػائؽ ا أو تباينػػػًا فيمػػػا بينيػػػا ا فانػػػو يتعػػػيف عمػػػى  

 لؾ .الميندس إصدار التعميمات أو اإليضاح الالـز بخصوص ذ
 

 ''Contract Agreement'':  اتفاقية العقد (1/6)
( يومػًا مػف تػاريخ تسػمـ المقػاوؿ لكتػاب 28يتعيف عمػى الفػريقيف إبػراـ اتفاقيػة العقػد خػالؿ ) 

القبوؿ إال إذا اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلػؾ ا وتكػوف ىػذه االتفاقيػة حسػب النمػوذج المرفػؽ 
 بالشروط الخاصة.

أف يدفع رسـو الطوابػع وغيرىػا مػف النفقػات المشػابية )إف وجػدت(  كما يتعيف عمى المقاوؿ
 والتي قد تتحقؽ بموجب القانوف عف إبراـ ىذه االتفاقية.

 ''Assignment'':   التنػازؿ (1/7)
ال يحػؽ الي فريػػؽ اف يتنػازؿ عػػف العقػد أو أي جػػزء منػو او عػػف أي فائػدة او مصػػمحة فػػي  
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 ي فريؽ :العقد او بموجبوا  اال انو يجوز ال
أف يتنازؿ عف العقد أو أي جزء منو بموافقة الفريؽ االخر المسبقة ا ولمفريؽ االخر  -أ 

 وحده حريػػة التقدير في ىذا الش ف ا و 
تحويؿ ما استحؽ لو او يستحؽ لو مف مبالغ بموجب العقػد كضػماف لمصػمحة أي بنػؾ  -ب 

 او مؤسسة مالية .
 Care and Supply of'' :    بيا العناية بالوثائؽ والتزويد (1/8)

Documents''   
تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمؿ . وما لـ ينص في العقد عمى غير  

ذلػػؾ ا يػػتـ تزويػػد المقػػاوؿ بنسػػختيف مػػف العقػػد ومػػف أيػػة مخططػػات يػػتـ اصػػدارىا الحقػػًا ا 
 ويتحمؿ المقاوؿ نفقات استصدار أي نسخ اضافية منيا .

وثائؽ المقاوؿ " فانيا تبقى محفوظة تحت عناية المقاوؿ ما لـ وحتى يتـ تسمميا مػف أما " 
قبؿ صاحب العمؿ . وما لـ ينص العقد عمى غير ذلػؾ ا فانػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف يقػدـ 

 ( نسخ مف كؿ مف " وثائؽ المقاوؿ " .6لمميندس )
والنشػرات المشػار إلييػا فػي  يتعيف عمى المقػاوؿ أف يحػتفظ فػي الموقػع بنسػخة مػف العقػد ا 

المواصفات ووثائؽ المقاوؿ ) إف وجدت( ا والمخططاتا والتغييراتا وغيرىا مػف االتصػاالت 
المتعمقة بالعقد .  ويحؽ لمستخدمي صاحب العمؿ االطالع عمى جميع ىذه الوثائؽ في كػؿ 

 األوقات المعقولة .
مف الوثائؽ التي تـ إعدادىا لغايػة إذا اكتشؼ أي فريؽ خط  أو عيبا ذا طبيعة فنية في أٍي 

استعماليا في تنفيذ األشغاؿ ا فانػو يتعػيف عمػى ىػذا الفريػؽ إعػالـ الفريػؽ اآلخػر فػورًا عػف 
 مثؿ ىذا الخط  أو العيب .

صدارالمخططات و/أو التعميمات (1/9)   :ت خرا 

Delayed Drawings or 
nstructions 

شػعارًا خطيػًا حينمػا يتعػرض تنفيػذ االشػغاؿ الػى يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الػى المينػدس إ 
الت خير او االعاقة اذا لـ يقـ الميندس بتزويػده بمخططػات او تعميمػات خػالؿ مػدة معقولػةا 
وعمػػػى اف يتضػػػمف االشػػػعار بيػػػاف تفاصػػػيؿ المخططػػػات او التعميمػػػات واالسػػػباب الداعيػػػة 

ر اصدارىا مػف اعاقػة لمعمػؿ الصدارىا ا وموعد الحاجة الييا ا وبياف ما قد يترتب عمى ت خي
 او ت خيره .

اذا تكبد المقاوؿ أي ت خير و/أو أي كمفة بسبب إخفاؽ الميندس في اصػدار أيػة مخططػات  
او تعميمات ضمف وقت معقوؿ مما كاف المقاوؿ قد اشػعره بشػ نيا مػع بيػاف أسػباب الحاجػة 

س لتقػػدير اسػػتحقاقات إلييػػا ا فانػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ أف يقػػدـ إشػػعارًا آخػػر إلػػى المينػػد
 -( مف حيث :20/1المقاوؿ بش نيا ا مع مراعاة أحكاـ المادة )
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أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلؾ الت خير إذا كاف اإلنجػاز قػد تػ خر أو سػوؼ يتػ خر  -أ 
 (ا و 8/4وذلؾ بموجب المادة )

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ا إلضافتيما إلى قيمة العقد . -ب 
يف عمػػػػػى المينػػػػدس بعػػػػػد اسػػػػػتالمو لمثػػػػػؿ ىػػػػذا اإلشػػػػػعار اآلخػػػػػر أف يقػػػػػوـ كمػػػػا يتعػػػػػ 

 (ا باالتفاؽ عمى تمؾ األمور أو إعداد تقديراتو بش نيا .3/5أعمااًل لممادة )
إال انػػػػو إذا كػػػػػاف تػػػػػ خر المينػػػػػدس فػػػػػي إصػػػػدار التعميمػػػػػات ناتجػػػػػًا عػػػػػف خطػػػػػ  أو تػػػػػ خر  

ثػػػائؽ المقػػػاوؿ فػػػي بسػػػبب فعػػػؿ المقػػػاوؿ بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ أي خطػػػ  أو تػػػ خر فػػػي إصػػػدار و 
مثػػػؿ ىػػػذه الحالػػػة ا ال يعتبػػػر المقػػػاوؿ مسػػػتحقًا لمحصػػػوؿ عمػػػى ىػػػذا التمديػػػد او التكمفػػػة 

 او الربح .
 إستخداـ صاحب العمؿ لوثائؽ المقاوؿ : (1/10)

“Employer’s Use of Contractor’s Documents “ 
ة الفكريػػػػة فػػػػي العالقػػػػة بػػػػيف الفػػػػريقيف ايحػػػػتفظ المقػػػػاوؿ بحػػػػؽ التػػػػ ليؼ وحقػػػػوؽ الممكيػػػػ 

أو التػػػػػي تػػػػػـ  فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ " بوثػػػػػائؽ المقػػػػػاوؿ" والتصػػػػػاميـ التػػػػػي قػػػػػاـ ىػػػػػو بإعػػػػػدادىا )
 اعدادىا لصالحو ( .

يعتبػػػر المقػػػاوؿ بمجػػػرد توقيعػػػو عمػػػى اتفاقيػػػة العقػػػد انػػػو يعطػػػي صػػػاحب العمػػػؿ حقػػػًا كػػػاماًل  
غيػػػػر منقػػػػوص الستنسػػػػاخ او اسػػػػتخداـ او التػػػػداوؿ بوثػػػػائؽ المقػػػػاوؿ ا بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ 

 -التعديالت عمييا ا وىذا الحؽ :ادخاؿ 

يعتبػػػػر مطبقػػػػًا خػػػػالؿ فتػػػػرة العمػػػػر الفعمػػػػي او المقصػػػػود لتشػػػػغيؿ اجػػػػزاء االشػػػػغاؿ ذات  -أ 
 العالقةااييما أطوؿاو 

يخوؿ أي شخص تؤؤؿ اليو ممكية ذلؾ الجزء مف االشغاؿ استنساخ واستخداـ وتداوؿ  -ب 
تيا وتعديميا واصالحيا وتفكيكيا وثائؽ المقاوؿ لغاية انجاز االشغاؿ وتشغيميا وصيان

 أو ىدميا ا و 
يسمح باستخداـ وثائؽ المقاوؿ ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتيا ا بواسطة أي جيػاز     -ج 

حاسوب في الموقع أو أي اماكف أخرى يحددىا العقد ا بما فػي ذلػؾ اسػتبداؿ أي اجيػزة 
 حاسوب يكوف المقاوؿ قد قاـ بتوريدىا .

يسمح صاحب العمؿ ) او مف ينوب عنو ( ألي طرؼ ثالث باستخداـ او ينبغي أف ال  
استنساخ أو التداوؿ بوثائؽ المقاوؿ وغيرىا مف وثائؽ التصميـ التي اعدىا ) او تـ 
اعدادىا لصالحو( دوف موافقة المقاوؿ ا ألية أغراض غير تمؾ المسموح بيا بموجب احكاـ 

 ىذه  " المادة ".
 

 وؿ لوثائؽ صاحب العمؿ:إستخداـ المقا (1/11)
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" Contractor’s Use of Employer’s Documents"               
في العالقة بيف الفريقيف ا يحتفظ صاحب العمؿ بحؽ الت ليؼ وحقوؽ الممكية الفكرية  

األخرى لكؿ مف المواصفات والمخططات وغيرىا مف الوثائؽ التي أعدىا صاحب العمؿ ) أو 
الحو ( يجوز لممقاوؿ ا عمى نفقتو الخاصة ا أف يستخدـ أو يستنسخ التي تـ إعدادىا لص

 أو يتداوؿ بيذه الوثائؽ لغايات العقد.
وما لـ تكف ىناؾ ضرورة يتطمبيا العقد ا فانو ال يجوز لممقاوؿ أف يسمح ألي طرؼ ثالث 

 العقد .باستخداـ تمؾ الوثائؽ أو استنساخيا أو التداوؿ بيا ا باستثناء ما قد يمـز ألغراض 
 "Confidential Details'':  التفاصيػؿ السرية (1/12)

يتعيف عمى المقاوؿ اف يفصح لممينػدس عػف كػؿ المعمومػات السػرية وغيرىػا ممػا قػد يطمبػو  
 الميندس بصورة معقولة لمت كد مف التزاـ المقاوؿ بتطبيؽ أحكاـ العقد.

 Compliance with Laws"''التقيػد بالقوانيف: (1/13)
يتعيف عمى المقاوؿ في سياؽ تنفيذه لمعقػد ا اف يتقيػد بػالقوانيف الواجبػة التطبيػؽ ا ومػا لػـ  

 -ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ا فانو :
يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يكوف قد حصؿ ) أو سيحصؿ( عمى التصاريح الالزمة  -أ 

األشغاؿ الدائمة ا وأية بش ف تعميمات التخطيط أو التنظيـ أو التراخيص المتعمقة ب
تراخيص أخرى تـ تحديدىا في المواصفات ويتعيف عمى صاحب العمؿ في ىذا السياؽ 

 حماية المقاوؿ ضد أي ضرر نتيجة إخفاؽ صاحب العمؿ في القياـ بذلؾ ا و 
يتعيف عمى المقاوؿ أف يقـو بإرساؿ اإلشعارات ا وتسديد الرسـو والضرائب ا والحصوؿ  -ب 

نجازىػػا عمػى التصػػاري ح والموافقػات التػػي تتطمبيػػا القػوانيف فيمػػا يتعمػػؽ بتنفيػذ األشػػغاؿ وا 
واصالح أية عيوب فييا. كما ينبغػي عمػى المقػاوؿ أف يحمػي صػاحب العمػؿ ويقيػو مػف 

 أي ضرر نتيجة إخفاؽ المقاوؿ في القياـ بذلؾ.
 '' Joint and Several Liability'المسؤوليات المشتركة والمنفردة : (1/14)

اذا شكؿ المقاوؿ ) بموجب القوانيف الواجبة التطبيؽ ( ائتالفػًا او مشػاركة او أي تجمػع مػف  
  -شخصيف او اكثر في شكؿ يختمؼ عف الشركة ا فانو يجب مراعاة ما يمي :

يعتبر ىؤالء األشخاص مسؤوليف بالتضامف وبشكؿ فردي أماـ صاحب العمػؿ فػي تنفيػذ   -أ 
 العقد ا و

الء األشخاص بإبالغ صاحب العمؿ عف اسـ قائد االئتالؼ ا وبحيػث يكػوف أف يقـو ىؤ  -ب 
 لقائد االئتالؼ سمطة إلزاـ المقاوؿ وكؿ مف ىؤالء األشخاص ا و

أف ال يقوـ المقاوؿ بتغييػر تكػويف االئػتالؼ او كيانػو القػانوني بػدوف الموافقػة المسػبقة  -ج 
 مف صاحب العمؿ.
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 الفصؿ الثاني
 صاحب العمػؿ

THE EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 '' Right of Access to the Site''حؽ الدخػوؿ الى الموقع :  (2/1)
يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعطي المقاوؿ حؽ الدخوؿ الى جميع اجزاء الموقع ا وتمكينو مف  

محدد في ممحؽ عرض المناقصة ا اال اف حؽ الدخوؿ والحيازة حيازتيا  في الوقت ) أو االوقات ( ال
 يمكف اف ال ُيخّص بيا المقاوؿ وحده .

إذا نص في العقد عمى اف صاحب العمؿ مطموب منو اف يعطي المقاوؿ حؽ حيازةأي أساس او  
منش  او تجييزات او طريؽ وصوؿ ا فانو يتعييف عمى صاحب العمؿ القياـ بذلؾ في المواعيد 

لطريقة المحددة في المواصفات ا اال انو يجوز لصاحب العمؿ حبس حؽ الدخوؿ او الحيازة حتى وبا
 يتسمـ ضماف االداء .

إذا لـ يتـ تحديد مثؿ ىػذا الموعػد فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة ا فانػو يتعػيف عمػى صػاحب العمػؿ اف  
مقػاوؿ مػف مباشػرة تنفيػذ يعطي المقاوؿ حؽ الدخوؿ الى الموقع وحيازتو ضمف االوقات التي تمكػف ال

 ( .8/3االشغاؿ والسير فييا وفقًا لبرنامب العمؿ المشار اليو في المادة )
إذا تكبد المقاوؿ ت خرًا و/او كمفة ما نتيجة الخفاؽ صاحب العمؿ في تمكينو مف الػدخوؿ الػى الموقػع  

قػػدير اسػػتحقاقات او حيازتػػو خػػالؿ ذلػػؾ الوقػػت ا فعمػػى المقػػاوؿ اف يرسػػؿ اشػػعارًا الػػى المينػػدس لت
 -( لمبت في :20/1المقاوؿ بش نيا ا مع مراعاة احكاـ المادة )

أي تمديػد لمػدة االنجػاز بسػبب ذلػؾ التػ خير ا اذا كػاف االنجػاز قػد تػ خر او سػوؼ يتػ خر ا وذلػؾ  -أ 
 ( ا و 8/4بموجب احكاـ المادة )

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ا الضافتيما الى قيمة العقد . -ب 
يتعيف عمى الميندس بعػد تسػمـ ىػذا اإلشػعار اف يقػـو بإعػداد التقػديرات المترتبػة عمػى ذلػؾ بموجػب و  

 ( سواء باالتفاؽ عمييا او اجراء تقديراتو بش نيا .3/5المادة )
إال انو اذا كاف تاخر صػاحب العمػؿ ) والػى المػدى الػذي يكػوف فيػو ىػذا التػ خر ( ناتجػًا عػف خطػ  او 

ا بما في ذلؾ أي خط  او ت خر في تقديـ " وثائؽ المقاوؿ " فانو في مثؿ ىذه  ت خير مف قبؿ المقاوؿ
 الحالة ال يستحؽ لممقاوؿ أي تمديد او تعويض عف أي كمفة او ربح .

   ''Permits, Licenses or Approvals'' التصاريح او التراخيص او الموافقات: (2/2)
ذلؾ( بتقديـ المساعدة المعقولة لممقاوؿ)عند طمبو( يقـو صاحب العمؿ )اذا كاف في وضع يمكنو مف  

 -بخصوص ما يمي :
 الحصوؿ عمى نسخ قوانيف الدولة المتعمقة بالعقد مما ىو غير متوفر بصورة عادية ا و  -أ 
طمبػػات المقػػاوؿ لمحصػػوؿ عمػػى التصػػاريح او التػػراخيص او الموافقػػات المطموبػػة بموجػػب قػػوانيف  -ب 
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 -الدولة :
 التقيد بالقوانيف ( ا و  1/13عمؽ بمتطمبات المادة ). فيما يت1 
 . لتوريد المواـز ا بما في ذلؾ التخميص الجمركي عمييا ا و 2 
 . لتصدير معدات المقاوؿ عند ازالتيا مف الموقع .3 

 Employer`s Personnel''''أفراد صاحب العمؿ: (2/3)
مقػػػػاوليف االخػػػػريف العػػػػامميف معػػػػو فػػػػي يكػػػػوف صػػػػاحب العمػػػػؿ مسػػػػؤواًل عػػػػف افػػػػراده ومسػػػػتخدمي ال 

 -الموقع مف حيث :
 ( ا و 4/6التعاوف مع المقاوؿ في جيوده حسب احكاـ المادة )  -أ 
 االلتػػػػػػزاـ بتػػػػػػوفير اجػػػػػػراءات السػػػػػػالمة كمػػػػػػا ىػػػػػػي مطموبػػػػػػة مػػػػػػف المقػػػػػػاوؿ بموجػػػػػػب البنػػػػػػود  -ب 

 ( .4/18( وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة )4/8مف المادة ) )أ ا ب ا ج (
  "Employer’s Financial Arrangements''الترتيبات المالية لصاحب العمؿ: (2/4)
( يومػػًا مػػف بعػػد تمقيػػو أي طمػػب مػػف المقػػاوؿ بتسػػميـ المقػػاوؿ دلػػياًل 28يقػػوـ صػػاحب العمػػؿ خػػالؿ ) 

ت فػػي معقػواًلعمى انػو قػد قػاـ بعمػػؿ الترتيبػات الماليػة الالزمػة لتػوفير دفػػع قيمػة العقػد ا وفػؽ التقػديرا
 حينو ا طبقًا الحكاـ " الفصؿ الرابع عشر " .

أما إذا اعتـز صاحب العمؿ إجراء أي تعديؿ جوىري عمى الترتيبػات الماليػةا فإنػو يتعػيف عميػو إشػعار 
 المقاوؿ بالتفصيالت المتعمقة بذلؾ.

 ''Employer’s Claims''مطالبات صاحب العمؿ: (2/5)
ًا فػي تمقػي دفعػة مػا ا بموجػب أي شػرط مػف ىػذه الشػروط أو اذا كاف صاحب العمؿ يعتبػر اف لػو حقػ 

لغير ذلؾ مف األسباب المتعمقة بالعقد ا و/ أو أي تمديد لفترة اإلشعار بالعيوب ا فإنػو يتعػيف عميػو ا 
او عمى الميندس ا إشعار المقاوؿ بذلؾ وتزويده بالتفاصػيؿ . ورغػـ ذلػؾ فإنػو غيػر مطمػوب منػو اف 

بالمبالغ المسػتحقة لػو بخصػوص اسػتيالؾ المػاء والكيربػاء والغػاز بموجػب يرسؿ أية إشعارات تتعمؽ 
( او 4/20( او مقابػػؿ المعػػدات والمػػواد التػػي يقػػدميا صػػاحب العمػػؿ إعمػػاال لممػػادة )4/19المػػادة )

 مقابؿ أي خدمات أخرى يطمبيا المقاوؿ .
عمى درايػة بالواقعػة أو ينبغي إرساؿ اإلشعار في أقرب وقت ممكف عمميًا بعد اف يصبح صاحب العمؿ  

الظروؼ التي أدت إلى نشوء مثؿ ىذه المطالبات ا اما اإلشعار بتمديد " فترة اإلشعار بػالعيوب " فانػو 
 يجب إصداره قبؿ انقضائيا.

يتعيف اف تحدد ىذه التفاصيؿ " مادة " العقد أو األسس األخرى لممطالبػة ا واف تتضػمف اثبػات صػحة  
مبالغ و / او فتػرات التمديػد التػي يعتبػر اف لػو حقػًا فييػا بموجػب العقػد . ادعاء صاحب العمؿ بتمؾ ال

( 3/5ويتعػيف عمػى المينػػدس فػي مثػؿ ىػػذه الحالػة أف يػػدرس تمػؾ المطالبػات بموجػػب أحكػاـ المػػادة )
  -لالتفاؽ عمييا او إعداد التقديرات لما يمي :

 ؿ لو ا و/أوف وجدت( تستحؽ لصاحب العمؿ ليدفعيا المقاوإ( أية مبالغ ) 1) 
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 ( .11/3ف وجد( لفترة اإلشعار بالعيوب ا عماًل ب حكاـ المادة )إ( أي تمديد ) 2) 
ىػػذه المبػػالغ يمكػػف تضػػمينيا كخصػػميات فػػي قيمػػة العقػػد وشػػيادات الػػدفع . اال أف صػػاحب العمػػؿ ال  

بمطالبػة ضػد  يعتبر مخواًل بإجراء المقاصة أو خصـ أي مبمغ يتـ تصديقو في شيادة دفع ا أو التقّدـ
 المقاوؿ لغير ذلؾ ا إاّل وفقًا الحكاـ ىذه المادة " .
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 الفصؿ الثالث 
 المينػػدس

THE ENGINEER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ''Engineer’s Duties and Authority'' واجبات وصالحية الميندس : (3/1) 
يقـو صاحب العمؿ بتعييف " الميندس " لمقياـ بالواجبات المحددة لو في العقد ويجب أف يكوف  

مستخدمو الميندس مف ميندسيف ومينييف متمتعيف بالكفاية الالئقة ومؤىميف ألداء مثؿ ىذه 
 الواجبات.

 مميندس صالحية في تعديؿ أحكاـ العقد .ليس ل 
لمميندس ممارسة الصالحيات المنوطة بو تحديدًا في العقد ا أو تمؾ المفيومة مف العقد ضمنيًا  

ذا كاف مطموبًا مف الميندس أف يحصؿ عمى موافقة صاحب العمؿ قبؿ  بحكـ الضرورة . وا 
مييا في الشروط الخاصة . ممارستو لصالحية ما ا فإف مثؿ ىذا المتطمبات يجب النص ع

ويتعيد صاحب العمؿ أف ال يفرض عمى الميندس أية قيود إضافية بخصوص ممارستو 
 لصالحيتو ا إال إذا تـ ذلؾ بموافقة مف المقاوؿ .

في كؿ األحواؿ ا فعندما يقـو الميندس بممارسة صالحية ما تتطمب الحصوؿ عمى موافقة  
 د تعتبر وك نيا موافؽ عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ .صاحب العمػؿ ا فإنو ألغراض ىذا العق

 باستثناء ما ىو منصوص عميو في ىذه الشروط : 
عندما يقـو الميندس ب داء واجباتػو أو ممارسػة صػالحيتو ا سػواء نػص عمييػا صػراحة فػي   -أ 

 العقد ا أو كانت مفيومة ضمنيًا منو ا فإنو يقـو بيا نيابًة عف صاحب العمؿ ا و 
س لمميندس صالحية في إعفاء أي مف الفريقيف مػف أي مػف الواجبػات او االلتزامػات او لي -ب 

 المسؤوليات المحددة في العقد ا و 
اف أي مصػادقة او تػػدقيؽ او شػػيادة او قبػػوؿ او فحػػص او تفتػػيش او إصػػدار أي تعميمػػات  -ج 

دس ) بمػا فػي أو اقتراح ا او طمب اختبار ا او أي تصرؼ مماثؿ مف قبؿ المينػ أو إشعار 
ذلؾ اغفاؿ عدـ الموافقة ( ال تعفي المقاوؿ مف أية مسؤولية يتحمميا بموجػب احكػاـ العقػد 
ا بمػا فػػي ذلػػؾ مسػػؤوليتو عػػف االخطػاء او االغفػػاالت او التناقضػػات او حػػاالت عػػدـ التقيػػد 

 بالشروط .
 ''Delegation by the Engineer'':  التفويض مف قبؿ الميندس (3/2)

أف يسػػند إلػػى أي مػػف مسػػاعديو القيػػاـ بػػ ي مػػف الواجبػػات أو  –مػػف وقػػت آلخػػر  –لممينػػدس  
يفوضو ب ي مف الصالحيات المنوطة بو ا كما يجوز لو أف يمغي مثػؿ ىػذا اإلسػناد أو التفػويض 
. ويشػػمؿ ىػػؤالء المسػػاعدوف المينػػدس المقػػيـ و/أو أي مفتشػػيف مسػػتقميف يعينػػوف لمتفتػػيش أو 

ت أو المػػواد أو اختبارىػػا . يجػػب أف يكػػوف التعيػػيف أو التفػػويض أو الختبػػار عمػػى بنػػود التجييػػزا



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

33                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

اإللغاء خطيًا ا وال يعتبر مثؿ ىذا اإلجراء نافذا إال بعد تسمـ الفريقيف إشػعارات بػذلؾ ا إال انػو ال 
( إال إذا وافػؽ الفريقػاف 3/5يحؽ لممينػدس تفػويض صػالحيتو بإعػداد التقػديرات أعمػاال لممػادة )

 فويض .عمى مثؿ ىذا الت
يشػػترط فػػي ىػػؤالء المسػػاعديف اف يكونػػوا مػػف ذوي الكفايػػة الالئقػػة ا ومػػؤىميف الداء واجبػػاتيـ  

والقيػػاـ بالصػػالحية المنوطػػة بيػػـ ا واف يكونػػوا متمرسػػيف باسػػتعماؿ لغػػة االتصػػاؿ المحػػددة فػػي 
 ( مف العقد .1/4المادة )

الػييـ او تفويضػيـ بصػالحية يتعيف عمى كؿ مف مساعدي المينػدس ا الػذيف تػـ اسػناد واجبػات  
مػػا ا اف يصػػدروا التعميمػػات الػػى المقػػاوؿ ا واف يتصػػرفوا ضػػمف حػػدود الصػػالحية المحػػددة ليػػـ 

 بالتفويض . وتعتبر 
أية مصادقة او تدقيؽ او شيادة او موافقة او فحص او تفتيش او اصدار تعميماتا او إشعار 

ضمف حدود  –مماثؿ يقـو بو أي منيـ  او اقتراحا أو طمب او اختبار ا او القياـ ب ي اجراء
 وكانيا صادرة عف الميندس ا ورغـ ذلؾ : –تفويضو 

فإف أي إخفاؽ مف جانب مساعد الميندس في رفض أي عمؿ او تجييػزات او مػواد ال يعنػي  -أ 
المصػػادقة عمييػػا ا وبالتػػالي فانػػو ال يحػػوؿ دوف ممارسػػة المينػػدس لحقػػو فػػي رفػػض تمػػؾ 

 أو المواد .األعماؿ أو التجييزات 
اذا اعترض المقاوؿ عمػى أي تقػديرات أو تعميمػات أصػدرىا مسػاعد المينػدس ا فإنػو يجػوز  -ب 

لممقاوؿ اف يحيؿ الموضوع إلى الميندس ا الذي ينبغي عميو ا دوف تواٍف ا إمػا ت ييػدىا أو 
 نقضيا أو تعديؿ مضمونيا .

 ''Instructions of the Engineer":تعميمات الميندس  (3/3)
لمميندس اف يصدر الى المقاوؿ في أي وقت ا تعميمات ومخططات اضافية او معدلة ا اذا  

 كانت الزمة لتنفيذ االشغاؿ و اصالح أية عيوب فييا ا عماًل باحكاـ العقد .
ال يتمقى المقاوؿ التعميمات اال مف الميندس ا او مف أي مف مساعديو المفوضيف رسميًا  

ؿ" . اما اذا كانت أي مف ىذه التعميمات تشكؿ تغييرًا ) أمرًا تغييريًا ( بموجب احكاـ ىذا "الفص
 " الفصؿ الثالث عشر" عمييا .  فانو يتـ تطبيؽ احكاـ

يتعيف عمى المقاوؿ اف يتقيد بالتعميمات التي تصدر اليو مف الميندس او مساعده المفوض  
 تعميمات يجب إصدارىا خطيًا احوؿ أي امر يتعمؽ بالعقد . وكمما كاف ذلؾ عمميًا فإف ال

 أما اذا قاـ الميندس او مساعده المفوض :  
 بإصدار أمر شفوي و  -أ 
تسمـ ت كيدًا خطيًا مف المقاوؿ ) أو مف ينوب عنو ( بخصوص األمر الشفوي خالؿ يومي  -ب 

 عمؿ مف تاريخ صدورىا و
 

ش نو خالؿ يومي عمؿ مف تاريخ لـ يقـ بالرد عميو خطيًا بالرفض و/أو إصدار تعميمات ب -ج 
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 تسممو إشعار المقاوؿ ا
عندئذ يعتبر ت كيد المقاوؿ لمثؿ ىذه األمر الشفوي وك نو أمر خطي صادر عف الميندس أو  

 مساعده المفوض ا حسب واقع الحاؿ .
 "Replacement of the Engineer":  استبداؿ الميندس (3/4)

نػػػػدس ا فإنػػػػو يتعػػػػيف عميػػػػو قبػػػػؿ ميمػػػػة ال تقػػػػؿ عػػػػف اذا اعتػػػػـز صػػػػاحب العمػػػػؿ اسػػػػتبداؿ المي 
( يومػػػػًا مػػػػف تػػػػاريخ االسػػػػتبداؿ اف يشػػػػعر المقػػػػاوؿ بػػػػذلؾ ا واف يحػػػػدد فػػػػي إشػػػػعاره اسػػػػـ 42)

وعنػػػػػواف وتفاصػػػػػيؿ خبػػػػػرة المينػػػػػدس البػػػػػديؿ . ولػػػػػيس لصػػػػػاحب العمػػػػػؿ أف يقػػػػػـو بتعيػػػػػيف 
بإشػػػعار المينػػػدس البػػػديؿ اذا كػػػاف لممقػػػاوؿ اعتػػػراض معقػػػوؿ عميػػػو اعمػػػى أف يقػػػوـ المقػػػاوؿ 

 صاحب العمؿ باعتراضو امع بياف التفاصيؿ المؤيدة لذلؾ.
 "Determinations":  التقديرات (3/5)

حيثما تقتضي ىذه الشروط اف يقـو الميندس بإعماؿ ىذه " المادة " الغراض االتفاؽ أو اعداد  
مسعى جّدي التقديرات الي أمر ا فانو يتعيف عمى الميندس اف يتشاور مع كؿ مف الفريقيف في 

لمتوصؿ الى اتفاؽ. اما اذا لـ يتوصؿ الى اتفاؽ ا فانو يتعيف عمى الميندس اف يعد تقديراتو 
 بصورة منصفة بموجب احكاـ العقدا آخذًا في االعتبار كؿ الظروؼ ذات العالقة . 

ثـ يقـو الميندس بإشعار كؿ مف الفريقيف عف أي اتفاؽ او تقديرات يتوصؿ الييا ا مع  
الت المؤيدة . ويتعيف عمى كؿ مف الفريقيف اف يمتـز باالتفاؽ او التقديرات الواردة في التفصي

 اإلشعار ا إال إذا تمت ) أو إلى أف تتـ ( إعادة النظر فييا ا بموجب أحكاـ " الفصؿ العشريف " 
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 الفصؿ الرابع 
 المقػاوؿ

THE CONTRACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Contractor’s General Obligations"االلتزامات العامة لممقاوؿ : (4/1)
يتعيف عمى المقاوؿ اف يصمـ ) الى المدى المنصوص عميو في العقد ( واف ينفذ االشغاؿ وينجزىا  

 ميندس ا واف يصمح اية عيوب فييا .بموجب احكاـ العقد ووفقًا لتعميمات ال
يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اف يقػػػدـ التجييػػػزات و " وثػػػائؽ المقػػػاوؿ " المحػػػددة فػػػي العقػػػد ا وجميػػػع افػػػراد  

جيػػػازه المنفػػػذ ا والمػػػواـز والمسػػػتيمكات وغيرىػػػا مػػػف األشػػػياء والخػػػدمات ا سػػػواء كانػػػت ذات طبيعػػػة 
نجػػػاز األشػػػغاؿ واصػػػالح مؤقتػػػة أو دائمػػػة ا ممػػػا ىػػػو مطمػػػوب منػػػو الداء ميػػػاـ التصػػػ ميـ والتنفيػػػذ وا 

يعتبػػػر المقػػػاوؿ مسػػػؤوال عػػػف كفايػػػة واسػػػتقرار وسػػػالمة جميػػػع عمميػػػات الموقػػػع . أيػػػة عيػػػوب فييػػػا
 .وعف جميع أساليب اإلنشاء

 باستثناء ما ىو منصوص عميو في العقد ا فاف المقاوؿ:  
وتصػميـ أي بنػػد مػف التجييػػزات يعتبػر مسػػؤواًل عػف جميػػع " وثػائؽ المقػػاوؿ " ا واألشػغاؿ المؤقتػػة  -1 

 والمواد ليكوف ىذا البند موافقًا لمتطمبات العقد ا و 
 فيما عدا ذلؾ ا ال يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عف تصميـ ومواصفات األشغاؿ الدائمة . -2 
اف يقدـ لمميندس تفاصيؿ ترتيبات  –كمما طمب منو الميندس ذلؾ  –يتعيف عمى المقاوؿ       

يذ األشغاؿ التي يقترح المقاوؿ اتباعيا لتنفيذ األشغاؿ . وال يجوز لممقاوؿ أف يحدث وأساليب تنف
 تغييرًا جذريًا في ىذه الترتيبات او االساليب بدوف اعالـ الميندس مسبقًا عف اجراءاتو .

نص اذا نص العقد عمى مسؤولية المقاوؿ لمقياـ بتصميـ جزٍء ما مف االشغاؿ الدائمة ا فعندىا ومػالـ يػ 
 عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة :

يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اف يقػػػدـ الػػػى المينػػػدس " وثػػػائؽ المقػػػاوؿ"  ليػػػذا الجػػػزء مػػػف االشػػػغاؿ وفقػػػًا  -أ 
 لالجراءات المنصوص عمييا في العقد ا و

يشترط اف تكوف " وثائؽ المقاوؿ " متسقة مػع المواصػفات والمخططػات ا واف تػتـ صػياغتيا بمغػة  -ب 
( واف تشػتمؿ عمػػى المعمومػات االضػػافية كمػا يطمبيػػا المينػػدس 1/4المحػػددة فػي المػػادة ) االتصػاؿ

 الضافتيا الى المخططات بغرض التنسيؽ بيف تصاميـ كؿ مف الفريقيف ا و 
يعتبػػر المقػػاوؿ مسػػؤواًل عػػف ىػػذا الجػػزء مػػف االشػػغاؿ ا واف يكػػوف ىػػذا الجػػزء بعػػد تنفيػػذه وانجػػاز  -ج 

 لذي انشئ مف اجمو كما ىو مطموب في العقد ا و االشغاؿ موفيًا بالغرض ا
قبؿ مباشرة اجراء االختبارات عنػد االنجػاز "مخططػات  -يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس  -د 

المنش  كما تـ تنفيذه " ا وأدلة الصيانة والتشغيؿ المطموبػة بموجػب العقػد ا وبشػكؿ مفصػؿ ا حتػى 
يمو وفكو وتركيبو ومعايرتو واصالحو .  وال يعتبر ىذا الجزء يتمكف صاحب العمؿ مف صيانتو وتشغ

( اال بعػد تقػديـ ىػذه الوثػائؽ 10/1مف االشغاؿ  انو قػد تػـ انجػازه لغػرض تسػممو بموجػب المػادة )
 وادلة التشغيؿ الى الميندس .
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 "Performance Security": ضمػاف االداء  (4/2)
و ( ضماف االداء لغايػة االنجػاز الالئػؽ لالشػغاؿ ا وذلػؾ يتعيف عمى المقاوؿ اف يستصدر ) عمى حساب 

بالقيمة ونوع العممة المحدديف في ممحؽ عرض المناقصة ا واذا لػـ يكػف قػد تػـ تحديػد المبمػغ فػي ذلػؾ 
 الممحؽ فعندىا ال تطبؽ احكاـ ىذه " المادة " .

مػػف تػػاريخ تسػػممو "  ( يومػػاً 28يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يقػػدـ ضػػماف االداء الػػى صػػاحب العمػػؿ خػػالؿ ) 
 كتاب القبوؿ " ا واف يرسؿ نسخة منو الى الميندس .

ينبغػي اف يكػوف الضػماف صػادرًا عػف كيػاف مػالي ومػف داخػؿ الدولػة ) او نظػاـ تشػريعي آخػر ( موافػػؽ  
عمييما مف قبؿ صاحب العمؿ ا واف يتـ اعداده حسب النموذج المرفؽ بالشػروط الخاصػة ا أو بصػيغة 

 يا صاحب العمؿ .اخرى يوافؽ عمي
يتعيف عمى المقاوؿ اف يت كد مػف اف يظػؿ ضػماف االداء سػاري المفعػوؿ الػى اف ينفػذ المقػاوؿ االشػغاؿ  

وينجزىػا ويصػػمح ايػة عيػػوب فييػػا . امػا اذا احتػػوت شػروط الضػػماف عمػػى تػاريخ النقضػػائو ا وتبػػيف اف 
( يومػًا 28عد النيائي لصالحيتو بػػ )المقاوؿ لف يكوف مخواًل بتسمـ " شيادة االداء " بتاريخ يسبؽ المو 

 ا فإنو يتعيف عميو اف يقوـ بتمديد سرياف الضماف الى اف يتـ انجاز االشغاؿ واصالح اية عيوب فييا. 
يتعيف عمى صاحب العمؿ اف ال يقدـ مطالبة بخصوص ضماف االداء اال فيما يخص المبالغ التي  

 -لية :تستحؽ لو بموجب العقد ا وذلؾ في الحاالت التا
اخفاؽ المقاوؿ في تمديد سرياف مفعوؿ ضماف االداء كما تـ ذكره في الفقرة السابقة ا وفي ىذه  -أ 

 الحالة يجوز لصاحب العمؿ اف يطالب بالقيمة الكاممة لضماف االداء ا او 
اخفاؽ المقاوؿ في اف يدفع لصاحب العمؿ أي مبمغ مستحؽ لو ا سواء كاف ذلؾ بناء عمى  -ب 

( ا او بموجب احكاـ " الفصؿ 2/5مف المقاوؿ ا او كما يتـ تقديره بموجب المادة ) موافقة
 ( يومًا مف تاريخ ىذه الموافقة او اعداد التقديرات ا او 42العشريف " وذلؾ خالؿ )

( يومًا مف بعد تسممو إشعار صاحب العمؿ 42اخفاؽ المقاوؿ في اصالح اي عيب  خالؿ ) -ج 
 العيب ,او المتضمف طمبو بإصالح 

( ا وذلػػؾ بغػػض 15/2الظػػروؼ التػػي تخػػوؿ صػػاحب العمػػؿ اف ينيػػي العقػػد بموجػػب احكػػاـ المػػادة ) -د 
 النظر عما اذا كاف قد صدر اشعار باالنياء .

يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعػوض المقػاوؿ ويقيػو مػف جميػع االضػرار والخسػائر والنفقػات ) بمػا فػي  
ممػا قػد ينػتب عػف مطالبػة صػاحب العمػؿ بخصػوص الضػماف ا وذلػؾ  ذلؾ االجور واالتعاب القانونيػة (

 الى المدى الذي يعتبر فيو صاحب العمؿ انو غير محؽ في مطالبتو .
( يومػػًا مػػف تػػاريخ تسػػممو 21يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ اف يعيػػد ضػػماف االداء الػػى المقػػاوؿ خػػالؿ ) 

 لشيادة االداء.
 " Contractor’s Representative":   ممثؿ المقاوؿ  (4/3)

ينبغػػي عمػػى المقػػاوؿ اف يعػػيف " ممثػػؿ المقػػاوؿ " واف يعطيػػو كامػػؿ الصػػالحيات الضػػرورية لينػػوب عنػػو  
 بموجب مقتضيات العقد .

قبػؿ تػاريخ المباشػرة  –وما لـ يكف قد تمت تسمية ممثؿ المقاوؿ في العقد ا فانػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ  
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وافقتػػوا اسػػـ ومػػؤىالت الشػػخص الػػذي يقترحػػو المقػػاوؿ اف يقػػدـ الػػى المينػػدس ا لمحصػػوؿ عمػػى م –
كممثؿ لو. واذا لـ تتـ الموافقة عميو او تـ حجبيا الحقًا مػف قبػؿ المينػدس ا او اذا اخفػؽ الممثػؿ فػي 
ممارسػػة عممػػو كممثػػؿ لممقػػاوؿ ا فإنػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يتقػػدـ بػػنفس الطريقػػة باسػػـ ومػػؤىالت 

 ييف .شخص اخر يكوف مناسبًا ليذا التع
ال يحػػؽ لممقػػاوؿ اف يمغػػى اسػػتخداـ ممثمػػو او اف يسػػتبدلو ا بػػدوف الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة المينػػدس  

 المسبقة عمى ذلؾ .
يجب اف يكوف ممثؿ المقاوؿ متفرغًا بصورة كاممة لممناظرة عمى تنفيذ اشغاؿ المقاوؿ ا واذا مػا تطمبػت  

ذ االشغاؿ ا فانو يتعيف عمػى المقػاوؿ اف يسػمي الظروؼ تغيب ىذا الممثؿ مؤقتًا عف الموقع اثناء تنفي
 بدياًل مناسبًا بموافقة الميندس المسبقة ا واف يتـ اشعار الميندس بذلؾ .

( ا كمػا يجػوز 3/3يتعيف عمى  ممثؿ المقاوؿ اف يتسمـ التعميمات نيابػة عػف المقػاوؿ  ِإعمػااًل لممػادة ) 
حيتو الى أي شخص مؤىؿ ا واف يمغي ىػذا لممثؿ المقاوؿ اف يفوض بعض سمطاتو او ميامو او صال

التفويض في أي وقت الحؽ . ولكف مثؿ ىذا التفويض او االلغاء ال يعتبر نافذًا اال اذا وافػؽ المينػدس 
عميو ا بعد اف يتسمـ إشعارًا مسبقًا موقعًا مف ممثؿ المقاوؿ يتضمف اسػـ مثػؿ ىػذا الشػخص المفػّوض 

 حية التي فّوض بيا او التي تـ الغاؤىا.ومؤىالتو والسمطة او المياـ او الصال
يجػػب اف يكػػوف ممثػػؿ المقػػاوؿ وجميػػع ىػػؤالء االشػػخاص متمرسػػيف باسػػتعماؿ لغػػة االتصػػاؿ المحػػددة 

 ( .1/4بموجب المادة )
  Subcontractors"": المقاولوف الفرعيوف  (4/4)

 ال يحؽ لممقاوؿ أف يمّزـ األشغاؿ بكامميا إلى مقاوليف فرعييف . 
ر المقاوؿ مسؤواًل عف أفعاؿ واخطاء أي مقاوؿ فرعي او وكيمو او مستخدميو ا كمػا لػو كانػت تمػؾ يعتب 

األفعػػاؿ أو األخطػػاء صػػادرة عػػف المقػػاوؿ نفسػػو ا ومػػا لػػـ يػػنص عمػػى غيػػر ذلػػؾ فػػي الشػػروط الخاصػػةا 
 -فإنو:

ولة فرعية تـ ال يطمب مف المقاوؿ الحصوؿ عمى الموافقة بش ف موردي المواد ا او بش ف أي مقا -أ 
 ذكر اسـ المقاوؿ الفرعي بخصوصيا نصًا في العقد ا و

يتعيف عمى المقاوؿ الحصوؿ عمى موافقة الميندس المسبقة عمى المقاوليف الفرعييف االخريف ا  -ب 
 و 

( يومًا مف التاريخ 28يتعيف عمى المقاوؿ اف يرسؿ لمميندس إشعارا بميمة ال تقؿ عف ) -ج 
 عمؿ أي مقاوؿ فرعي ا وعف المباشرة الفعمية لمثؿ ىذا العمؿ في الموقع ا والمستيدؼ لمباشرة 

يشترط في اتفاقية كؿ مقاولة فرعية اف تحتوي عمػى نصػوص تخػوؿ صػاحب العمػؿ اف يػتـ التنػازؿ  -د 
( )عندما يمـز تطبيقيا ( ا او في حالة انياء 4/5عف ىذه المقاولة الفرعية اليو ا بموجب المادة )

 ( .15/2قبؿ صاحب العمؿ بموجب احكاـ المادة ) العقد مف
 Assignment of Benefit of"   التنازؿ عف المقاولة الفرعية :  (4/5)

Subcontract"   
 

في حالة استمرار التزامات المقاوؿ الفرعي الى ما بعد انقضاء " فترة اإلشعار بالعيوب " ا وقياـ  
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المقاوؿ ا اف يقـو بالتنازؿ عف ىذه المقاولة الفرعية الى  الميندس )قبؿ ىذا التاريخ ( بالطمب الى
صاحب العمؿ ا فإنو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقـو بذلؾ . وفي مثؿ ىذه الحالة ال يعتبر المقاوؿ 
مسؤواًل اماـ صاحب العمؿ عف أي عمؿ يؤديو المقاوؿ الفرعي بعد اف تصبح عممية التنازؿ نافذة ا 

 كتاب التنازؿ . ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في
 "Co-operation": التعػاوف  (4/6)

يتعيف عمى المقاوؿ ا كما ىو منصوص عميو في العقد ا او استجابًة لتعميمات الميندس ا اف يقدـ  
 التسييالت المناسبة لتنفيذ أية اعماؿ مف قبؿ :

 افراد صاحب العمؿ ا و  -أ 
  أي مقاوليف آخريف يستخدميـ صاحب العمؿ ا و -ب 
 مة قانونيًا االعامميف لدى اية سمطات عامة مشكّ  -ج 
 ممف يتـ استخداميـ لتنفيذ اعماؿ في الموقع او بجواره ا مف غير االعماؿ المشمولة في العقد .  
إف مثؿ ىذه التعميمات سوؼ تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيو المقاوؿ لتحمؿ تكاليؼ غير  

دمات التي يتطمبيا ىؤالء المستخدموف او المقاولوف اآلخروف يمكف اف تشمؿ منظورة اف مثؿ ىذه الخ
استعماؿ معدات المقاوؿ واالشغاؿ المؤقتة وترتيبات الدخوؿ الى الموقع والتي تعتبر مف مسؤولية 

 المقاوؿ .
أذا كاف مطموبًا مف صاحب العمؿ بموجب العقد اف يعطي المقاوؿ حيازة أي اساس او منش  او  

يزات او حؽ دخوؿ بموجب " وثائؽ المقاوؿ " ا فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس تجي
 مثؿ ىذه الوثائؽ في الوقت وبالطريقة المحدديف في المواصفات .

 "Setting Out": تثبيت االشغاؿ  (4/7)
ات والمناسػيب المرجعيػة يتعيف عمى المقاوؿ أف يقـو بتثبيت االشغاؿ بالنسبة لمنقاط االصمية واالسػتقام 

الموصوفة في العقد ا او تمؾ التي يزوده الميندس بيا ا كما يعتبر المقػاوؿ مسػؤواًل عػف دقػة التثبيػت 
لجميػػػع اجػػػزاء االشػػػغاؿ ا وعميػػػو اف يقػػػـو باصػػػالح أي خطػػػ  فػػػي أمػػػاكف او مناسػػػيب او مقػػػاييس او 

 استقامات االشغاؿ .
في تحديد تمؾ النقاط المرجعية المنصوص عمييا في العقػد يعتبر صاحب العمؿ مسؤواًل عف أية اخطاء  

ا او تمؾ التي زود المقاوؿ بيا ا اال انػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف يبػذؿ قصػارى جيػده فػي التحػري عػف 
 دقتيا قبؿ استخداميا .

مػات اذا تكبد المقاوؿ ت خرًا فػي تنفيػذ االشػغاؿ و/او فػي كمفتيػا بسػبب تنفيػذ اشػغاؿ اعتمػادًا عمػى معمو  
مغموطػة فػي النقػػاط المرجعيػة ا ولػـ يكػػف بمقػدور مقػاوؿ متمرسػػاف يكتشػؼ مثػؿ ىػػذه االخطػاء بصػػورة 
معقولػػة واف يتالفػػى التػػ خير و/أو زيػػادة الكمفػػة المترتبػػة عمييػػا ا فانػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يرسػػؿ 

 -لما يمي : (20/1إشعارًا إلى الميندس لتقدير استحقاقاتو بش نو ا مع مراعاة احكاـ المادة )
 

أي تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلؾ الت خير ا إذا كاف اإلنجاز قد ت خر أو سوؼ يت خر ا وذلؾ  -أ 
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 ( ا و 8/4بموجب المادة )
 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ا و اضافتيما الى قيمة العقد . -ب 
( ا اف يقوـ 3/5) لدى تسمـ الميندس لمثؿ ىذا اإلشعار ا فانو يتعيف عميو اعمااًل لممادة 

 باالتفاؽ عمييا او اعداد التقديرات الالزمة لما يمي :
 ( فيما اذا كاف اكتشاؼ الخط  متعذرًا بصورة معقولة ا والى أي مدى ا و 1) 
 ( األمريف المذكوريف في الفقرتيف ) أ ا ب ( اعاله ا ولكف ضمف ىذا المدى.2) 

  "Safety Procedures":  اجراءات السالمة (4/8)
 يتعيف عمى المقاوؿ : 

 أف يتقيد بجميع تعميمات السالمة المطموب تطبيقيا ا و  -أ 
 العناية بسالمة جميع االشخاص الذيف يحؽ ليـ التواجد في الموقع ا و  -ب 
أف يبذؿ جيودًا معقولة لممحافظة عمى الموقع واالشغاؿ خالية مف العوائؽ غير الضرورية ا بقصد  -ج 

 ىؤالء االشخاص لمخطر ا و  تجنب تعرض
تػػػػػػوفير التسػػػػػػييب واالنػػػػػػارة والحراسػػػػػػة ومراقبػػػػػػة االشػػػػػػغاؿ الػػػػػػى اف يػػػػػػتـ انجازىػػػػػػا وتسػػػػػػميميا  -د 

 بموجب احكاـ " الفصؿ العاشر" ا و 
توفير اية اشغاؿ مؤقتة ) بما فييا الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ( مما قد يمـز ا بسبب  -ىػ 

 عماؿ وحماية الجميور والمالؾ والمستعمميف لالرض المجاورة لمموقع .تنفيذ االشغاؿ ا الست
 "Quality Assurance"توكيد الجودة :  (4/9)

يتعيف عمى المقاوؿ أف يضع نظامًا لتوكيد الجودة الثبػات التقيػد بمتطمبػات العقػد ا عمػى اف يكػوف ىػذا  
ـو بالتػػدقيؽ عمػػى أي مػػف مظػػاىر ىػػذا النظػػاـ متوافقػػًا مػػع تفاصػػيؿ العقػػد ا كمػػا يحػػؽ لممينػػدس اف يقػػ

 النظاـ .
قبػؿ مباشػرة أي مػف  –لعممػو  –يجب تقديـ تفاصيؿ جميػع االجػراءات ووثػائؽ المطابقػة الػى المينػدس  

مراحؿ التصميـ والتنفيذ ا وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فنػي الػى المينػدس ا فإنػو يجػب اف يظيػر 
 بقة مف المقاوؿ نفسو عمييا .عمى ىذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المس

إف التقيد بنظاـ توكيد الجودة ال يعفػي المقػاوؿ مػف أي مػف واجباتػو او التزاماتػو او مسػؤولياتو الػواردة  
 في العقد.

 "Site Data": بيانات الموقع  (4/10)
يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يكوف قد وضع تحت تصرؼ المقاوؿ الطالعو قبؿ موعد " التاريخ  

ساسي " ا كؿ ما يتوفر لديو مف البيانات الخاصة بالظروؼ تحت السطحية والييدرولوجية في اال
الموقع ا بما في ذلؾ الظواىر البيئية ا كما يتعيف عميو كذلؾ اف يضع تحت تصرؼ المقاوؿ أية 

ميع معمومات يحصؿ عمييا بعد موعد التاريخ االساسي ا اال اف المقاوؿ يعتبر مسؤواًل عف تفسيره لج
 تمؾ المعمومات . 

كما انو والى المدى الممكف عمميًا ) مع االخذ في الحسباف عاممي الوقت والكمفة ( يعتبر المقاوؿ انو  
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قد حصؿ عمى المعمومات الضرورية المتعمقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروؼ االخرى التي قد 
يعتبر المقاوؿ انو قد عايف وتفحص الموقع  تؤثر عمى عرضو او عمى االشغاؿ  والى المدى ذاتو ا

وما يجاوره ا وانو اطمع عمى جميع المعمومات التي سبؽ ذكرىا ا وانو قد اقتنع شخصيًا قبؿ تقديـ 
 عرض المناقصة بكؿ االمور ذات العالقة ا شاممة  ) وليس بالحصر ( ما يمي :

 سطحية ا و شكؿ وطبيعة الموقع ا بما في ذلؾ احواؿ الطبقات تحت ال -أ 
 االحواؿ الييدرولوجية والمناخية ا و  -ب 
 مقدار وطبيعة العمؿ والمواـز لتنفيذ االشغاؿ وانجازىا واصالح اية عيوب فييا ا و  -ج 
 قوانيف الدولة ا واجراءات العمالة وممارساتيا فيو ا و  -د 
والمرافؽ ا والمستخدميف ا والطاقة متطمبات المقاوؿ فيما يتعمؽ بالدخوؿ الى الموقع ا والسكف ا  -ىػ 

 .والمواصالت ا والماء ا وغيرىا مف الخدمات ا  
 "Sufficiency of the Accepted Contract Amount” ":كفاية " قيمة العقد المقبولة (4/11)

 يفترض في المقاوؿ انو : 
 قد اقتنع شخصيًا بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ا و  - أ 
نو قد وضع عرضو ذلؾ بناًء عمى المعمومات والتفسير والبيانات  الضرورية والكشوؼ والفحوص ا -ب 

 ( .4/10وقناعاتو بكؿ االمور التي تمت االشارة الييا في المادة )
باستثناء ما قد يرد خالفًا لذلؾ في العقد ا فاف " قيمة العقػد المقبولػة " يجػب اف تغطػي جميػع التزامػات  

إف وجدت ( وكؿ االشياء الضرورية لتنفيػذ  –موبة في العقد ) بما فييا المبالغ االحتياطية المقاوؿ المط
 االشغاؿ وانجازىا بشكؿ الئؽ واصالح اية عيوب فييا .

 "Unforeseeable Physical Conditions"االوضاع المادية غير المنظورة  : (4/12)
اديػػة الطبيعيػػة والعوائػػؽ االصػػطناعية وغيرىػػا مػػف يقصػػد بمصػػطمح " االوضػػاع الماديػػة " : االوضػػاع الم 

العوائػػؽ الطبيعيػػة والمموثػػات التػػي قػػد يواجييػػا المقػػاوؿ فػػي الموقػػع عنػػد تنفيػػذ االشػػغاؿ ا بمػػا فييػػا 
 االوضاع تحت السطحية والييدرولوجية ا ولكنيا ال تشمؿ االحواؿ المناخية .

انيػا كانػت غيػر منظػورة ا فانػو يتعػيف عميػو اف  اذا واجو المقاوؿ اوضاعًا ماديػة معاكسػة والتػي ُيعتبػر 
يشػػعر المينػػدس بيػػا فػػي اقػػرب فرصػػة ممكنػػة عمميػػًا ا وعمػػى اف يتضػػمف االشػػعار وصػػفا ليػػا وبيػػاف 
االسباب التي حدت بو العتبارىا كذلؾ ا حتى يتمكف الميندس مف معاينتيا والتحقؽ مف االسباب التػي 

 يعزوىا المقاوؿ الى كونيا غير منظورة .
كما يتعػيف عمػى المقػاوؿ مواصػمة تنفيػذ االشػغاؿ ا متخػذًا االحتياطػات المعقولػة والمناسػبة تجػاه ىػذه "  

االوضاع المادية " ا وأف يتقيد ب ية تعميمػات قػد يصػدرىا المينػدس بخصوصػيا ا امػا اذا شػكّؿ أي مػف 
 صؿ ) الثالث عشر( بش نيا . ىذه التعميمات تغييرًا ) امرًا تغييريًا ( ا فانو يتـ حينئذ تطبيؽ احكاـ الف

اذا واجو المقػاوؿ مثػؿ ىػذه االوضػاع الماديػة غيػر المنظػورة ا والػى المػدى الػذي يمكػف اعتبارىػا كػذلؾ  
وقاـ بارساؿ إشعار بش نيا الى الميندس ا وتكبد تػ خرًا فػي مػدة االنجػاز و/او كمفػة مػا بسػببيا ا فانػو 

 -ا لما يمي : (20/1يكوف مستحقًا مع مراعاة احكاـ المادة )
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تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ الت خر ا اذا كاف االنجاز قد ت خر او سوؼ يت خرا وذلؾ بموجب  -أ 
 ( ا و 8/4احكاـ المادة )

 أي كمفة كيذه ا الضافتيا الى قيمة العقد . -ب 
" االوضػػاع  يقػػـو المينػػدس بعػػد اسػػتالمو االشػػعار المشػػار اليػػو سػػابقًا بالمعاينػػة و/او التحػػري عػػف تمػػؾ 

 ( باالتفاؽ عمييا او اعداد التقديرات لما يمي :3/5المادية " ا ومف ثـ يقـو عماًل بالمادة )
 فيما اذا كانت تمؾ " االوضاع المادية " غير منظورة ا والى أي مدى يمكف اعتبارىا كذلؾ ا و  -1 

 لنظر الى ذلؾ المدى . تقدير االمريف الموصوفيف في البنديف ) أ ا ب ( اعاله ا وذلؾ با -2 
ومع ذلؾ ا فانو يمكف لممينػدس قبػؿ االتفػاؽ عمػى التعػويض المػالي او تقػديره كمػا ىػو منػوه عنػو فػي  

( اعاله ا اف يتحرى فيما اذا كانت األوضاع المادية األخرى فػي أجػزاء األشػغاؿ المماثمػة ) اف 2الفقرة )
تقػديـ المقػاوؿ لعػرض المناقصػة ا وانػو اذا تػـ وجدت( افضؿ مما كاف منظورًا ) بصورة معقولػة ( عنػد 

( اف يقػدر او يصػؿ 3/5مواجية مثؿ ىذه األوضاع المواتية ا يجػوز لممينػدس باتبػاع أسػموب المػادة )
باالتفاؽ عمى تخفيض الكمفة بسبب تمؾ األوضاع المواتية ا والتي يمكػف اعتبارىػا خصػميات مػف قيمػة 

تعػػديالت الناتجػػة عػػف البنػػد "ب" أعػػاله وىػػذه الخصػػميات ا العقػػد وشػػيادات الػػدفع ا اال اف محصػػمة ال
باعتبار كؿ األوضاع الماديػة التػي تمػت مواجيتيػا فػي أجػزاء مماثمػة مػف األشػغاؿ ا يجػب اف ال تػؤدي 

 الى تخفيض في قيمة العقد.
عنػد لمميندس اف يعتبر أي إثبات يقدمو المقاوؿ عف تمؾ االوضاع المادية ا كما كاف يتوقعيا المقاوؿ  

 تقديـ عرض المناقصة ا اال اف الميندس ال يكوف ممزمًا بمثؿ ىذا إثبات.
 "Rights of Way and Facilities"حؽ المرور والتسييالت :  (4/13)

يتحمؿ المقاوؿ جميع التكػاليؼ والرسػوـ المتعمقػة بحقػوؽ المػرور الخاصػة و/أو المؤقتػة التػي تمزمػو ا  
ايػة  –عمػى مسػؤوليتو ونفقتػو  –ع ا ويتعػيف عمػى المقػاوؿ اف يػوفر بما فييا طريؽ الدخوؿ الى الموقػ

 تسييالت اضافية خارج الموقع مما قد يمزمو لتنفيذ االشغاؿ .
 "Avoidance of Interference"تجنب التدخؿ :  (4/14)

 يجب عمى المقاوؿ اف ال يتدخؿ بغير ضرورة ا او عمى نحو غير الئؽ ا بما يمي : 
 ور ا او راحة الجمي -أ 
الوصوؿ الى واستعماؿ واشغاؿ جميع الطرؽ والممرات ا سواء اكانت عامة او خاصة بممكية  -ب 

 صاحب العمؿ او االخريف .
كما يتعػيف عمػى المقػاوؿ تعػويض صػاحب العمػؿ وحمايتػو مػف االضػرار والخسػائر والنفقػات ) بمػا فييػا  

 رقمة غير ضرورية او غير الئقة .اتعاب ونفقات التقاضي ( عف كؿ ما ينتب مف تدخؿ او ع
  "Access Routes": المسالؾ الموصمة  (4/15)

يعتبػػر المقػػػاوؿ انػػػو قػػد تحػػػرى عػػػف تػػػوفر ومالئمػػة المسػػػالؾ الموصػػػمة الػػػى الموقػػع ا وانػػػو قػػػد اقتنػػػع  
ب وضاعيا ا كمػا يطمػب منػو اف يبػذؿ الجيػود المعقولػة لتجنػب االضػرار بػالطرؽ او الجسػور وحمايتيػا 

 رار نتيجة لحركة مرور المقاوؿ او مستخدميو ا وذلؾ باستخداـ العربات والطرؽ المناسبة . مف االض
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 وباستثناء ما ىو منصوص عميو خالفًا لذلؾ في ىذه الشروط : 
يكوف المقاوؿ مسؤواًل ) فيما بيف الفريقيف ( عف أي صيانة قد تكوف الزمة المسالؾ الموصمة   -أ 

 بسبب استعمالو ليا ا و 
عمى المقاوؿ اف يوفر االشارات واالرشادات التوجييية الضرورية عمػى امتداد ىذه الطرؽ ا واف  -ب 

يحصؿ عمى التصاريح المطموبػة مف قبػؿ السمطات ذات العالقة بخصوص استعمالو لممسالؾ 
 واالشارات واالرشادات ا  و 

 ستعماؿ أي  مسمؾ موصؿ ا و ال يعتبر صاحب العمؿ مسؤوال عف أية مطالبات قد تنجـ عف ا -ج 
 ال يضمف صاحب العمؿ توفر مسالؾ الوصوؿ او مالءمتيا ا و  -د 
 يتحمؿ المقاوؿ الكمفة المترتبة عمى عدـ توفر او مالءمة ىذه المسالؾ الموصمة الستعماالتو.   -ىػ 

 " Transport of Goods":  نقػؿ المواـز  (4/16)
 فًا لذلؾ ا فانو :ما لـ ينص في الشروط الخاصة خال 
( يومػػًا عػػف  تػػاريخ وصػػوؿ ايػػة 21يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يشػػعر المينػػدس بمػػدة ال تقػػؿ عػػف ) -أ 

 تجييزات او قطعة رئيسية مف المواـز االخرى الى الموقع , و 
يكػوف المقػػاوؿ مسػػؤوال عػف التوضػػيب والتحميػػؿ والنقػؿ واالسػػتالـ والتنزيػػؿ  والتخػزيف وحمايػػة كػػؿ  -ب 

 ـز وغيرىا مف االشياء الالزمة لالشغاؿ ا و الموا
 يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يعػػػوض صػػاحب العمػػؿ ويحميػػو مػػػف أيػػة اضػػرار او  خسػػائر او نفقػػػات  -ج 

) بما فييا االتعاب واالجور القانونية ( مما قد ينجـ عػف أي   ضػرر يحصػؿ نتيجػة لنقػؿ المػواـز ا واف 
 نتب عف عمميات النقؿ .يقـو بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد ت

 " Contractor’s Equipment":   معدات المقاوؿ  (4/17)
يكوف المقاوؿ مسؤواًل عف جميع معداتوا وتعتبر معدات المقاوؿ بعد احضارىا الى الموقع انيا  

وال يحؽ لممقاوؿ اف يخرج مف الموقع أية قطع رئيسية مف ىذه  مخصصة حصرًا لتنفيذ االشغاؿا
اال اف مثؿ ىذه الموافقة ليست مطموبة بخصوص عربات نقؿ المواـز  وف موافقة الميندساالمعدات بد

 او مستخدمي المقاوؿا الى خارج الموقع .
             "Protection of the Environment"حماية البيئة: (4/18)

 ع يتعػػػػػػيف عمػػػػػػى المقػػػػػػاوؿ اتخػػػػػػاذ جميػػػػػػع الخطػػػػػػوات المعقولػػػػػػة لحمايػػػػػػة البيئػػػػػػة ) داخػػػػػػؿ الموقػػػػػػ 
وخارجػػو ( واف يحػػّد مػػف احػػداث االزعػػاج او الضػػرر لالفػػراد او لممتمكػػات نتيجػػة لمتمػػوث او الضػػجيب او 

 غيره مما قد ينتب عف عمميات التنفيذ .
كما يتعيف عمى المقاوؿ الت كد مف اف نسبة االنبعاثات ا ومقدار الصرؼ السػطحي والتػدفؽ النػاتب عػف  

بيػػا فػػي المواصػػفات ا وال القػػيـ المحػػددة فػػي القػػوانيف الواجبػػة  نشػػاطاتو ا ال تتجػػاوز القػػيـ المسػػموح
 .التطبيؽ

        "Electricity, Water and Gas"الكيرباء والماء والغاز: (4/19)
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يكوف المقاوؿ مسؤوال عف توفير الطاقة والماء والخدمات األخرى التػي قػد يحتاجيػا ا باسػتثناء مػا ىػو  
 منصوص عميو .

في استعماؿ الكيرباء والماء والغاز والخػدمات األخػرى المتػوفرة فػي الموقػع لغػرض تنفيػذ لممقاوؿ الحؽ  
األشػػغاؿ ا حسػػب التفاصػػيؿ ومقابػػؿ األسػػعار المبينػػة فػػي المواصػػفات ا وعمػػى المقػػاوؿ أف يػػوفر عمػػى 

 مسؤوليتو ونفقتو أية أدوات تمـز لمثؿ ىذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستيمكيا .
التفاؽ عمى مقادير الكميات المستيمكة وأثمانيا ) بموجب األسعار المحددة ( مقابؿ ىذه الخدمات ا يتـ 

( إلجراء 3/5( الحتساب مطالبات صاحب العمؿ ا والمادة )2/5ا أو يتـ تقديرىا أعمااًل لممادة )
 التقديرات ا وعمى المقاوؿ دفع ىذه المبالغ إلى صاحب العمؿ .

 عمؿ والمواد التي يقدميا: معدات صاحب ال (4/20)
"Employer’s Equipment and -Issue Materials"                       

إف –يتعػػػػػػيف عمػػػػػػى صػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ اف يسػػػػػػمح لممقػػػػػػاوؿ باسػػػػػػتعماؿ " معػػػػػػدات صػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ "  
فػػػي تنفيػػػذ األشػػػغاؿ وفقػػػًا لمتفاصػػػيؿ والترتيبػػػات ومقابػػػؿ األسػػػعار المحػػػددة فػػػي المواصػػػفات  -وجػػػدت
 لـ ينص عمى غير ذلؾ في المواصفات :ا وما 

 يكوف صاحب العمؿ مسؤواًل عف معداتو ا إال أف ا   -أ 
المقاوؿ يعتبر مسؤوال عف أي قطعة مف "معػدات صػاحب العمػؿ " أثنػاء قيػاـ  مسػتخدمي المقػاوؿ  -ب 

 قيادتيا أو حيازتيا أو التحكـ بيا .  بتشغيميا أو 
ماؿ " وفػؽ االسػعار المحػددة " مقابػؿ اسػتعماؿ معػدات صػاحب العمػؿ يتـ تحديد الكميات وبدالت االستع 

( ويتعػيف عمػى المقػاوؿ دفػع 3/5ا  2/5باالتفاؽ او بالتقدير مف قبؿ الميندس وفقًا الحكاـ المػادتيف )
 ىذه المبالغ الى صاحب العمؿ .

ديميا مجانػػًا )إف بػػالمواد التػػي يمتػػـز بتقػػ –دوف مقابػػؿ( –يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ اف يػػزود المقػػاوؿ  
وجػػدت( وفقػػًا لمتفاصػػيؿ المحػػددة فػػي متطمبػػات صػػاحب العمػػؿ ا وعمػػى صػػاحب العمػػؿ اف يقػػـو وعمػػى 
مسؤوليتو ونفقتو  بتزويد تمؾ المواد في الوقت والمكاف المحدديف في العقد ا ويقػوـ المقػاوؿ بمعاينتيػا 

ا  ومػا لػـ يكػف قػد تػـ االتفػاؽ ظاىريًا ا واعالـ الميندس فورًا عػف أي نقػص او عيػب او قصػور فييػا 
 بيف الفريقيف عمى غير ذلؾ ا فعمى صاحب العمؿ اف يصحح فورًا أي نقٍص او عيٍب او قصوٍر فييا . 

بعد ىذه المعاينة الظاىرية ا تصبح ىذه المواد المجانيػة فػي عيػدة المقػاوؿ وتحػت حمايتػو ومراقبتػو ا  
يعفػػي صػػاحب العمػػؿ مػػف المسػػؤولية عػػف أي نقػػٍص او اال اف التػػزاـ المقػػاوؿ بمعاينتيػػا وحمايتيػػا ال 

 قصوٍر او عيٍب مما لـ يكف باالمكاف كشفو مف خالؿ المعاينة الظاىرية .
  "Progress Reports":  تقارير تقدـ العمؿ (4/21)

ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ا فإنو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف يعػد تقػارير تقػدـ العمػؿ  
( نسخ ا عمى اف يغطي التقرير االوؿ منػو الفتػرة حتػى نيايػة 6ويسمميا الى الميندس عمى ) الشيرية

( أيػاـ مػف آخػر يػوـ 7الشير الذي يمي تاريخ المباشرة ا ومف ثـ يتـ اصػدار التقػارير شػيريًا ا خػالؿ )
 مف الفترة المتعمقة بيا .
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يكػػوف معروفػػًا انيػػا متبقيػػة فػػي تػػاريخ  يسػػتمر تقػػديـ التقػػارير حتػػى ينجػػز المقػػاوؿ جميػػع االعمػػاؿ التػػي 
 .االنجاز المحدد في شيادة تسمـ االشغاؿ

 يجب اف يشتمؿ كؿ تقرير عمى ما يمي : 
الرسـو البيانيػة وتفاصػيؿ تقػدـ العمػؿ بمػا فػي ذلػؾ كػؿ مرحمػة مػف مراحػؿ التصػميـ ) إف وجػدت( ا  -أ 

ا االنشػػاءا التركيػػب واالختبػػاراتا وثػػائؽ المقػػاوؿا طمبػػات الشػػراءا التصػػنيعا التوريػػد الػػى الموقػػع
وشػػاممة لكػػؿ مرحمػػة مػػف  مراحػػؿ العمػػؿ وانجػػازات المقػػاوليف الفػػرعييف المسػػمييف المعػػرفيف بموجػػب  

 احكاـ الفصؿ الخامسا و 
 الصور الفوتوغرافية التي تبيف اوضاع التصنيع وتقدـ العمػػؿ في الموقػػع ا و -ب 
ف التجييػػزات والمػػواد : بيػػاف  اسػػماء المصػػنعيف وامػػاكف فيمػػا يخػػص تصػػنيع البنػػود الرئيسػػية مػػ -ج 

 التصنيع ونسبة التقدـ وتواريخ االنجاز المتوقعة والفعمية : 
 ( لمباشرة التصنيع ا و 1) 
 ( لمعاينات المقاوؿ ا و 2) 
 ( لالختبارات ا و 3) 
 ؿ الى الموقع ا و يوصت( لمشحف وال4) 
 ( ا و 6/10كما ىي موصوفة في المادة ) سجالت مستخدمي المقاوؿ ومعداتو -د 
 نسخًا عف وثائؽ توكيد الجودة ا ونتائب االختبارات وشيادات المواد ا و -ىػ 
( وبمطالبػػات المقػػاوؿ وفقػػٌا 2/5قائمػػة باالشػػعارات المتعمقػػة بمطالبػػات صػػاحب العمػػؿ وفقػػًا لممػػادة ) -و 

 ( ا و 20/1لممادة )
التفاصػػيؿ المتعمقػػة ب يػػة حػػوادث خطػػرة وأيػػة نشػػاطات مرتبطػػة  احصػػاءات السػػالمة العامػػة شػػاممة -ز 

 بالنواحي البيئية والعالقات العامة ا و 
المقارنػػة بػػيف التقػػدـ الفعمػػي لتنفيػػذ االشػػغاؿ والتقػػدـ المخطػػط لػػو ا مػػع بيػػاف تفاصػػيؿ الوقػػائع او  -ح 

ىػا ) او التػي سػتتخذ ( الظروؼ التي قد تعيؽ االنجػاز وفقػًا لمعقػد ا وبيػاف االجػراءات الجػاري اتخاذ
 لتالفي الت خير.

 " Security of the Site":  األمف في الموقع  (4/22)
 ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة :  
 يكوف المقاوؿ مسؤواًل عف ابقاء االشخاص غير المخوليف بدخوؿ الموقع خارجو ا و  -1 
د فػػي الموقػػع محصػػوريف بػػ فراد المقػػاوؿ صػػاحب يكػػوف مسػػتخدمي المقػػاوؿ المصػػرح ليػػـ بالتواجػػ -2 

العمؿ وأي اشخاص آخريف يتـ اشعار المقاوؿ بيـ مػف قبػؿ صػاحب العمػؿ او المينػدس باعتبػارىـ 
 مخوليف بالتواجد ك فراد مقاولي صاحب العمؿ االخريف في الموقع .

 "Contractor`s Operations on Site": عمميات المقاوؿ في الموقع  (4/23)
تعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اف يحصػػػر عممياتػػػو فػػػي الموقػػػع وايػػػة مسػػػاحات اخػػػرى قػػػد يحصػػػؿ المقػػػاوؿ ي 

عمييػػػػا ا ويوافػػػػؽ عمييػػػػا المينػػػػدس عمػػػػى اعتبارىػػػػا سػػػػاحات عمػػػػؿ ا كمػػػػا يتعػػػػيف عميػػػػو اف يتخػػػػذ 
جميػػػع االحتياطػػػػات الضػػػػرورية لالبقػػػػاء عمػػػػى معػػػػدات المقػػػاوؿ وافػػػػراده ضػػػػمف حػػػػدود الموقػػػػع وىػػػػذه 



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

45                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

 تـ تجنب التعدي عمى االراضي المجاورة .الساحات االخرى ا بحيث ي
عمػػػى المقػػػاوؿا اثنػػػاء تنفيػػػذه االشػػػغاؿ ا اف يحػػػافظ عمػػػى الموقػػػع خاليػػػًا مػػػف جميػػػع العوائػػػؽ غيػػػر  

الضػػػػػػرورية ا واف يقػػػػػػـو بتخػػػػػػزيف او اخػػػػػػراج المعػػػػػػدات الفائضػػػػػػة عػػػػػػف االسػػػػػػتعماؿ ا واف ينظػػػػػػؼ 
 تعد مطموبة . الموقع مف جميع االنقاض والنفايات واالشغاؿ المؤقتة التي لـ

عمػػػػى المقػػػػاوؿ ا عنػػػػد صػػػػدور شػػػػيادة تسػػػػمـ االشػػػػغاؿ ا اف يقػػػػـو بتنظيػػػػؼ كػػػػؿ اجػػػػزاء الموقػػػػع او  
االشػػػػغاؿ المتعمقػػػػة بشػػػػيادة التسػػػػمـ تمػػػػؾ ا واف يزيػػػػؿ مػػػػا بػػػػو مػػػػف المعػػػػدات والمػػػػواد الفائضػػػػة عػػػػف 
االسػػػػػتعماؿ ا وكػػػػػذلؾ النفايػػػػػات واالنقػػػػػاض واالشػػػػػغاؿ المؤقتػػػػػة ا بحيػػػػػث يتػػػػػرؾ تمػػػػػؾ االجػػػػػزاء مػػػػػف 
الموقػػػع واالشػػػغاؿ نظيفػػػة وفػػػي وضػػػع آمػػػف ا اال انػػػو يجػػػوز لممقػػػاوؿ اف يحػػػتفظ فػػػي الموقػػػع حتػػػى 
نيايػػػة " فتػػػرة االشػػػعار بػػػالعيوب " ا بمػػػا قػػػد يحتاجػػػو مػػػف المػػػواـز لغايػػػة الوفػػػاء بالتزاماتػػػو بموجػػػب 

 العقد . 
  "Fossils"االثريات :  (4/24)

او المنشػػػػػيت وغيرىػػػػػا مػػػػػف المتبقيػػػػػات او توضػػػػػع جميػػػػػع المػػػػػواد المتحجػػػػػرة او النقػػػػػود او االدوات  
المػػػواد ذات القيمػػػة الجيولوجيػػػة او االثريػػػة التػػػي تكتشػػػؼ فػػػي الموقػػػع تحػػػت رعايػػػة صػػػاحب العمػػػؿ 
وتصػػػرفو . وعمػػػى المقػػػاوؿ اتخػػػاذ كػػػؿ التػػػدابير المعقولػػػة لمنػػػع أفػػػراده او أي اشػػػخاص اخػػػريف مػػػف 

 ازالتيا او االضرار ب ي مف ىذه المكتشفات .
المقػػػػػاوؿ عنػػػػػد اكتشػػػػػافو لمثػػػػػؿ ىػػػػػذه الموجػػػػػودات ا اف يشػػػػػعر المينػػػػػدس فػػػػػورًا كمػػػػػا يتعػػػػػيف عمػػػػػى  

 بوجودىا ا وعمى الميندس اف يصدر تعميماتو بكيفية التعامؿ معيا . 
واذا تكبػػػد المقػػػاوؿ تػػػ خرًا فػػػي مػػػدة التنفيػػػذ و/ او كمفػػػة مػػػا نتيجػػػة امتثالػػػو لتمػػػؾ التعميمػػػات ا فعميػػػو  

( 20/1ر اسػػػػػتحقاقتو مػػػػػع مراعػػػػػاة احكػػػػػاـ المػػػػػادة )اف يرسػػػػػؿ إشػػػػػعارًا آخػػػػػر الػػػػػى المينػػػػػدس لتقػػػػػدي
 بخصوص ما يمي : 

تمديػػػػد مػػػػدة االنجػػػػاز بسػػػػبب ىػػػػذا التػػػػ خير ا اذا كػػػػاف االنجػػػػاز تػػػػ خر او سػػػػوؼ  يتػػػػ خر ا وذلػػػػؾ  -أ 
 ( ا و 8/4بموجب المادة )

 أي كمفة كيذه ا الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفػػػاؽ 3/5ا بالتصػػػرؼ وفقػػػًا لممػػػادة ) ويقػػػوـ المينػػػدس بعػػػد تسػػػممو ىػػػذا اإلشػػػعار االخػػػر 

 عمييا أو إجراء التقديرات ليذه االمور .
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 الفصؿ الخامس 
 المقػاولوف الفرعيوف المسمَّوف

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 تعريؼ المقاوؿ الفرعي المسّمى : (5/1)
"Definition of Nominated Subcontractor"               

 ؿ فرعي :يعرؼ بمقاوؿ فرعي مسَمى في ىذا العقد أي مقاو 
 نص في العقد عمى انو مقاوؿ فرعي مسمى ا او  -أ 
التغييرات والتعديالت "  –الذي يقـو الميندس ا وفقًا الحكاـ " الفصؿ الثالث عشر  -ب 

 باصدار تعميمات الى المقاوؿ الستخدامو كمقاوؿ فرعي .
 "Objection to Nomination"االعتراض عمى التسمية :  (5/2)

لو اعتراض معقوؿ عميو ا عمى اف  ,ؿ غير ممـز باستخداـ أي مقاوؿ فرعي مسمىاف المقاو 
يقـو بإشعار الميندس باالمر مع بياف التفاصيؿ المؤيدة . ويعتبر االعتراض معقواًل اذا كاف 
مبنيًا )اضافة الشياء اخرى ( عمى أي مف االمور التالية ا اال اذا وافؽ صاحب العمؿ أيضًا 

 -وؿ عف تبعات ذلؾ االمر :عمى تعويض المقا
اف ىنالؾ مبررات لالعتقاد باف ىذا المقاوؿ الفرعي ال يممؾ الت ىيؿ الكافي ا او الموارد  - أ 

 او القدرة المالية ا او 
اف اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص عمى الزاـ المقاوؿ الفرعي المسمى بتعويض  -ب 

ستعماؿ المواـز مف قبؿ المقاوؿ الفرعي المقاوؿ وت مينو ضد أي تقصير او اساءة ا
 المسمى او وكالئو او مستخدميو ا او 

اف اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص بخصوص اعماؿ المقاولة الفرعية ) بما فييا اعداد  -ج 
 التصميـ ا اف وجدت ( :

( عمى اف المقاوؿ الفرعي المسمى سوؼ يتحمؿ تجاه المقاوؿ جميع االلتزامات 1) 
لمسؤوليات التي تمكف المقاوؿ مف الوفاء بالتزاماتو ومسؤولياتو بموجب العقد ا وا
 و 

( أف يعوض المقاوؿ تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتب عف العقد او 2) 
تمؾ المتعمقة بو نتيجة اخفاؽ المقاوؿ الفرعي في اداء تمؾ االلتزامات او الوفاء 

 بتمؾ المسؤوليات.
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 الدفعات لممقاوليف الفرعييف المسمييف: (5/3)
"Payment to Nominated Subcontractors"  

يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع لممقاوؿ الفرعي المسمى تمؾ المبالغ التي يصادؽ عمييا  
الميندس كاستحقاؽ لو بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية ا عمى انو يجب شموؿ تمؾ المبالغ 

ب( فيما عدا ما -13/5ت ضمف قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقًا لمفقرة )وغيرىا مف النفقا
 (.5/4ىو منصوص عميو في المادة )

 "Evidence of Payments"اثبات الدفعات :  (5/4)
لمميندس ا قبؿ اصدار أي شيادة دفع تحتوي عمى مبمغ ما يستحؽ لمقاوؿ فرعي مسمى ا  

ب ف جميع المبالغ التي استحقت لممقاوؿ الفرعي المسمى  اف يطمب مف المقاوؿ اثباتًا معقوالً 
في شيادات الدفع السابقة قد تـ دفعيا لو ا محسومًا منيا الخصميات المطبقة لممحتجزات 

 او غيرىا ا اال اذا قاـ المقاوؿ بما يمي :
 تقديـ ىذا االثبات المعقوؿ لمميندس ا او  - أ 
ف المقاوؿ محؽ بصورة معقولة في اف يحبس مثؿ ( اقناع الميندس بدليؿ مكتوب ب 1)-ب 

 ىذه المبالغ او يرفض دفعيا ا و 
( أف يقدـ لمميندس اثباتًا معقواًل ب ف المقاوؿ الفرعي المسمى قد تـ اشعاره ب حقية 2)     

 المقاوؿ في اجرائو .
المقاوؿ عندئٍذ يجوز لصاحب العمؿ ) بناء عمى تقديره منفردًا ( ا أف ي مر بالدفع الى  

الفرعػػػػي المسمى جزءًا مف أو جميع تمؾ المبالغ التي كانت قد تـ تصديقيا سابقًا ا ) بعد 
حسـ الخصميػػات المطبقة( مما استحؽ لممقاوؿ الفرعي المسمى ولـ يتمكف المقاوؿ مف 
 تقديـ االثباتات الموصوفػػة بالفقرتيف ) أ ا ب(  اعاله بش نيا . وعمى المقاوؿ في مثؿ ىذه
الحالة اف يرد الى صاحب العمؿ تمؾ المبالغ التي يتـ صرفيا مباشرة مف قبؿ صاحب العمؿ 

 الى المقاوؿ الفرعي المسّمى.
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 السادس الفصؿ
 المستخدموف والعمػاؿ

STAFF AND LABOUR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 "Engagement of Staff and Labour" تعييف المستخدميف والعماؿ : (6/1)
ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في وثائؽ العقد ا فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يتخذ ترتيباتو  

لتعييف ما يمـز مف مستخدميف وعماؿ ا محمييف او غيرىـ ا وسداد أجورىـ ومستمزمات سكنيـ 
 واطعاميـ ونقميـ .

  معدالت االجور وشروط العمؿ : (6/2)
"Rates of Wages and Conditions of Labour" 

يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع معدالت االجور واف يراعي شروط العمالة بحيث ال تقؿ في  
مستواىا عما ىو متبع مف قبؿ اصحاب حرؼ التجارة والصناعة المشابية في المنطقة التي 

اوؿ دفع تنفذ فييا االشغاؿ . واذا لـ توجد مثؿ ىذه المعدالت او الظروؼ ا فإف عمى المق
معدالت االجور ومراعاة ظروؼ العمالة بحيث ال تقؿ عف المستوى العاـ لالجور او الظروؼ 
التي يتـ مراعاتيا محميًا مف قبؿ اصحاب العمؿ لميف تجارية او صناعية مشابية لتؾ التي 

 يقوـ بيا المقاوؿ .
 االشخاص المستخدموف لدى صاحب العمؿ : (6/3)

"Persons in the Service of Employer "                             
         

يتعيف عمى المقاوؿ اف ال يستخدـ او يحاوؿ استقطاب خدمات أي مف المستخدميف او العماؿ  
 الذيف يعمموف ضمف افراد صاحب العمؿ .

 "Labour Laws"قوانيف العمؿ : (6/4)
ة التطبيؽ عمى مستخدميوا بما في ذلؾ ينبغي عمى المقاوؿ التقيد بكؿ قوانيف العمؿ الواجب 

القوانيف المتعمقة بالتوظيؼ والصحة والسالمة العامة والرعاية واالقامة واليجرة ا واف يراعي كؿ 
 حقوقيـ القانونية .

كما يتعيف عمى المقاوؿ اف يطمب مف مستخدميو اطاعة القوانيف الواجبة التطبيؽ ا بما فييا  
 أنظمة السالمة في العمؿ .

 "Working Hours"ساعات العمؿ : (6/5)
ال يجوز تنفيذ االشغاؿ في الموقع خالؿ اياـ العطؿ الرسمية المحمية المتعارؼ عمييا او خارج  
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 ساعات العمؿ المعتادة والمبينة في ممحؽ عرض المناقصة ا اال اذا :
 كاف منصوصًا عمى خالؼ ذلؾ في العقد ا أو   -أ 
 س عمييا ا او تمت موافقة الميند -ب 
كاف االستمرار في العمؿ امرًا حتميًا ا او كاف ضروريًا النقاذه حياة االشخاص ا او  -ج 

لممحافظة عمى سالمة االشغاؿ ا وفي مثؿ ىذه الحالة يتعيف عمى المقاوؿ اعالـ الميندس 
 فورًا بذلؾ .

 Facilities for Staff and Labour"المرافؽ لممستخدميف والعماؿ : (6/6)
ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في متطمبات صاحب العمؿ ا فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يوفر  

ويصوف المرافؽ وتجييزات االعاشة الضرورية لمستخدميو ا وعميو اف يوفر المرافؽ 
 المنصوص عمييا في المواصفات الفراد صاحب العمؿ.

د أيا مف المنشيت التي تشكؿ ينبغي عمى المقاوؿ اف ال يسمح الي مف مستخدميو اف يتخ 
 جزءًا مف االشغاؿ الدائمة كمكاف دائـ او مؤقت القامتيـ .

 "Health and Safety"الصحة والسالمة : (6/7)
يتعيف عمى المقاوؿ أف يتخذ التدابير المعقولة في كؿ االوقات لممحافظة عمى صحة وسالمة  

ما يمـز مف كادر صحي ا  –ة المحمية بالتعاوف مع السمطات الصحي –مستخدميو ا واف يوفر 
ومرافؽ االسعاؼ االولي ا وغرفة منامة لممرضى وسيارة اسعاؼ ا بحيث تكوف جاىزة في كؿ 
االوقات في الموقع وفي المساكف الجماعية مستخدمو المقاوؿ و مستخدمو صاحب العمؿ ا 

 شار االوبئة .واف يوفر كذلؾ الترتيبات المناسبة لمتطمبات الصحة العامة ولمنع انت
يتعيف عمى المقاوؿ اف يعيف ضابطًا لموقاية مف الحوادث في الموقع ا وبحيث يكوف ىذا  

الشخص ذا ت ىيؿ مناسب ليكوف مسؤوال عف امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع 
الحوادث ا واف يكوف مخواًل بصالحية اصدار التعميمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء 

.  وفي ىذا السياؽ يتعيف عمى المقاوؿ اف يوفر لضابط الوقاية كؿ ما يمـز لتمكينو مف 
 ممارسة صالحيتو ومسؤولياتو . 

كما يتعيف عمى المقاوؿ اف يرسؿ الى الميندس تفاصيؿ أي حادث يقع حاؿ حصولو ا واف  
لعامة واالضرار التي قد تمحؽ يقـو بحفظ السجالت ويقّدـ التقارير المتعمقة بالصحة والسالمة ا

 بالممتمكات عمى النحو الذي يطمبو الميندس بصورة معقولة .
 "Contractor`s Superintendence"مناظرة المقاوؿ : (6/8)
ينبغي عمى المقاوؿ اف يوفر كؿ المناظرة الالزمة لمتخطيط والتوجيو والترتيب واالدارة والتفتيش  

 التنفيذ وبعدىا الي فترة تمـز لقياـ المقاوؿ بالتزاماتو .  واختبار االشغاؿ ا طيمة فترة
ينبغي اف يقـو بالمناظرة عدد كاؼ مف االشخاص المؤىميف باستخداـ لغة االتصاؿ ) عماًل  

( وبالعمميات التي سيتـ تنفيذىا ) بما في ذلؾ االساليب والتقنيات المطموبة  1/4باحكاـ المادة 
يا وطرؽ منع الحوادث ( ا لغرض تنفيذ االشغاؿ بصورة مرضية والمخاطر المحتمؿ التعرض ل
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 وآمنو .
 "Contractor`s Personnel"المقاوؿ : مستخدمو (6/9)
يجب اف يكوف مستخدمو المقاوؿ ذوي كفاية وميارة وخبرة مناسبة كال في مينتو او حرفتو ا  

عمؿ عمى استبعاد( أي وبإمكاف الميندس الطمب الى المقاوؿ اف يقـو بإستبعاد ) او اف ي
شخص مستخدـ في الموقع او في االشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمؿ الخطية ا بمف فييـ 

 ممثؿ المقاوؿ ا اذا كاف ذلؾ الشخص :
 متماديًا في مسمكو او عدـ مباالتو بصورة مستمرة ا أو  -أ 
 انو يقـو بواجباتو بشكؿ غير كاٍؼ او باىماؿ ا أو  -ب 
 في تطبيؽ أي مف احكاـ العقد ا او  انو يخفؽ -ج 
 انو متماد في سموؾ ييدد السالمة او الصحة او حماية البيئة . -د 
واذا كاف ذلؾ مناسباً ا فعمى المقاوؿ عندئذ اف يعيف ) او يعمؿ عمى تعييف ( شخصًا بدياًل  

 مناسبًا.
 سجالت مستخدمو ومعدات المقاوؿ  : (6/10)

"Records of Contractor`s Personnel and Equipment" 
يتعيف عمى المقاوؿ اف يزود الميندس بسجالت مفصمة لبياف ما يتوفر في الموقع مف اعداد  

مستخدمو المقاوؿ مصنفيف حسب الميارات ا ومف اعداد معداتو مصنفة حسب االنواع . يجب 
عمييا الميندس اف يتـ تقديـ ىذه السجالت الى الميندس كؿ شير حسب النماذج التي يوافؽ 

ا وذلؾ الى اف ينجز المقاوؿ أي عمؿ معروؼ ب نو الزاؿ متبقيًا بتاريخ االنجاز المحدد في " 
 شيادة تسمـ االشغاؿ " .

 "Disorderly Conduct":السموؾ غير المنضبط  (6/11)
أي  يتعيف عمى المقاوؿ اف يتخذ في جميع االوقات كؿ االحتياطات المعقولة لمحيمولة دوف وقوع 

اوفيما بينيـ ا واف  شغب او تجاوز عمى القانوف او اخالؿ بالنظاـ مف قبؿ مستخدمو المقاوؿ
 يحافظ عمى االمف وحماية االشخاص والممتمكات في الموقع وما يجاوره .
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 الفصؿ السابع
 والمواد والمصنعية التجييزات اآللية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Manner of Execution " :طريقة التنفيذ  (7/1)
اؿ يتعيف عمى المقاوؿ اف يقـو بتصنيع التجييزات ا وانتاج وصناعة المواد ا وجميع اعم 

 التنفيذ االخرى عمى النحو التالي :
 بالطريقة المحددة في العقد ) إف وجدت( ا و    -أ 
 بطريقة حريصة والئقة ب صوؿ الصناعة المحترفة والمتعارؼ عمييا ا و   -ب 
باستخداـ مرافؽ مجيزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ) اال اذا نص في العقد عمى غير  -ج 

 ذلؾ (. 
 "Samples" لعينػات :ا (7/2)

يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس ا العينات التالية لممواد والمعمومات المتعمقة بيا ا  
 لمحصوؿ عمى موافقتو قبؿ استعماؿ تمؾ المواد في االشغاؿ :

عينات الصانعيف القياسية لممواد والعينات المنصوص عمييا في العقدا وذلؾ عمى نفقة  - أ 
 ؿ ا و المقاو

 أية عينات اضافية يطمبيا الميندس كتغييرات ا  -ب 
وعمى اف يتـ وضع ممصؽ صورة عمى كؿ عينة لبياف منشئيا والغرض مف استعماليا في  

 االشغاؿ .
 "Inspection"  المعاينة : (7/3)

 يجب اف يتمتع افراد صاحب العمؿ في كؿ االوقات المعقولة بما يمي : 
الػػػى كػػػؿ أجػػػزاء الموقػػػع والػػػى جميػػػع االمػػػاكف التػػػي يػػػتـ الحصػػػوؿ عمػػػى  الػػػدخوؿ بيسػػػرٍ  -أ 

 المواد الطبيعية منيا.
اف يتمكنػػػػػػوا خػػػػػػالؿ االنتػػػػػػاج والتصػػػػػػنيع واالنشػػػػػػاء ا ) فػػػػػػي الموقػػػػػػع وخارجػػػػػػو ( مػػػػػػف  -ب 

الفحػػػػص والمعاينػػػػة والقيػػػػاس واختبػػػػار المػػػػواد والمصػػػػنعية ا والتحقػػػػؽ مػػػػف تقػػػػدـ تصػػػػنيع 
 د .التجييزات وانتاج وصناعة الموا

يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اف يتػػػيح الفػػػراد صػػػاحب العمػػػؿ الفرصػػػة الكاممػػػة لمقيػػػاـ بيػػػذه االنشػػػطة  
ا بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ تػػػػوفير حػػػػؽ الػػػػدخوؿ والتسػػػػييالت ا والتصػػػػاريح ا وادوات السػػػػالمة ا عممػػػػًا 

 ب ف قياـ المقاوؿ بمثؿ ىذه االفعاؿ ال يعفيو مف أي التزاـ او مسؤولية .
شػػػعار المينػػػدس عنػػػدما يػػػتـ تجييػػػز االشػػػغاؿ وقبػػػؿ تغطيتيػػػا او كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ ا 

حجبيػػػػا عػػػػف النظػػػػر ا او توضػػػػيبيا بقصػػػػد التخػػػػزيف او النقػػػػؿ . وعمػػػػى المينػػػػدس اف يجػػػػري 
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الفحػػػػص او المعاينػػػػة او القيػػػػاس او االختبػػػػار دوف أي تػػػػ خير غيػػػػر معقػػػػوؿ ا او اف يعمػػػػـ 
لمقػػػػػاوؿ فػػػػػي إشػػػػػػعار المقػػػػػاوؿ انػػػػػو الحاجػػػػػة الجػػػػػراء الكشػػػػػؼ عمييػػػػػػا . أمػػػػػا اذا اخفػػػػػؽ ا

اف يكشػػػػػؼ عػػػػػف  –متػػػػػى طمػػػػػب منػػػػػو المينػػػػػدس ذلػػػػػؾ  –المينػػػػػدس ا فانػػػػػو يترتػػػػػب عميػػػػػو 
االشػػػػغاؿ التػػػػي تمػػػػت تغطيتيػػػػا ا ثػػػػـ يعيػػػػدىا الػػػػى وضػػػػعيا السػػػػابؽ واصػػػػالح العيػػػػوب فييػػػػا 

 ويتحمؿ المقاوؿ كؿ التكاليؼ التي تترتب عمى ذلؾ .
 " Testing"  االختبػار : (7/4)

المادة " عمى جميع االختبارات المنصوص عمييا في العقد عدا  ينطبؽ ما يرد في ىذه " 
 االختبارات التي يتـ اجراؤىا بعد االنجاز ) إف وجدت( .

يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ جميع االدوات ا والمواد والمساعدة او الوثائؽ وغيرىا مف  
ا والمواد ا وكادرًا مؤىاًل  المعمومات ا والكيرباء والمعدات والمحروقات والمستيمكات ا والعمالة

وخبيرًا ا مما يمـز الجراء االختبارات المنصوص عمييا بطريقة فعالة . كما يتعيف عميو اف يتفؽ 
مع الميندس عمى وقت ومكاف اجراء االختبار الي مف التجييزات او المواد واالجزاء االخرى 

 مف االشغاؿ. 
عشر" اف يغير مكاف او تفاصيؿ االختبارات  يجوز لمميندسا اعماال الحكاـ "الفصؿ الثالث 

المنصوص عمييا ا او اف ي مر المقاوؿ القياـ باختبارات اضافية ا واذا تبيف نتيجة ليذه 
االختبارات المغيرة او االضافية اف التجييزات او المواد او المصنعيات التي تـ اختبارىا ال 

ييرات يتحمميا المقاوؿ بغض النظر عف احكاـ تتوافؽ ومتطمبات العقد ا فاف كمفة تنفيذ ىذه التغ
 العقد االخرى . 

( ساعة الى المقاوؿ يعممو فيو 24يتعيف عمى الميندس اف يرسؿ اشعارًا بمدة ال تقؿ عف ) 
عف نيتو لحضور االختبارات . واذا لـ يحضر الميندس في الموعد والمكاف المتفؽ عمييما ا 

ىذه االختبارات ا اال اذا صدرت لو تعميمات مف  فانو يمكف لممقاوؿ أف يمضي في اجراء
 الميندس بخالؼ ذلؾ ا وتعتبر ىذه االختبارات وكانو قد تـ اجراؤىا بحضور الميندس .

اذا تكبد المقاوؿ تاخرا في مدة التنفيذ و/ أو كمفة بسب امتثالو ليذه التعميمات ا او نتيجة  
تعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ اشعارًا الى لت خير يعتبر صاحب العمؿ مسؤواًل عنو ا فإنو ي

 ( ا بخصوص :20/1الميندس لتقدير استحقاقاتو بش نيا ا مع مراعاة احكاـ المادة )
تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ الت خير ا اذا كاف االنجاز قد ت خر او سوؼ يت خر ا وذلؾ  -أ 

 ( ا و 8/4بموجب احكاـ المادة )
 وؿ ا الضافتيما الى قيمة العقد .أي كمفة كيذه مع ربح معق -ب 
( 3/5يتعيف عمى الميندس ا بعد تسممو لمثؿ ىذا اإلشعار ا اف يقـو اعمااًل الحكاـ المادة ) 

 باالتفاؽ عمييا ا او اجراء التقديرات ليذه االمور .
 يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس ا دوف تواف ا تقارير مصدقة لالختبارات ا فاذا وجد 

الميندس ب ف االختبارات قد اجيزت ا يقـو بتوقيع شيادة االختبار ا او يصدر لممقاوؿ كتابًا 
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بيذا المضموف . واذا لـ يكف الميندس قد حضر اجراء االختبارات ا فعميو قبوؿ نتائجيا عمى 
 انيا صحيحة.

 "Rejection" الرفػض : (7/5)
او اختبار ا اف ايا مف التجييزات أو المواد او إذا ُوِجَد نتيجة الي فحص او معاينة او قياس  

المصنعيات معيب ا او انو ال يتوافؽ مع متطمبات العقد ا فاف لمميندس اف يرفض تمؾ 
التجييزات او المواد او المصنعيات بإشعار يرسمو الى المقاوؿ ا مع بياف االسباب الداعية 

يب في البند المرفوض حتى يصبح لمرفض ا ويتعيف عمى المقاوؿ تاليًا لذلؾ اف يصمح الع
 متوافقًا مع متطمبات العقد .

ذا طمب الميندس اعادة االختبار الي مف التجييزات او المواد او المصنعيات ا فإنو يجب   وا 
اعادة اجراء االختبارات تحت الشروط والظروؼ ذاتيػا . واذا تبيف نتيجة لذلؾ اف صاحب العمؿ 

فض واعادة االختبار ا فإنو يتعيف عمى المقاوؿ إعمااًل لممادة قد تكبد كمفة اضافية بسبب الر 
 ( اف يدفع ىذه الكمفة االضافية الى صاحب العمؿ .2/5)

 ”Remedial Work“ أعماؿ االصالح : (7/6)
بالرغـ مف أي اختبار سابؽ او اصدار شيادة سابقة ا يتمتع الميندس بصالحية اصدار  

 : التعميمات الى المقاوؿ بما يمي
 اخالء الموقع مف أي تجييزات او مواد مخالفة لمتطمبات العقد ا و -أ 
 ازالة واعادة تنفيذ أي جزء مف االشغاؿ مخالؼ لمتطمبات العقد ا و  -ب 
تنفيذ أي عمؿ يعتبر برأي الميندس انو مطموب بصورة مستعجمة مف اجؿ سالمة االشغاؿ  -ج 

 ظورة ا او لغير ذلؾ مف االسباب.ا بسبب حصوؿ حادث ما ا او واقعة غير من
ينبغي عمى المقاوؿ اف يتقيد بتعميمات الميندس تمؾ ا واف ينفذىا خالؿ مدة معقولة ا ال  

تتجاوز المدة المحددة ) اف وجدت ( في التعميمات ا او اف ينفذىا فورًا اذا كاف االمر متعمقًا 
 ج( اعاله . بتنفيذ عمؿ ما بصفة االستعجاؿ كما ىو مبيف في الفقرة )

اذا اخفؽ المقاوؿ في التقيد بتعميمات الميندس ا فإف صاحب العمؿ مخوؿ باستخداـ أي  
شخص آخر لتنفيذ مثؿ ىذا العمؿ والدفع لو مقابؿ عممو ا وفيما عدا والى الحد الذي يكوف 

مادة فيو المقاوؿ مستحقًا لدفعة ما بخصوص ىذا العمؿ ا فإنو يتعيف عمى المقاوؿ ا اعمااًل لم
 ( اف يدفع لصاحب العمؿ كؿ النفقات المترتبة عمى مثؿ ىذا االخفاؽ .2/5)

 :       " of  Plant and Materialsممكية التجييزات اآللية والمواد  (7/7)
"Ownership 

إف أي بند مف التجييزات والمواد ا والى الحد الذي ينسجـ مع قوانيف الدولة ا يصبح ممكًا  
 خاليًا مف أي رىف او حقوؽ لمغير ( اعتبارًا مف التاريخ األبكر مما يمي :لصاحب العمؿ ) 

 عندما يتـ توريدىا الى الموقع ا أو  -أ 
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عندما يصبح المقاوؿ مخوال لقبض الدفعة التي تشمؿ بدؿ التجييزات والمواد في حالة -ب 
 ( . 10/ 8تعميؽ العمؿ اعمااًل لممادة  ) 

 ”Royalties“ عوائد حؽ الممكية : (7/8)
اف يدفع عوائد الممكية وبدالت  –ما لـ ينص في المواصفات عمى غير ذلؾ  –عمى المقاوؿ  

 االيجار وغيرىا مف الدفعات المتعمقة بما يمي :
 المواد الطبيعية التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خارج الموقع ا و  -أ 
االخرى خارج الموقع ) سواء كانت التخمص مف االنقاض وناتب الحفريات والمواد الفائضة -ب 

 طبيعية او مصنعة ( اال اذا تضمف العقد تخصيص اماكف لطرح االنقاض داخؿ لموقع .
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 الفصؿ الثامف 
 المباشرة ، تأخر اإلنجاز وتعميؽ العمؿ 

 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ           

 "Commencement of Works" مباشرة العمؿ : (8/1)
( اياـ عمى االقؿ ا 7يتعيف عمى الميندس اف يرسؿ الى المقاوؿ اشعارًا " بتاريخ المباشرة " قبؿ ) 

( 42وما لـ يتـ تحديد غير ذلؾ في الشروط الخاصة ا فاف تاريخ المباشرة يجب اف يكوف خالؿ )
 مًا مف تاريخ تسمـ المقاوؿ لكتاب القبوؿ. يو 

يتعيف عمى المقاوؿ مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقوؿ عمميًاا بعد " تاريخ المباشرة"ا وأف يستمر 
 في العمؿ بعد ذلؾ بالسرعة الواجبة دوف أي ت خير.

  "Time for Completion" مدة االنجاز:  (8/2)
االشغاؿ ا واي قسـ منيا ) إف وجد ( خالؿ مدة االنجاز  ينبغي عمى المقاوؿ اف ينجز جميع 

 المحددة لالشغاؿ بكامميا ا او الي قسـ منيا ا )حسب واقع الحاؿ ( ا بما في ذلؾ :
 تحقيؽ نجاح " االختبارات عند االنجاز" ا و    -أ 
 قسـ منيا ا انجاز كؿ االشغاؿ المحددة في العقد ا كما ىي مطموبة لالشغاؿ بكامميا او الي  -ب 

 ( .10/1بحيث يمكف اعتبارىا انيا قد اكتممت الغراض تسمميا بموجب المادة ) 
 "Programme" برنامب العمؿ : (8/3)

( يومًا مف تاريخ 28خالؿ ) يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ لمميندس  برنامب عمؿ زمني مفصؿ 
ايضًا اف يقدـ برنامجًا معداًل في أي ( كما يتعيف عميو 8/1تسممو الشعار المباشرة بموجب المادة )

وقت يتبيف فيو اف البرنامب السابؽ لـ يعد يتماشى مع التقدـ الفعمي او مع التزامات المقاوؿ ا 
 عمى اف يشتمؿ كؿ مف ىذه البرامب عمى ما يمي :

مرحمة الترتيب الذي يعتـز المقاوؿ تنفيذ االشغاؿ بمقتضاه ا بما في ذلؾ التوقيت المتوقع لكؿ  -أ 
والشراءا وتصنيع التجييزات ا   مف مراحؿ التصميـ ) إف وجدت( واعداد وثائؽ المقاوؿ
 والتوريد الى الموقع ا واالنشاء ا والتركيب واالختبار ا و 

 ادوار المقاوليف الفرعييف المسمييف  لكؿ مرحمة مف مراحؿ العممو  بياف -ب 
 ات المحددة في العقد ا و بياف تسمسؿ ومواعيد المعاينات واالختبار  -ج 
 تقريرا مساندًا يتناوؿ : -د 
 الوصؼ العاـ الساليب التنفيذ المنوي اعتمادىا لكؿ مرحمة رئيسية مف مراحؿ التنفيذ ا و -(1) 

بياف تقديرات المقاوؿ المعقولة العداد افراد المقاوؿ مصنفيف حسب الميارات وسجؿ معدات  -(2)
ا مما يمـز تواجده في الموقع لكؿ مرحمة مف مراحؿ التنفيذ المقاوؿ مصنفة حسب االنواع 

 الرئيسية .
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بالتعميؽ عميو واعالـ  –( يومًا مف تاريخ تسممو لمبرنامب 21خالؿ ) –وما لـ يقـ الميندس  
المقاوؿ عف مدى عدـ مطابقة البرنامب لمعقد ا فمممقاوؿ حينئذ الحؽ في اف يقـو بالتنفيذ بموجبو 

تزاماتو االخرى وفقًا لمعقد . كما يعتبر افراد صاحب العمؿ مخوليف باالعتماد عمى ا مع مراعاة ال
 ذلؾ البرنامب عند التخطيط الداء انشطتيـ .

يتعيف عمى المقاوؿ ارساؿ اشعار الى الميندس ا دوف تواٍفا عف أية احداث محتممة او ظروؼ  
ؿ ا او اف تزيد مف قيمة العقد او اف تؤخر مستقبمية يمكف اف تؤثر ت ثيرًا عكسيًا عمى تنفيذ االشغا

عمميات التنفيذ ا ويجوز لمميندس اف يطمب مف المقاوؿ اعداد تقديراتو لما قد تتسبب بو االحداث 
( المتعمقة 13/3المحتممة او الظروؼ المستقبمية و/او اف يقدـ مقترحاتو بموجب احكاـ المادة )

 بالتغييرات .
بإشعار المقاوؿ ب ف برنامب العمؿ لـ يعد يتوافؽ مع العقد ) مبينًا  اذا قاـ الميندس في أي وقت 

مدى عدـ التوافؽ ( او انو ال يتناسب مع التقدـ الفعمي لمتنفيذ ومقاصد المقاوؿ المخطط ليا ا 
 فإنو يتعيف عمى المقاوؿ تقديـ برنامب معدؿ الى الميندس اعمااًل الحكاـ ىذه " المادة " .

    "Extension of Time for Completion" النجاز :تمديد مدة ا (8/4)
بالحصوؿ عمى تمديد لمدة االنجاز ا اذا حصؿ  –( 20/1اعماال لممادة ) –يعتبر المقاوؿ مخواًل  

ت خر او كاف متوقعًا اف يحصؿ ت خر ) والى أي مدى ( في موعد تسميـ االشغاؿ لغرض تطبيؽ 
 تالية : ( ا وذلؾ الي مف االسباب ال10/1المادة )

( ا او أي 13/3التغييرات ا اال اذا كاف قد تـ االتفاؽ عمى تعديؿ مدة االنجاز بموجب المادة ) -أ 
 تغير  جوىري آخر في كمية بنٍد ما مف بنود االشغاؿ المشمولة في العقد ا او .

 أي سبب لمت خير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أي مف ىذه الشروط ا او  -ب 
 روؼ المناخية المعاكسة بصورة استثنائية ا او الظ -ج 
النقص غير المنظور في توفر المستخدميف او المواـز مما ىو ناتب عف انتشار وباء او تغيير  -د 

 في  االجراءات الحكومية ا او 
أي ت خير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمؿ او افراده ا او اٍي مف المقاوليف  -ىػ 

 ريف العامميف لحسابو في الموقع .االخ
اذا اعتبر المقاوؿ نفسو مخوال لتمديد ما في " مدة االنجاز " ا فإنو يتعيف عميو اف يشعر  

( وعندما يقـو الميندس بتقدير كؿ تمديد لممدة بموجب المادة 20/1الميندس بذلؾ اعماال لممادة )
ويجوز لو اف يزيد ا ولكف ليس لو اف ينقص ( فاف لو اف يعيد النظر في التقديرات السابقة 20/1)

 التمديد الكمي لمدة االنجاز .
 "Delays Caused by Authorities" الت خير بسبب السمطات:  (8/5)

 اذا انطبقت الشروط التالية ا وىي : 
بسبب اف المقاوؿ تجاوب بجدية التباع االجراءات الموضوعة مف قبؿ السمطات العامة  -أ 

 لمشكمة قانونيًا في الدولة ا والمختصة وا
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 اف ىذه السمطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمؿ المقاوؿ ا و  -ب 
اف ىذا الت خير او االعاقة لـ يكف منظورًا ا فإف مثؿ ىذا الت خير او االعاقة يمكف اعتباره  -ج 

 (. 8/4بموجب الفقرة )ب( مف المادة )  سببًا لمت خير
 "Rate of Progress" :نسبة تقدـ العمؿ  (8/6)

 اذا تبيف في أي وقت : 
 اف التقدـ الفعمي بطئ جدًا بحيث يصبح االنجاز متعذرًا خالؿ مدة االنجاز ا و/ او  -أ 
اف تقدـ العمؿ قد تخمؼ ) او سوؼ يتخمؼ ( عف توقيت البرنامب الحالي المشار اليو في  -ب 

 ( ا 8/3المادة ) 
(ا عندئٍذ يمكف لمميندس اف  8/4تمؾ االسباب الواردة في المادة )  ولـ يكف ذلؾ راجعًا لسبب مف 

( ليقـو باعداد برنامب عمؿ معدؿا مدعمًا بتقرير  8/3يصدر تعميماتو الى المقاوؿ عماًل بالمادة ) 
يبّيف االساليب المعدلة التي ينوي المقاوؿ اتباعيا لتسريع معدؿ تقدـ العمؿ واتمامو ضمف مدة 

 االنجاز .
ما لـ يصدر الميندس تعميمات خالفًا لذلؾ ا فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يباشر باعتماد االساليب و  

و/ او المواـز ا  المعدلة ا التي قد تتطمب زيادة عدد ساعات العمؿ و/او عدد مستخدمو المقاوؿ
العمؿ عمى مسؤولية المقاوؿ ونفقتو. أما اذا ادت ىذه االساليب المعدلة الى اف يتحمؿ صاحب 

اف يدفع ىذه الكمفة  –( 2/5عماًل باحكاـ المادة )  –كمفة اضافيةا فانو ينبغي عمى المقاوؿ
االضافية الى صاحب العمؿا باالضافة الى أية تعويضات عف الت خير) اف وجدت( بموجب المادة ) 

 ( الحقًا. 8/7
  "Delay Damages" تعويضات الت خير  : (8/7)

( فينبغي عميو اف يدفع 8/2االلتزاـ بانجاز االشغاؿ وفقًا الحكاـ المادة )اذا اخفؽ المقاوؿ في  
( تعويضات الت خير المترتبة عمى ىذا االخفاؽ ا  2/5لصاحب العمؿ اعمااًل الحكاـ المادة )  

وتكوف ىذه التعويضات بالمقدار المنصوص عميو في ممحؽ عرض المناقصة ا وذلؾ عف كؿ يوـ 
المحدد في شيادة تسمـ االشغاؿا اال اف مجموع التعويضات المستحقة بموجب اعتبارًا مف التاريخ 

ىذه" المادة" ا يجب اف ال تتجاوز الحد االقصى لتعويضات الت خير ) إف وجدت ( كما ىو 
 منصوص عميو في ممحؽ عرض المناقصة .

اؽ ا فيما عدا تعتبر تعويضات الت خير ىذه ىي كؿ ما يتحقؽ عمى المقاوؿ دفعو نظير ىذه االخف 
( قبؿ انجاز االشغاؿ ا عمى اف  15/2حالة انياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ بموجب المادة ) 

اداء ىذه التعويضات ال يعفي المقاوؿ مف أي مف التزاماتو النجاز االشغاؿ  او مف أي مف واجباتو 
 او التزاماتو او مسؤولياتو االخرى التي يتحمميا بموجب العقد .

 "Suspension of Works" عميؽ العمؿ :ت (8/8)
اف يصدر تعميماتو الى المقاوؿ لتعميؽ العمؿ في أي جزء مف االشغاؿ  –في أي وقت  –لمميندس  

او فييا كميا . وعمى المقاوؿ خالؿ ىذا التعميؽ ا اف يحمي ويخزف ويحافظ عمى االشغاؿ او ذلؾ 
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 الجزء منيا ضد أي استرداد او خسارة او ضرر .
الذي يكوف فيو  –والى المدى  –مميندس ايضًا اف يبيف اسباب التعميؽ في اشعاره . فاذا ول 

 ( ال تطبؽ . 8/11ا  8/10ا  8/9التعميؽ مف مسؤولية المقاوؿ ا فإف احكاـ المواد التالية ) 
 "Consequences of Suspension" تبعات تعميؽ العمؿ : (8/9)

االنجاز و/ او كمفة ما بسبب امتثالو لتعميمات الميندس بتعميؽ اذا تكبد المقاوؿ ت خرًا في مدة  
( ا و /أو استئناؼ العمؿ ا فمممقاوؿ اف يقدـ اشعارًا الى الميندس  8/8العمؿ عماًل بالمادة ) 

 ( بخصوص :  20/1بذلؾ ا لتقدير ما يستحقو المقاوؿ عماًل باحكاـ المادة ) 
الت خيرا اذا كاف االنجاز قد ت خر او سوؼ يت خرا وذلؾ أي تمديد في مدة االنجاز بسبب ىذا  -أ 

 ( ا و  4/  8بموجب المادة ) 
 أي كمفة كيذه ا الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفاؽ عمى او 3/5وبعد تسمـ الميندس ليذا االشعار ا يتعيف عميو اف يتصرؼ بموجب المادة ) 

 اعداد تقديراتو بش ف ىذه االمور .
ب نو ال يستحؽ لممقاوؿ أي تمديد في مدة االنجاز او استرداد الكمفة التي تكبدىا بسبب قيامو  عمماً  

باصالح ما ىو ناتب عف عيب في تصاميمو او مواده او مصنعيتو ا او عف أي اخفاؽ مف قبمو 
 ( .8/8في الحماية او التخزيف او المحافظة عمى االشغاؿ عماًل باحكاـ المادة )

 مقابؿ التجييزات والمواد في حالة تعميؽ العمؿ  : الدفع (8/10)
“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"    

   
 :يستحؽ لممقاوؿ اف تدفع لو قيمة التجييزات و/او المواد والتي لـ يتـ توريدىا بعد الى الموقعا اذا 

( 28او الموادا قد تـ تعميقو لمدة تتجاوز ) كاف العمؿ في التجييزات او توريد التجييزات و/ -أ 
 يومػًا ا و 

قػػػاـ المقػػػاوؿ باالشػػػارة عمػػػى اف تمػػػؾ التجييػػػزات و/او المػػػواد اصػػػبحت ممكػػػًا لصػػػاحب العمػػػؿ  -ب 
 وفقًا لمتعميمات الصادرة عف الميندس . 

 "Prolonged Suspension"       التعميؽ المطوؿ : (8/11)
( يومًا ا جاز لممقاوؿ اف يطمب 84( لمدة تتجاوز )8/8جب المادة )اذا استمر تعميؽ العمؿ بمو  

فاذا لـ يقـ الميندس بالتصريح لممقاوؿ باستئناؼ  ,مف الميندس اف يصرح لو باستئناؼ العمؿ
( يومًا التالية لتاريخ الطمب ا جاز لممقاوؿ ا بعد اشعار الميندس ا اف يتعامؿ 28العمؿ خالؿ الػ )

نو الغاء بموجب احكاـ " الفصؿ الثالث عشر " لذلؾ الجزء المت ثر مف االشغاؿ مع ذلؾ التعميؽ وك 
. اما اذا كاف التعميؽ يؤثر عمى االشغاؿ بمجمميا ا جاز لممقاوؿ ارساؿ اشعار بانياء العقد مف 

 ( .16/2قبمو عماًل باحكاـ المادة )
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 "Resumption of Works"استئناؼ العمؿ : (8/12)
يمات او اذف مف الميندس باستئناؼ العمؿا فانو يتعيف عمى المقاوؿ والميندس اذا صدرت تعم 

مجتمعيفا أف يقوما بالكشؼ عمى االشغاؿ والتجييزات والمواد التي ت ثرت بالتعميؽا وعمى المقاوؿ 
 اف يقـو باصالح أي استرداء او عيب او خسارة قد لحؽ بيا خالؿ فترة التعميؽ .
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 الفصؿ التاسع 
 ارات عند االنجاز االختب

TESTS ON COMPLETION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Contractor`s Obligations"التزامات المقاوؿ : (9/1)
ند االنجاز " طبقًا الحكاـ ىذا " الفصؿ " والمادة يتعيف عمى المقاوؿ اجراء " االختبارات ع 

 د( . -4/1( ا وذلؾ بعد تقديـ الوثائؽ المطموبة منو بموجب الفقرة )7/4)
( يومًا قبؿ الموعد الذي 21يتعيف عمى المقاوؿ اف يعمـ الميندس باشعار ال تقؿ مدتو عف ) 

نجاز. وما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ يكوف فيو المقاوؿ مستعدًا الجراء أي مف االختبارات عند اال 
( يومًا بعد ىذا الموعد ا في اليـو او االياـ التي يقـو 14ا يتـ اجراء ىذه االختبارات خالؿ)

 الميندس بتحديدىا . 
عند تقييـ نتائب " االختبارات عند االنجاز" ا يتعيف عمى الميندس اعتبار ىامش تفاوت الثار  

وعندما تعتبر  ,مى اداء االشغاؿ او خواصيا االخرى استخداـ صاحب العمؿ لالشغاؿ ع
االشغاؿا او أي قسـ منياا انيا قد اجتازت مرحمة " االختبارات عند االنجاز"ا يقـو المقاوؿ 

 بتقديـ تقرير مصدؽ بنتائب تمؾ االختبارات الى الميندس .
 "Delayed Tests"االختبارات المت خرة : (9/2)

خير االختبارات عند االنجاز بدوف مبررا يتـ تطبيؽ احكاـ الفقرة اذا قاـ صاحب العمؿ بت  
 ( بخصوص التدخؿ في اجراء االختبارات.10/3( و/أو المادة )7/4الخامسة مف المادة )

اذا تـ ت خير اجراء " االختبارات عند االنجاز" مف قبؿ المقاوؿ بدوف مبرر ا جاز لمميندس اف  
( يوما مف تاريخ 21منو فيو اف يعد الجراء االختبارات خالؿ ) يرسؿ اشعارًا الى المقاوؿ يطمب

تسّمـ االشعار ا ويتعيف عمى المقاوؿ اف يجري االختبارات خالؿ تمؾ الفترة في اليـو او االياـ 
 التي يحددىا المقاوؿ شريطة اشعار الميندس بذلؾ.

( يومًا ا جاز 21فترة الػ ) اما اذا اخفؽ المقاوؿ في اجراء " االختبارات عند االنجاز " خالؿ 
الفراد صاحب العمؿ اف يقوموا باجراء االختبارات عمى مسؤولية ونفقة المقاوؿ ا وتعتبر تمؾ 

 االختبارات وك نيا قد تـ اجراؤىا بحضور المقاوؿ وتقبؿ نتائجيا عمى انيا صحيحة .
 "Retesting"اعادة االختبار : (9/3)

يا باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتـ تطبيؽ احكاـ اذا اخفقت االشغاؿ او أي قسـ من 
( عمييا . ويجوز لمميندس او لممقاوؿ اف يطمب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجتو 7/5المادة )

 الي جزء مف االشغاؿ ذي العالقة ا عمى اف تعاد االختبارات تحت نفس الشروط والظروؼ .
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(9/4) 
 

 

 عند االنجاز : االخفاؽ في اجتياز االختبارات
"Failure to Pass Test onCompletion" 

اذا اخفقت االشغاؿ ا او أي قسـ منيا ا في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتيا  
 ( ا فاف الميندس مخوؿ باتخاذ أي مف االجراءات التالية : 9/3بموجب المادة )

 ( ا او 9/3جاز مرة اخرى بموجب المادة )أف ي مر بتكرار اعادة االختبارات عند االن -أ 
اذا كاف ىذا االخفاؽ يؤدي الى فقداف صاحب العمؿ بشكؿ جوىري مف االستفادة الكاممة  -ب 

مف االشغاؿ او أي قسـ منوا فممميندس اف يرفض االشغاؿ او أي قسـ منيا ) حسب واقع 
تعويضات المنصوص الحاؿ ( ا وفي ىذه الحالة يحؽ لصاحب العمؿ الحصوؿ عمى نفس ال

 ج(ا او -11/4عمييا ضمف احكاـ الفقرة )
 اف يصدر الميندس شيادة تسمـ لالشغاؿ ا اذا طمب صاحب العمؿ منو ذلؾ. -ج 
في حالة تطبيؽ الفقرة )ج( اعاله ا يتعيف عمى المقاوؿ اف يستمر في اداء جميع التزاماتو  

يكوف مناسبًا لتغطية القيمة المتحققة عف  االخرى وفقًا لمعقد ا ويتـ تخفيض قيمة العقد بمبمغ
خفض قيمة االنتفاع بالنسبة لصاحب العمؿ نتيجة ليذ االخفاؽ ا وما لـ يكف ىذا التخفيض 
المتعمؽ بيذا االخفاؽ محددًا في العقد ) أو حددت طريقة احتسابو ( ا فاف لصاحب العمؿ اف 

 يطمب تقييـ التخفيض باحدى الطريقتيف التاليتيف : 
يدفع  اف يتـ االتفاؽ عميو فيما بيف الفريقيف ) كتعويض كامؿ عف ىذا االخفاؽ فقط ( و -1 

 مقابمو قبؿ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ ا او 
 ( .3/5( و )2/5اف يتـ تقديره والدفع مقابمة بموجب احكاـ المادتيف )  -2 
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 الفصؿ العاشر
 تسّمـ االشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ 

EMPLYER'S TAKING OVER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  تسمـ االشغاؿ واقساـ االشغاؿ : (10/1)
"Taking Over of the Works and Sections" 

( بخصوص االخفاؽ في اجتياز " االختبارات عند 9/4)باستثناء النص الوارد في المادة  
 االنجاز" ا فانو يتعيف اف يتـ تسمـ االشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ عندما : 

( 8/2تكوف االشغاؿ قد تـ انجازىا وفقًا لمعقد ا بما في ذلؾ االمور المحددة في المادة ) -1 
 مفقرة )أ( ادناه ا و المتعمقة بمدة االنجاز ا وباستثناء ما يسمح بو وفقًا ل

يكوف قد تـ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ ا او تعتبر وك نيا قد تـ اصدارىا وفقًا الحكػاـ  -2 
 ىػذه "  المادة " .

يجوز لممقاوؿ اف يتقدـ بطمب الى الميندس الصدار" شيادة تسمـ االشغاؿ " في موعد ال يقؿ  
انو قد تـ انجازىا وانيا  -برأي المقاوؿ –اؿ ( يومًا مف التاريخ الذي تكوف فيو االشغ14عف )

واذا كانت االشغاؿ مقسمة الى اقساـ ا فمممقاوؿ اف يتقدـ بطمب لتسميـ أي  ,جاىزة لمتسميـ
 قسـ منيا بنفس الطريقة .

 ( يومًا مف تاريخ تسممو طمب المقاوؿ :28يتعيف عمى الميندس اف يقـو بالتالي ا خالؿ ) 
ـ االشغاؿ لممقاوؿ محددًا فييا التاريخ الذي تعتبر فيو االشغاؿ ا او اف يصدر شيادة تسم -أ 

أي قسـ منيا ا انو قد تـ انجازىا بموجب العقد ا باستثناء اية اعماؿ ثانوية متبقية 
لمغرض الذي  –أو أي قسـ منيا  -وعيوب ال توثر بشكؿ جوىري عمى استعماؿ االشغاؿ 

 انجاز ىذه االعماؿ واصالح ىذه العيوب (ا او أو حينما يتـ  انشئت مف اجمو ) إلى أف
اف يرفض الطمب ا مبينًا االسباب ا ومحددًا العمؿ الذي يترتب عمى المقاوؿ اف يستكمؿ  -ب 

 انجازه حتى يمكف اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ . ويتعيف عمى المقاوؿ اف يستكمؿ انجاز
 ؿ بموجب احكاـ ىذه " المادة " .مثؿ ىذا العمؿ قبؿ التقّدـ باشعار آخر لتسميـ االشغا

أما اذا لـ يقـ الميندس باصدار شيادة تسمـ االشغاؿ او رفض طمب المقاوؿ خالؿ فترة الػ  
( يومًاا وكانت االشغاؿ او القسـ ) حسب واقع الحاؿ( قد تـ انجازىا بصورة جوىرية وفقًا 28)

د تـ اصدارىا بالفعؿ في آخر يوـ تسمـ االشغاؿ" وك نيا ق " لمعقدا وعندىا يجب اعتبار شيادة
 مف تمؾ الفترة .

  ”Taking Over of Parts of the Works"تسمـ اجزاء مف االشغاؿ : (10/2)
اف يصدر شيادة تسمـ الي جزء  –بناء عمى تقدير صاحب العمؿ منفرداً  –يجوز لمميندس  

 مف االشغاؿ الدائمة .
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االشغاؿ ) بخالؼ االستعماؿ كاجراء مؤقت  ال يجوز لصاحب العمؿ اف يستخدـ أي جزء مف 
منصوص عميو في العقد او تـ االتفاؽ بيف الفريقيف بش نو ( اال اذا او الى حيف اف يقوـ 
الميندس باصدارشيادة تسمـ االشغاؿ لذلؾ الجزء . اما اذا قاـ صاحب العمؿ باستخداـ أي 

 جزء قبؿ اصدار شيادة التسمـ ا فإنو : 
ذلؾ الجزء الذي تـ استخدامو وك نو قد تـ تسممو مف تاريخ بدء استعمالو ا يجب اعتبار  - أ 

 و 
تنتقؿ مسؤولية العناية بذلؾ الجزء مف االشغاؿ الى صاحب العمؿ مف ذلؾ التاريخ ا  -ب 

 وتتوقؼ مسؤولية المقاوؿ عف العناية بو ا و 
 ب المقاوؿ منو ذلؾ .يتعيف عمى الميندس اف يصدر شيادة تسمـ لذلؾ الجزء ا اذا طم -ج 
بعد قياـ الميندس باصدار شيادة تسمـ االشغاؿ لجزء ما مف االشغاؿ ا فانو يجب اتاحة  

اقرب فرصة لممقاوؿ ليستكمؿ ما يمـز مف خطوات الجراء ما تبقى مف " اختبارات عند 
ا وقبؿ وعمى المقاوؿ اف يقـو باجراء تمؾ االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمميًا  ,االنجاز"

 انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " التي تخص ذلؾ الجزء .
اذا تكبد المقاوؿ كمفة ما نتيجة لقياـ صاحب العمؿ بتسمـ جزء ما مف االشغاؿ و/ او  

فانو  –اال اذا كاف ذلؾ منصوصًا عميو في العقد او تمت موافقة المقاوؿ عميو  -استخدامو ا 
 يتعيف عمى المقاوؿ : 

 رسؿ اشعارًا الى الميندس ا و ( اف ي1) 
( 20/1( اف يتـ تقدير استحقاقات المقاوؿ بش ف تمؾ الكمفة ا مع مراعاة احكاـ المادة )2) 

 الييا ربح معقوؿ ا الضافتيما الى قيمة العقد .   مضافًا 
( 3/5ويتعيف عمى الميندسا بعد تسممو لمثؿ ىذا االشعارا اف يقـو عماًل باحكاـ المادة ) 

 تفاؽ عمى تمؾ الكمفة والربح او تقديرىما .باال 
اذا تـ اصدار شيادة تسمـ لجزء ما مف االشغاؿ )غير القسـ ( فاف تعويضات الت خير عما  

وبالمثؿا فاف تعويضات الت خير لما تبقى مف قسـ ما مف  ,تبقى مف االشغاؿ يجب تخفيضيا
اما التخفيض في  ,يا ايضاً االشغاؿ ) اف وجد ( اذا تـ تسمـ جزء ما منوا يتـ تخفيض

تعويضات الت خير فيتـ احتسابو بالتناسب لما لمجزء الذي تـ تسممو مف قيمة منسوبة الى 
القيمة الكمية لالشغػاؿ او القسػػـ مف االشغػػػاؿ ) حسب واقع الحاؿ ( ويتعيف عمى الميندس 

قديرات المتعمقة بيذه (ا اف يقـو باالتفاؽ عمييا او اف يعد الت3/5عماًل باحكاـ المػادة )
عممًا ب ف احكاـ ىذه الفقرة ال تطبؽ اال عمى المقدار اليومي لتعويضات التاخير  ,النسب

 ( وال تؤثر عمى قيمة الحد االقصى ليا .8/7بموجب المادة )
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 التدخؿ في اجراء االختبارات عند االنجاز: (10/3)
“Interference with Tests on Completion" 

( يومًا الي سبب 14لفترة تتجاوز ) –عذر عمى المقاوؿ اجراء " االختبارات عند االنجاز" اذا ت 
يعتبر صاحب العمؿ مسؤوال عنو ا فانو يجب اعتبار تمؾ االشغاؿ أو أي قسـ منيا ) حسب 
واقع الحاؿ ( انو قد تـ تسمميا مف قبؿ صاحب العمؿ في التاريخ الذي كاف ممكنًا فيو انجاز 

 عند االنجاز.  االختبارات
ويتعيف عمى الميندس اف يصدر شيادة تسمـ لالشغاؿ وفقًا لذلؾ ا ولكف يتعيف عمى المقاوؿ 
اف يقـو باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عمميًا قبؿ انقضاء " فترة 

( يومًا يتضمف اجراء 14وعمى الميندس اف يرسؿ اشعارًا بميمة ) ,االشعار بالعيوب "
 االختبارات عند اإلنجاز بموجب الشروط ذات العالقة في العقد .

اذا تكبد المقاوؿ ت خرًا في مدة االنجاز و/ او كمفة ما نتيجة لمثؿ ىذا الت خر في اجراء  
عند االنجاز ا فمممقاوؿ اف يرسؿ اشعارًا الى الميندس لتقدير استحقاقاتو بش نيا  االختبارات

 -( ا بخصوص :20/1مع مراعاة احكاـ المادة )
أي تمديد في مدة االنجاز مما نتب عف ىذا الت خر ا اذا كاف االنجاز قد ت خر او سوؼ  -أ 

 ( .8/4يت خر ا وذلؾ بموجب المادة )
 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ا و اضافتيما الى قيمة العقد . - أ 

( 3/5) أف يقـو إعمااًل لممادة -بعد تسممو الشعار المقاوؿ –وعمى الميندس  - ب
 .باالتفاؽ عمييا أو إعداد التقديرات المتعمقة بيذه األمور

 تتطمب اعادتيا الى وضعيا السابؽ : االسطح التي (10/4)
“”Surfaces Requiring Reinstatement 

باستثناء ما نص عميو خالفًا لذلؾ في شيادة تسمـ االشغاؿ ا فاف شيادة التسمـ الي قسـ او  
ال يمكف اعتبارىا تصديقًا عمى انجاز أية اراٍض او اسطح اخرى تتطمب  جزء ما مف االشغاؿ ا

 اعادتيا الى وضعيا السابؽ .
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 الفصؿ الحادي عشر
 المسؤولية عف العيوب

DEFECTS LIABILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إنجاز االعماؿ المتبقية واصالح العيوب : (11/1)
"Completion of Outstanding Work and Remedying Defects" 

 لحالة التي يتطمبيا العقد لغاية اف تكوف االشغاؿ ووثائؽ المقاوؿ ا واي قسـ منيا ا في ا 
) باستثناء ما قد ينجـ عف االستعماؿ العادي واالستيالؾ المتوقع ( بتاريخ انقضاء " فترة 
االشعار بالعيوب " المتعمقة بيا ا او بعدىا مباشرة باقصر فترة ممكنة عمميًا ا فانو يتعيف 

 عمى المقاوؿ : 
محدد في شيادة تسمـ االشغاؿ ا خالؿ مدة انجاز أي عمؿ متبؽ اعتبارًا مف التاريخ ال -أ 

 معقولة وفقًا لتعميمات الميندس ا و 
 تنفيذ جميع االعماؿ المطموبة الصالح العيوب او الضرر وفقًا لتعميمات صاحب العمؿ  -ب 

) او مف ينوب عنو ( ا بتاريخ او قبؿ انقضاء فترة اإلشعاربالعيوب في تمؾ االشغاؿ او 
 واقع الحاؿ (. في أي قسـ منيا ) حسب

واذا ما ظير عيب او حدث ضررا فانو يتعيف عمى صاحب العمؿ ) او مف ينوب عنو ( اف  
 يرسؿ لممقاوؿ اشعارًا بيا .

 "Cost of Remedying Defects  "كمفة اصالح العيوب : (11/2)
فقتو ب(عمى مسؤوليتو ون-11/1يتحمؿ المقاوؿ كمفة جميع االعماؿ المشار الييا في الفقرة) 

 الخاصةااذا كانت والى المدى الذي تعزى فيو ىذه االعماؿ الى: 
 أي تصميـ يعتبر المقاوؿ مسؤوال عنو ا او  -أ 
 تقديـ تجييزات او مواد او مصنعية مخالفة لشروط العقد ا او  -ب 
 أي اخفاؽ مف جانب المقاوؿ في التقيد ب ي التزاـ آخر .  -ج 
الذي تعزى فيو ىذه االعماؿ الى أي سبب اخر ا كميًا او جزئيًا  اما اذا كانت ا والى المدى 

فانو يجب ابالغ المقاوؿ بذلؾ مف قبؿ صاحب العمؿ ) او نيابة عنو ( دوف تواٍف وفي مثؿ 
 ( المتعمقة باجراء التغييرات .13/3ىذه الحالة يتـ تطبيؽ احكاـ المادة )

 تمديد فترة االشعار بالعيوب : (11/3)
“PeriodExtension of Defects Notification” 

لصػػػاحب العمػػػؿ الحػػػؽ فػػػي تمديػػػد فتػػػرة االشػػػعار بػػػالعيوب فػػػي االشػػػغاؿ او أي قسػػػـ منيػػػا  
والػػػى الحػػػّد الػػػذي تكػػػوف فيػػػو ىػػػذه االشػػػغاؿ او أي قسػػػـ منيػػػا او  (ا2/5بموجػػػب المػػػادة )
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أي بنػػػػد رئيسػػػػي مػػػػف التجييػػػػزات ) حسػػػػب واقػػػػع الحػػػػاؿ بعػػػػد تسػػػػممو( ال يمكػػػػف اسػػػػتعمالو 
غػػػراض المقصػػػودة منػػػو ا وذلػػػؾ بسػػػبب وجػػػود عيػػػب او ضػػػررا اال انػػػو ال يجػػػوز تمديػػػد لال

 تمؾ الفترة الكثر مف سنتيف . 
( ا او بناء 8/8اذا تـ تعميؽ توريد التجييزات و/او المواد او تركيبيا بموجب احكاـ المادة ) 

فؽ احكاـ ىذا " ( فإف التزامات المقاوؿ و 16/1عمى اجراءات المقاوؿ بموجب احكاـ المادة )
الفصؿ " ال تنطبؽ عمى أية عيوب أو ضرر قد يحصؿ بعد مرور سنتيف مف الموعد الذي 
 كانت سوؼ تنقضي بو فترة اإلشعار بالعيوب لتمؾ التجييزات و/او الموادا لو لـ يحصؿ ذلؾ 

  "Failure to Remedy Defects  "االخفاؽ في اصالح العيوب : (11/4)
في اصالح أي عيب او ضرر خالؿ فترة معقولة ا جاز لصاحب العمؿ ) او اذا اخفؽ المقاوؿ  

مف ينوب عنو ( اف يرسؿ اشعارًا بشكؿ معقوؿ الى المقاوؿ يحدد فيو موعدًا آخر الصالح 
 تمؾ العيوب او االضرار قبؿ انقضائو .

مى ذلؾ واذا اخفؽ المقاوؿ في اصالح العيب او الضرر في ىذا الموعد المشار اليو وترتب ع 
( ا جاز لصاحب العمؿ اتخاذ أي 11/2اف يتـ االصالح عمى حساب المقاوؿ اعمااًل لممادة )

 مف االجراءات التالية ) حسب اختياره ( : 
اف يقـو بتنفيذ العمؿ بنفسو او بواسطة اخريف ا بطريقة معقولة وعمى حساب المقاوؿ ا  -أ 

العمؿ المنفذ . وفي مثؿ ىذه الحالة  ولكف دوف اف يتحمؿ المقاوؿ اية مسؤولية عف ىذا
اف يدفع الى صاحب العمؿ ما تكبده  –( 2/5اعماال لممادة ) –ينبغي عمى المقاوؿ 

 بصورة معقولة مف تكاليؼ الصالح العيب او الضرر .
اف يطمب الى الميندس اف يتوصؿ إلى اتفاؽ او اف يعد تقديراتو المعقولة لتخفيض قيمة  -ب 

 ( ا او 3/5ب اجراءات المادة )العقد مقابميا حس
اذا كػػػاف العيػػػب او الضػػػرر يػػػؤدي الػػػى حرمػػػاف صػػػاحب العمػػػؿ بصػػػورة جوىريػػػةا مػػػف  -ج 

االسػػػػػتفادة الكاممػػػػػة مػػػػػف االشػػػػػغاؿ أو أي جػػػػػزء رئيسػػػػػي منيػػػػػا فمػػػػػو اف ينيػػػػػي العقػػػػػد 
بكاممػػػػوا او انيػػػػاءه بالنسػػػػبة لػػػػذلؾ الجػػػػزء الرئيسػػػػي منيػػػػا ممػػػػا ال يمكػػػػف اسػػػػتخدامو 

منػػػػوا وبػػػػدوف االجحػػػػاؼ ب يػػػػة حقػػػػوؽ اخػػػػرى تترتػػػػب لصػػػػاحب لالغػػػػراض المقصػػػػودة 
العمػػػػؿ بموجػػػػب العقػػػػدا او غيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف االسػػػػبابا وبحيػػػػث يكػػػػوف لصػػػػاحب العمػػػػؿ 
الحػػػؽ فػػػي اسػػػترداد جميػػػع المبػػػالغ التػػػي تػػػـ دفعيػػػا عمػػػى االشػػػغاؿ او عمػػػى ذلػػػؾ الجػػػزء 
ع ) حسػػػب واقػػػع الحػػػاؿ ( مضػػػافًا الييػػػا نفقػػػات التمويػػػؿ ونفقػػػات التفكيػػػؾ واخػػػالء الموقػػػ

 واعادة التجييزات والمواد الى المقاوؿ .
     "Removal of Defective Work"     إزالة االشغاؿ المعيبة : (11/5)

 –اذا كاف العيب او الضرر ال يمكف اصالحو في الموقع بصورة عاجمة ا فانو يجوز لممقاوؿ  
اية اجزاء مف  اف ينقؿ مف الموقع لغرض اصالح –بعد الحصوؿ عمى موافقة صاحب العمؿ 

التجييزات تكوف معيبة او تالفة ا اال اف مثؿ ىذه الموافقة قد تتطمب تكميؼ المقاوؿ اف يزيد 
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قيمة ضماف االداء بما يعادؿ كامؿ قيمة االستبداؿ لتمؾ التجييزات المنقولة ا او اف يقدـ 
 ضمانًا آخر مناسبًا بش نيا .

 "Further Tests" االختبارات االخرى : (11/6)
اذا كاف العماؿ اصالح أي عيب او ضرر ت ثير عمى اداء االشغاؿ ا فإنو يجوز لمميندس اف  

يطمب إعادة اجراء أي مف االختبارات الموصوفة في العقد ا عمى اف يتـ ذلؾ الطمب خالؿ 
 ( يومًا مف تاريخ اتماـ اصالح العيب او الضرر .28)

لتي اجريت بموجبيا االختبارات السابقة ا اال يتـ اجراء ىذه االختبارات ضمف نفس الشروط ا 
اف كمفة اجرائيا يتحمميا الفريؽ الذي يعتبر مسؤواًل عف العيب او الضرر حسبما يتـ تحديده 

 ( فيما يخص كمفة اعماؿ االصالح .11/2بموجب المادة )
 "Right of Access" حؽ الدخوؿ الى الموقع : (11/7)

داء " ا يظؿ المقاوؿ متمتعًا بحؽ الدخوؿ الى االشغاؿ ا كما الى اف يتـ اصدار " شيادة اال 
يتطمب االمر بصورة معقولة الغراض الوفاء بالتزاماتو بموجب احكاـ ىذا " الفصؿ " ا اال فيما 

 ال يتعارض مع االعتبارات االمنية المعقولة لصاحب العمؿ .
 "Contractor to Search"   واجب المقاوؿ في البحث عف االسباب : (11/8)

اف يبحػػػػػػث بموجػػػػػػب توجييػػػػػػات  –اذا طمػػػػػػب المينػػػػػػدس ذلػػػػػػؾ  –يتعػػػػػػيف عمػػػػػػى المقػػػػػػاوؿ  
ومػػػا لػػػـ تكػػػف كمفػػػة اصػػػالح العيػػػوب عمػػػى , المينػػػدس عػػػف اسػػػباب أي عيػػػب فػػػي االشػػػغاؿ

( ا فانػػػو يتعػػػيف عمػػػى المينػػػدس اف يقػػػدر 11/2حسػػػاب المقػػػاوؿ بموجػػػب احكػػػاـ المػػػادة )
سػػػباب ا مػػػع ربػػػح معقػػػوؿ ا بموجػػػب احكػػػاـ الكمفػػػة المترتبػػػة عمػػػى عمميػػػة البحػػػث عػػػف اال

 ( إما باالتفاؽ او باعداد التقدير الالـز ليا واضافتيما الى قيمة العقد .3/5المادة )
 "Performance Certificate"                 : شيادة االداء (11/9)

ر " شيادة االداء " ال يعتبر المقاوؿ انو قد اتـ اداء التزاماتو اال بعد اف يقـو الميندس باصدا 
لممقاوؿ مبينًا فييا التاريخ الذي يعتبر فيو المقاوؿ انو قد اكمؿ االلتزامات المطموبة منو 

 بموجب العقد . 
( يومًا مف بعد انقضاء آخػر فتػرة 28يتعيف عمى الميندس اف يصدر " شيادة االداء " خالؿ ) 

اف يكوف المقػاوؿ قػد قػدـ جميػع  عدمف فترات االشعار بالعيوب ا او في اقرب فرصة ممكنة, ب
" وثائؽ المقاوؿ " وانجز االشغاؿ وتـ اختبارىا بكامميا بما في ذلؾ اصػالح ايػة عيػوب فييػا ا 

 كما يتـ ارساؿ نسخة مف شيادة االداء تمؾ الى صاحب العمؿ .
 اف " شيادة االداء " وحدىا دوف غيرىا تعتبر ممثمًة لقبوؿ االشغاؿ . 
 "Unfulfilled Obligations " :مات غير المستوفاه االلتزا (11/10)

بعد اف يتـ صدور " شيادة االداء "ا يبقى كؿ فريػؽ مسػؤواًل عػف الوفػاء بػ ي التػزاـ لػـ ينجػزه  
لتاريخػػو.  وعميػػو ا يظػػّؿ العقػػد سػػاري المفعػػوؿ بػػيف الفػػريقيف الػػى اف يػػتـ تحديػػد طبيعػػة ومػػدة 
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 االلتزامات غير المستوفاة .
 " Clearance of Site"     :ء الموقعاخال (11/11)

يتعيف عمى المقاوؿ ا عند تسممو لشػيادة االداء ا اف يزيػؿ مػف الموقػع مػا تبقػى مػف معػدات  
 المقاوؿ ا والمواد الفائضة  والحطاـ والنفايات واالشغاؿ المؤقتة .

بعػػػد  ( يومػػػًا مػػػف28واذا لػػػـ تكػػػف جميػػػع ىػػػذه المعػػػدات والمػػػواـز قػػػد تمػػػت ازالتيػػػا خػػػالؿ ) 
تػػػػاريخ تسػػػػمـ صػػػػاحب العمػػػػؿ لنسػػػػخة " شػػػػيادة االداء " ا فانػػػػو يحػػػػؽ لصػػػػاحب العمػػػػؿ اف 
يبيػػػػع او يػػػػتخمص مػػػػف بقاياىػػػػا ا  ويكػػػػوف صػػػػاحب العمػػػػؿ مخػػػػواًل بػػػػ ف يسػػػػترد التكػػػػاليؼ 

 التي تكبدىا التماـ عممية البيع او التخمص واستعػادة الموقػع .
اذا كانت قيمة ما تـ تحصيمو تقؿ عمػا  يدفع لممقاوؿ أي رصيد فائض مف حصيمة البيع . اما 

 انفقو صاحب العمؿ ا فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمؿ .
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 الفصؿ الثاني عشر
 كيؿ االشغاؿ وتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Works to be measured" كيؿ االشغاؿ  : (12/1)
 تكاؿ االشغاؿ وتقدر قيـ الدفعات بموجب احكاـ ىذا " الفصؿ " . 
عندما يطمب الميندس كيؿ أي جزء مف االشغاؿ فإف عميو اف يرسؿ إشػعارًا معقػواًل إلػى ممثػؿ  

 المقػاوؿ ا والذي يتعيف عميو : 
ؤىاًل لمسػاعدة المينػدس اف يمتثؿ دوف تواٍف اما بالحضور او اف يرسػؿ ممػثاًل آخػر مػ -أ 

 في اجراء الكيؿ ا أو
 اف يقدـ جميع التفاصيؿ التي يطمبيا الميندس منو .  -ب 
اذا تخمػػؼ المقػػػاوؿ عػػػف الحضػػػور او ارسػػػاؿ ممثػػػؿ عنػػػو ا فعنػػػدىا يعتبػػػر الكيػػػؿ الػػػذي يعػػػده  

 ) أو مف ينوب عنو ( مقبواًل ككيؿ صحيح .  دسينالم
لذلؾ في العقد ا حيثما يتـ كيؿ االشغاؿ الدائمة مف  وباستثناء ما ىو منصوص عميو خالفاً  

القيود ا فانو يتعيف عمى الميندس اعدادىا وعمى المقاوؿ ا حينما يدعى لذلؾ ا اف يحضر 
لتفحص القيود لالتفاؽ عمييا مع الميندس ا ومف ثـ التوقيع عمييا عند الموافقة . فاذا 

 وصحيحة تخمؼ المقاوؿ عف الحضور تعتبر القيود مقبولة 
أمػػا إذا قػػاـ المقػػاوؿ بػػتفحص القيػػود ولػػـ يوافػػؽ عمييػػا و/أو لػػـ يوقػػع عمييػػا بالموافقػػةا فإنػػو 
يتعيف عميو أف يشػعر المينػدس بػذلؾا مبينػًا األمػور التػي يػزعـ ب نيػا غيػر صػحيحة فػي تمػؾ 
القيػػود ويتعػػيف عمػػى المينػػدس بعػػد تسػػممو ليػػذا اإلشػػعارا أف يقػػـو بمراجعػػة القيػػود فإمػػا أف 

دىاا أو أف يعدؿ عمييا وفي حالة أف المقاوؿ لـ يرسػؿ ذلػؾ اإلشػعار إلػى المينػدس خػالؿ يؤك
 ( يومًا مف بعد تاريخ دعوتو لتفحصياا فإنيا تعتبر مقبولة وصحيحة.14)

 ”Method of  Measuremen"                : أسموب الكيؿ  (12/2)
ـ مف وجود أية اعراؼ محميةا يتـ الكيؿ باستثناء ما يرد خالفًا لذلؾ في العقد  وعمى الرغ 

 عمى النحو التالي :
 تكاؿ االشغاؿ كياًل ىندسيًا صافيًا لمكميات الفعمية لكؿ بند مف بنود االشغاؿ الدائمة ا و  -1 
 يكوف اسموب الكيؿ وفقًا لجدوؿ الكميات او اية جداوؿ اخرى واجبة التطبيؽ. -2 

 "Evaluation"تقدير القيمة: (12/3)
عماًل باحكػاـ المػادة  –باستثناء ما ىو وارد خالفًا لذلؾ في العقد ا فانو يتعيف عمى الميندس  

أف يقػػـو باالتفػػاؽ عمػػى قيمػػة العقػػد او تقػػديرىا باحتسػػاب القيمػػة لكػػؿ بنػػد مػػف بنػػود  –( 3/5)
االشػػغاؿ ا وذلػػؾ باعتمػػاد الكيػػؿ الموافػػؽ عميػػو او الػػذي يػػتـ تقػػديره بموجػػب احكػػاـ المػػادتيف 
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 ( اعاله ا وبسعر الوحدة المناسب لمبند .12/2و  12/1)
يكوف سعر الوحدة المناسب لمبند كما ىو محدد في العقػد ا فػاذا لػـ يكػف ىػذا البنػد موجػودًا ا  

يعتمد سعر الوحدة لبند مشابو . ومع ذلؾ فانو يمـز تحديػد سػعر وحػدة مناسػب جديػد لبنػد مػا 
 مف االشغاؿ ا في الحالتيف التاليتيف :

%( مف الكمية المدونة في 10( اذا اختمفت الكمية المكالة ليذا البند بما يزيد عمى )1) -أ 
 جدوؿ الكميات او أي جدوؿ آخرا و 

( كاف حاصؿ ضرب التغّير في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العقد ليذا البند ا 2)  
 %( مف قيمة العقد المقبولة "ا و 0.01يتجاوز )

تالؼ الكمية ىذا اثر مباشر عمى تغيير كمفة الوحدة ليذا البند بما يزيػد عمػى كاف الخ (3)  
 %(ا و 1)

 إف ىذا البند لـ تتـ االشارة اليو في العقد عمى انو بند " بسعر ثابت " ا او  ( 4)   
 ( اف العمؿ قد صدرت بش نو تعميمات بكغييربموجب احكاـ الفصؿ " الثالث عشر " و 1)-ب 
 ال يوجد سعر وحدة مدوف ليذا البند في العقد ا و  ( انو2) 
( انو ال يوجد لو سعر وحدة محدد مناسػب الف طبيعػة العمػؿ فيػو ليسػت متشػابية مػع 3) 

 او اف العمؿ ال يتـ تنفيذه ضمف ظروؼ مشابية لظروفو . ,أي بند مف بنود العقد
مة ا مع تعديالت معقولة يتـ اشتقاؽ سعر الوحدة الجديد مف اسعار بنود العقد ذات الص 

لشموؿ اثر االمور الموصوفة في الفقرتيف ) أ ( و / أو ) ب ( اعاله ا حسبما ىو واجب 
 لمتطبيؽ منيا . 

واذا لـ يكف ىناؾ بنود ذات صمة الشتقاؽ سعر الوحدة الجديد فانو يجب اشتقاقو مف خالؿ  
وؿ ومع االخذ في االعتبار اية امور تحديد الكمفة المعقولة لتنفيذ العمؿ مضافًا الييا ربح معق

 اخرى ذات عالقة .
والى اف يحيف وقت االتفاؽ عمى سعر الوحدة المناسػب او تقػديره فإنػو يتعػيف عمػى المينػدس  

 اف يقـو بوضع سعر وحدة مؤقت الغراض شيادات الدفع المرحمية .
 ”Omissions:”   االلغاءات (12/4)

ما )أو كاًل ( مػف التغييػر ) االمػر التغييػري ( ا ولػـ يكػف قػد  عندما يشكؿ الغاء أي عمؿ جزءاً  
 تـ االتفاؽ عمى تحديد قيمتو ا فانو :

اذا كاف المقاوؿ سوؼ يتكبد ) او قػد تكبػد ( كمفػة مػا كػاف مفترضػًا فييػا اف تكػوف مغطػاة  -أ 
 بمبمغ يشكؿ جزءًا مف " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لـ يحصؿ االلغاء ا و 

بالغاء العمؿ سوؼ ينػتب عنػو ) او نػتب عنػو ( اف ىػذا المبمػغ ال يشػكؿ جػزءًا مػف قيمػة  -ب 
 العقد ا و 
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اف ىذه الكمفة ال يمكف اعتبارىا مشمولة في تقدير قيمة أي عمؿ بديؿ لو ففي مثػؿ ىػذه  -ج 
يتعيف عمى المقاوؿ اشعار الميندس بذلؾ مػع تقػديـ التفصػيالت المؤيػدة . كمػا   الحالػة  

اف  –( 3/5عمػػاًل باحكػػاـ المػػادة ) –يتعػػيف عمػػى المينػػدس ا عنػػد تسػػممو ليػػذا االشػػعار 
يتوصػػؿ باالتفػػاؽا او اف يقػػـو باعػػداد التقػػدير الػػالـز ليػػذه الكمفػػة ا الضػػافتيا الػػى قيمػػة 

 العقد.



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

72                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

 الفصؿ الثالث عشر
 التغييرات والتعديالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 "Right to Vary"     :  صالحية احداث التغيير   (13/1)
بإمكاف الميندس ا في أي وقت قبؿ صػدور شػيادة تسػمـ االشػغاؿ ا اف يبػادر باحػداث تغييػرات  

في االشغاؿ ا سواء مف خالؿ تعميمات يصدرىا ا او بالطمب الى المقاوؿ اف يقدـ اقتراحًا لمنظػر 
 فيو . 

بكؿ تغيير ) امر تغييري ( وينفذه بدوف تواٍف ا اال اذا قدـ المقػاوؿ يتعيف عمى المقاوؿ اف يمتـز  
اشعارًا الى الميندس يعممو فيو بانو ال يستطيع اف يحصػؿ عمػى المػواـز المطموبػة لتنفيػذ اعمػاؿ 
التغييػػرات بجاىزيػػة ا عمػػى اف يرفػػؽ باشػػعاره التفصػػيالت المؤيػػدة لرأيػػة . لػػدى تسػػمـ المينػػدس 

 عيف عميو اما اف يمغى اويثبت او يعّدؿ في تعميماتو .لمثؿ ىذا اإلشعار ا يت
 -يمكف اف يشتمؿ كؿ تغيير ) امر تغييري ( عمى ما يمي : 
تغييػػػػرات فػػػػي الكميػػػػات الي بنػػػػد مػػػػف بنػػػػود االشػػػػغاؿ المشػػػػمولة فػػػػي العقػػػػد ) اال اف مثػػػػؿ  -أ 

 ىذه التغييرات ال تشكؿ امرًا تغييريًا بالضرورة ( ا أو
 وعية او الخصائص االخرى الي بند مف بنود االشغاؿ ا أوتغييرات في الن -ب 
 تغييرات في المناسيب واالماكف و/او االبعاد الي جزء مف االشغاؿ ا أو -ج 
 الغاء أي مف االشغاؿ ) اال اذا كاف سيتـ تنفيذه مف قبؿ آخريف ( ا أو  -د 
ما  -تمـز لالشغاؿ الدائمة تنفيذ أي عمؿ اضافي ا او تقديـ تجييزات او مواد او خدمات  -ىػ 

أي " اختبارات عند االنجاز " متعمقة بيا ا او عمؿ مجسات او اختبارات أو  حتى ذلؾ لـ و
 أعماؿ  استكشافية اخرى ا او 

 تغييرات في تسمسؿ او توقيت تنفيذ االشغاؿ .  -ز 
المينػػدس ) أو  ال يحػػؽ لممقػػاوؿ اف يجػػري أي تغييػػر و/او أي تعػػديؿ فػػي االشػػغاؿ ا اال اذا قػػاـ 

 الى اف يقوـ ( باصدار تعميمات بو او موافقتو عمى اجراءه كتغيير .
 "Value Engineering":اليندسة القيّمية   (13/2)

يمكف لممقاوؿ في أي وقت اف يقدـ الى الميندس اقتراحًا خطيًا ا يعرض فيو رأيو ا الذي إف تػـ  
 اعتماده ا فانو :

 ا أو يعجؿ في انجاز االشغاؿ -1 
يخفض قيمة االشغاؿ ) لمصمحة صاحب العمؿ ( فيما يخص عمميات التنفيػذ او صػيانة او  -2 

 تشغيؿ االشغاؿ ا او 
 يحسف مف فاعمية او قيمة االشغاؿ المنجزة لما فيو مصمحة صاحب العمؿ ا او  -3 
 انو يحقؽ منفعة اخرى لصاحب العمؿ . -4 
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حسػػػاب المقػػػاوؿ ا واف يكػػػوف مسػػػتوفيًا لمتطمبػػػات اجػػػراء يتعػػػيف اف يػػػتـ اعػػػداد االقتػػػراح عمػػػى  
 ( الحقًا .13/3التغييرات المحددة في المادة )

اذا اشتمؿ عرض المقاوؿ ا الذي تتـ موافقة الميندس عميو ا تعدياًل عمى تصميـ أي جػزء مػف  
 ( : االشغاؿ الدائمة ا فانو يتعيف القياـ بما يمي ) اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ

 اف يقوـ المقاوؿ باعداد تصميـ ىذا الجزء ا و   - أ 
 أ ا با جا د( المتعمقة بالتزامات المقاوؿ العامة ا و -4/1تطبؽ عميو احكاـ الفقرات )   -ب 
اذا ترتب عمى ىذا التعديؿ تخفيض في قيمة العقد ليذا الجزء ا فانو يتعيف عمى المينػدس  -ج 

( اف يقػـو باالتفػاؽ عمػى او تقػدير بػدؿ االتعػاب المترتػب عمػى 3/5ا عماًل باحكػاـ المػادة )
%( مػف الفػرؽ 50تعديؿ التصميـ لتضمينو في قيمة العقد . ويكوف ىػذا البػدؿ مسػاويًا لػػ )

 بيف المبمغيف التالييف : 
التخفيض المتحقؽ في قيمة العقد ليذا الجزء ا مما ىو ناتب عف التعديؿ ا باستثناء  -(1) 

( ا والتعػػديالت بسػػبب 13/7سػػبب تغييػػر التشػػريعات بموجػػب المػػادة ) التعػػديالت ب
 ( ا و 13/8تغير التكاليؼ بموجب المادة )

التخفيض الحاصؿ ) اف وجد ( في قيمة تمؾ االجزاء المغيرة بالنسبة لصاحب العمػؿ  -( 2) 
ا مػػػػ خوذًا فػػػػي االعتبػػػػار اي نقػػػػص فػػػػي النوعيػػػػة او العمػػػػر المتوقػػػػع او الفاعميػػػػة 

 ية .التشغيم
 ( ا فعندىا ال يحتسب أي بدؿ لالتعاب . 2( تقؿ عف قيمة )1اال انو اذا وجد أف قيمة ) 

   "Variation Procedure"     اجراءات التغيير: (13/3)
اذا قاـ الميندس بطمب اقتراح مف المقاوؿ ا قبؿ اصدار التعميمات بتغييٍر ما ا فإنو يتعيف عمػى  

تابيًا في اسرع وقت ممكػف عمميػًا ا امػا بإبػداء اسػباب عػدـ قدرتػو المقاوؿ اف يستجيب لمطمب ك
 عمى االمتثاؿ ) اف كاف ىذا ىو الحاؿ (ا او ب ف يقدـ ما يمي :

 وصفًا لالشغاؿ التي يقترح تنفيذىا وبرنامب العمؿ لتنفيذىا ا و  - أ 
بموجػػب المػػادة  مقترحػػات المقػػاوؿ الي تعػػديؿ يمػػـز ادخالػػو عمػػى برنػػامب العمػػؿ المقػػدـ منػػو -ب 

 (ا واثره عمى مدة االنجاز ا و 8/3)
 اقتراح المقاوؿ بخصوص تقدير قيمة التغيير . -ج 
يتعيف عمى الميندس ا باسرع مػا يمكػف عمميػًا ا بعػد تسػممو القتػراح المقػاوؿ ) بموجػب المػادة  

يرسػػػؿ  ( او لغيػػػر ذلػػػؾ ( اف يػػػرد عمػػػى المقػػػاوؿ إمػػػا بالموافقػػػة او عػػػدـ الموافقػػػة او اف13/2)
تعميقاتو عميو ا عممػًا ب نػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف ال يؤجػؿ تنفيػذ أي عمػؿ خػالؿ فتػرة انتظػاره 

 لتسمـ الرد . 
أي تعميمات لتنفيػذ تغييػر مػا ا مػع طمػب تسػجيؿ النفقػات ا يجػب اف تصػدر مػف المينػدس الػى  

 المقاوؿ ا وعمى المقاوؿ اف يعممو بتسمـ تمؾ التعميمات . 
يمػػة كػػؿ " تغييػػر" بموجػػب احكػػاـ " الفصػػؿ الثػػاني عشػػر" ا اال اذا اصػػدر المينػػدس يػػتـ تقػػدير ق 

 تعميماتو او وافؽ عمى غير ذلؾ عماًل باحكاـ ىذا الفصؿ " .
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 الدفع بالعمالت الواجب الدفع بيا : (13/4)
"Payment in Applicable Currencies"  

احدة ا فعندىا ا اذا تـ االتفاؽ عمى أي اذا نص العقد عمى دفع قيمة العقد ب كثر مف عممة و  
تعديؿ لالسعار او الموافقة عميو ا اف تـ اجراء تقدير بش نو ا كما ذكر اعاله ا فانو يجب 
تحديد المبمغ الذي سيدفع بكؿ عممة مف العمالت الواجب الدفع بيا . وبناًء عميو ا فانو يجب 

تي يتعيف الدفع بيا فيما يخص كمفة العمؿ االشارة الى النسب الفعمية او المتوقعة لمعمالت ال
 المغير ا ونسب العمالت المختمفة المحددة لدفع قيمة العقد . 

 "Provisional Sums  " المبالغ االحتياطية  :  (13/5)
يػػػػتـ اسػػػػتخداـ كػػػػؿ مبمػػػػغ احتيػػػػاطي فقػػػػط كميػػػػًا او جزئيػػػػًا وفقػػػػًا لتعميمػػػػات المينػػػػدس ا ويػػػػتـ  

 . تعديؿ قيمة العقد وفقًا لذلؾ
ال يشػػمؿ المبمػػغ االجمػػالي الػػذي يػػدفع لممقػػاوؿ اال تمػػؾ المبػػالغ المتعمقػػة بالعمػػؿ او المػػواـز او  

الخػػدمات التػػي تػػػـ رصػػد المبمػػغ االحتيػػػاطي الجميػػا ا وفقػػًا لتعميمػػػات المينػػدس . ولكػػؿ مبمػػػغ 
 -احتياطي يجوز لمميندس اف يصدر تعميمات بخصوص ما يمي :

فػي ذلػؾ التجييػزات او المػواد او الخػدمات المطمػوب تقػديميا ( ا  لعمؿ ينفذه المقػاوؿ ) بمػا -أ 
 ( و/أو13/3ويتـ تقدير قيمتو كتغيير بموجب المادة )

التجييػزات او المػػواد او الخػدمات التػػي يػتـ شػػراؤىا مػػف قبػؿ المقػػاوؿ ا ويػتـ تقػػدير قيمتيػػا  -ب 
 عمى النحو التالي ا الضافتيا إلى قيمة العقد :

 عمية التي دفعيا المقاوؿ ) او المستحقة الدفع مف قبمو ( ا و المبالغ الف -1 
مبمغًا مقابؿ المصػاريؼ االداريػة والػربح ا محسػوبًا كنسػبة مئويػة مػف ىػذه المبػالغ الفعميػة  -2 

بتطبيؽ النسبة المئوية ذات الصمة ) إف وجدت( كما حددت في أي مف الجداوؿ المناسبة ا 
الجػػداوؿ ا فبالنسػػبة المئويػػة المحػػددة فػػي ممحػػؽ عػػرض فػػاف لػػـ تػػرد مثػػؿ ىػػذه النسػػبة فػػي 

 المناقصة .
يتعيف عمى المقاوؿ ا عندما يطمب الميندس منو ذلؾ ا اف يقدـ لو العروض المسعرة والفػواتير  

 والمستندات والحسابات او االيصاالت االثباتية . 
 "DayWork"     :  العمؿ باليوميو   (13/6)

ات الطبيعة الطارئة ا يمكف لمميندس اف يصدر تعميماتو لتنفيذ التغيير لالعماؿ الصغيرة او ذ 
عمى اساس العمؿ باليوميةا وعندئذ يتـ تقييمو بموجب جدوؿ " العمؿ باليومية " المشمولة 
بالعقد ا وباالجراءات المحددة تاليًا اما اذا لـ يوجد جدوؿ " لمعمؿ باليومية " مشمواًل في العقدا 

 المادة ال تطبؽ. فاف احكاـ ىذه 
اف يقػػدـ الػػى المينػػدس العػػروض  –قبػػؿ تثبيػػت طمبػػات شػػراء المػػواـز  –يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ  

المسػػػعرة ا كمػػػا انػػػو يتعػػػيف عميػػػو عنػػػدما يتقػػػدـ بطمبػػػات الػػػدفع اف يقػػػدـ الفػػػواتير والمسػػػتندات 
 والحسابات او االيصاالت المتعمقة ب ي مف ىذه المواـز . 
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يتـ تحديػدىا فػي جػدوؿ العمػؿ باليوميػة لمػدفع مقابميػاا فانػو يتعػيف عمػى  وباستثناء اية بنود لـ 
المقاوؿ اف يقدـ كشوفًا يومية دقيقة ) عمى نسختيف ( تتضمف التفاصيؿ التالية لمموارد التي تـ 

 استخداميا في تنفيذ عمؿ اليـو السابؽ :
 اسماء ووظائؼ ومدة عمؿ مستخدمو المقاوؿ ا و  -أ 
 ع ومدة تشغيؿ معدات المقاوؿ واستعماؿ االشغاؿ المؤقتة ا و تحديد انوا -ب 
 كميات وانواع التجييزات والمواد المستعممة .  -ج 
يقـو الميندس بتوقيع نسخة واحدة مػف كػؿ كشػؼ اذا وجػده صػحيحًا او وافػؽ عميػو ا ومػف ثػـ  

وارد الػى المينػدس يعيده الى المقاوؿ . الحقًا لذلؾ يقـو المقػاوؿ بتقػديـ كشػؼ مسػعر بيػذه المػ
 ( . 14/3قبؿ تضمينو في كشؼ الدفعة التالية بموجب احكاـ المادة )

 Adjustments for Changes in"لتعديالت بسبب تغيير التشريعات:" (13/7)
Legislation  

يتعيف اف تعدؿ قيمة العقد لمراعاة اية زيادة او نقصػاف فػي الكمفػة نتيجػة أي تغييػر فػي قػوانيف  
بمافي ذلؾ سّف قوانيف جديدة والغاء او تعديؿ قوانيف قائمة( او في التفسيرات القضػائية الدولة )

او الحكومية الرسمية لياا اذا حصؿ ذلؾ التغيير بعد التاريخ االساسي ا ونػتب عنػو تػ ثير عمػى 
 اداء المقاوؿ اللتزاماتو بموجب العقد .

و كمفػػة اضػػافية نتيجػػة ليػػذه التغييػػرات فػػي اذا تكبػػد المقػػاوؿ ) او كػػاف سػػيتكبد ( تػػ خيرًا و / ا 
القوانيف او في تمؾ التفسيرات ا مما حصؿ بعد التاريخ االساسي ا فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف 

( 20/1يرسؿ إشعارًا الى الميندس بذلؾ ا لتقدير استحقاقاتو بش نيا مع مراعػاة احكػاـ المػادة )
 بخصوص : 

الحاصػػؿ ا اذا كػػاف االنجػػاز قػػد تػػ خر او سػػوؼ يتػػ خر ا  تمديػػد مػػدة االنجػػاز بسػػبب التػػ خير -أ 
 ( و 8/4وذلؾ بموجب المادة )

 أي كمفة كيذه الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 
اف  –( 3/5عمػاًل باحكػاـ المػادة ) –وبعد تسمـ الميندس لمثؿ ىذا االشعار ا فانو يتعيف عميػو  

 مة بخصوص ىذه االمور . يتوصؿ الى اتفاؽ عمييا او اف يعد التقديرات الالز 
 التعديالت بسبب تغّير التكاليؼ  :  (13/8)

""Adjustments for Changes in Cost 
أف مصطمح " جدوؿ بيانات التعديؿ الوارد في ىذه المػادة "  يعنػي جػدوؿ بيانػات التعػديؿ المعبػ   

مضػموف ىػذه والمرفؽ بممحؽ عرض المناقصة ا وفي حالة عدـ وجود مثؿ ىذا الجػدوؿ ا فػاف 
 المادة ال يطبؽ .

في حالة تطبيؽ احكاـ ىذه " المػادة " ا فػإف المبػالغ التػي تػدفع لممقػاوؿ يجػب اف يػتـ تعػديميا  
لتشمؿ اثر الزيادة او النقصاف بسبب أي ارتفاع او انخفاض يطرأ عمى اجور االيدي العاممػة او 

ؽ المعادالت المدرجة في ىذه " عمى اسعار المواـز وغيرىا مف مدخالت االشغاؿ  مف خالؿ تطبي
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المػػادة " ا والػػى المػػدى الػػذي يكػػوف فيػػو التعػػويض الشػػامؿ بسػػبب أي ارتفػػاع او انخفػػاض فػػي 
الكمفة غيرمغطى ضمف احكاـ ىذه المادة او احكاـ أي مادة اخرى فػي العقػد افػاف " قيمػة العقػد 

 الخرى في الكمفة .المقبولة " تعتبر انيا تحتوي عمى مبمغ عرضي لمتعويض عف التقمبات ا
يتـ احتساب التعديؿ في المبالغ المستحقة الدفع الى المقاوؿ ) كما يتـ تقدير قيمتيػا باسػتعماؿ  

الجداوؿ المناسبة ومػف خػالؿ تصػديؽ شػيادات الػدفع ( وذلػؾ بتطبيػؽ المعادلػة التاليػة ا وذلػؾ 
يؿ ال يسػري عمػى أي عمػؿ لحاالت الدفع بالعمالت المختمفة كٍؿ عمى حدة ا عممًا ب ف ىػذا التعػد

 يتـ تقديره عمى اساس الكمفة او االسعار الدارجة . 
 -أما المعادلة فتكوف بالصيغة التالية : 

 ( +0/ ؿف( + د ) ؿ 0/ـف( + ج ) ـ 0/عف( = أ + ب ) ع ف معامؿ التعديؿ )ت 
 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 
 حيث : 
تعػػديؿ الػػذي تضػػرب بػػو القيمػػة المقػػدرة بالعممػػة المعينػػة فػػي العقػػد خػػالؿ الفتػػرة ت = معامػػؿ ال 

 الزمنية )ف( مقدرة باالشير ا اال اذا ورد نص مغاير لذلؾ في ممحؽ عرض المناقصة . 
= معامؿ ثابت يتـ تحديده في جدوؿ بيانػات التعػديؿ ذات الصػمة ا ويمثػؿ الجػزء غيػر القابػؿ   أ

 عاقدية .لمتعديؿ مف الدفعات الت
با جػػػا د = معػػامالت التػػوزيف التػػي تمثػػؿ نسػػب عناصػػر الكمفػػة الداخمػػة فػػي تنفيػػذ االشػػغاؿ  

 كالعمالة والمعدات والمواد . 
(= مؤشرات الكمفة الحالية او االسعار المرجعية لمفترة ) ف ( معبرًا عنيا بعممة فا ؿ فا ـ ف)ع 

لكمفػة المجػدوؿ ذي الدفع ذات الصمة ا ويطبؽ كؿ واحد منيػا عمػى عنصػر ا
الصمة ا وذلؾ في التاريخ الذي يسبؽ اليـو االخير مف الفتػرة ) التػي تتعمػؽ 

 ( يومًا .49بيا شيادة الدفع المعنية( بػ )
(= مؤشػػرات االسػػعار " االساسػػية او المرجعيػػة لعناصػػر الكمفػػة فػػي موعػػد التػػاريخ 0ا ؿ0ا ـ0)ع 

 االساسي لكؿ عممة مف العمالت . 
اسػػتعماؿ " مؤشػػرات االسػػعار " او االسػػعار المرجعيػػة المحػػددة فػػي جػػدوؿ بيانػػات عمػػى اف يػػتـ  

التعديؿ ا واذا كاف ىنالػؾ شػؾ فػي مصػدرىا ا فيػتـ تقػديرىا مػف قبػؿ المينػدس . وليػذا الغػرض 
فانو يجب االسترشاد بقيـ "مؤشرات االسعار " بتواريخ محػددة لغايػة توضػيح المصػدر المػذكورا 

 ) وكذلؾ ىذه القيـ ( قد ال تتالءـ مع مؤشرات االسعار المرجعية . ولو اف ىذه التواريخ 
في الحاالت التي تكوف فييا " عممة مؤشػر االسػعار " غيػر العممػة المحػددة فػي الجػدوؿ ا فانػو  

يجػػب اجػػراء التحويػػؿ الػػالـز فػػي اسػػعار العمػػالت باعتمػػاد سػػعر البيػػع المحػػدد مػػف قبػػؿ البنػػؾ 
 االسعار . المركزي بتاريخ انطباؽ مؤشر 
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والػػػى اف يحػػػيف الوقػػػت الػػػذي يكػػػوف فيػػػو تحديػػػد مؤشػػػرات االسػػػعار متاحػػػًا ا فإنػػػو يتعػػػيف عمػػػى  
الميندس وضع مؤشر مؤقت لغرض اصدار شيادات الدفع المرحمية ا وفي الوقػت الػذي يصػبح 

 فيو مؤشر االسعار متاحًا ا يعاد احتساب قيمة التعديؿ وفقًا لذلؾ . 
انجػػاز االشػػغاؿ خػػالؿ مػػدة االنجػػاز ا فانػػو يػػتـ احتسػػاب التعػػديؿ عمػػى  اذا اخفػػؽ المقػػاوؿ فػػي 

 المبالغ المستحقة بعد مدة االنجاز بواسطة أي مف االسموبيف التالييف : 
كؿ مؤشػر سػعر او سػعر واجػب التطبيػؽ فػي اليػوـ التاسػع واالربعػيف قبػؿ تػاريخ انقضػاء "  -1 

 مدة االنجاز " لالشغاؿ ا او 
 ر او السعر الحالي ادليؿ االسعا -2 
 اييما افضؿ لصاحب العمؿ .  
أما بخصوص معامالت التوزيف ) با ج ا د ( لمعناصر المكونة لمكمفة ) ع ا ـ ا ؿ ( المحددة  

فػػي جػػدوؿ بيانػػات التعػػديؿ ا فإنػػو ال يعػػاد النظػػر فييػػا اال اذا اصػػبحت غيػػر معقولػػة ا او غيػػر 
 لمتغييرات . متوازنة ا او انيا لـ تعد تنطبؽ ا نتيجة 
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 الفصؿ الرابع عشر
 قيمة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 The Contract Price""قيمة العقد  : (14/1)
 ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ا فانو :  
( ا وتكوف ىذه القيمة  12/3موجب المادة ) يتـ االتفاؽ عمى قيمة العقد او تقديرىا ب - أ 

 تعديالت تتـ بموجب احكاـ العقد ا و  خاضعة الي 
يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع جميع الضرائب والرسـو واالجور المطموب دفعيا مف قبمو  -ب 

وال يتـ تعديؿ قيمة العقد بسبب أي مف ىذه النفقات باستثناء مػا ىو   بموجػب العقدا 
 ( ا و  13/7يػو فػي المػادة ) منصوص عم

اف الكميػػات المدونػػة فػػي جػػدوؿ الكميػػات او غيػػره مػػف الجػػداوؿ ىػػي كميػػات تقريبيػػة ا وال  -ج 
 تعتبر ب نيا ىي الكميات الفعمية والدقيقة : 

 لتمؾ االشغاؿ المطموب مف المقاوؿ تنفيذىا ا او  -1 
 ني عشر " و الغراض الكيؿ وتقدير القيمة بموجب " الفصؿ الثا -2 
( يومػػًا مػػف تػػاريخ المباشػػرة ا 28يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يقػػدـ الػػى المينػػدس ا خػػالؿ ) - د 

اقتراحو المتعمؽ بتحميؿ السعر لكؿ بند تـ تسػعيره فػي الجػداوؿ كمبمػغ مقطػوع . ولممينػدس 
  اف يعتبر ىذا التحميؿ عند اعداده شيادات الدفع ا اال انو ال يعتبر ممزمًا باعتماده .

 ”Advance Payment” الدفعة المقدمة  : (14/2)
يدفع صاحب العمؿ الى المقاوؿ دفعػة مقدمػة ا كقػرض بػدوف فائػدة الغػراض التجييػز ا عنػدما  

يقدـ المقاوؿ الكفالة المطموبة منو بموجب احكػاـ ىػذه " المػادة ". ويكػوف اجمػالي قيمػة الدفعػة 
العمالت التي يتـ دفعيػا بيػا ا باالسػموب المحػدد المقدمة وطريقة دفع اقساطيا ) اف تعددت ( و 

 في ممحؽ عرض المناقصة . 
ما لـ ا والػى اف يتسػمـ صػاحب العمػؿ ىػذه الكفالػة ا او اذا لػـ يكػف قػد تػـ تحديػد قيمػة الدفعػة  

 المقدمة في ممحؽ عرض المناقصة ا فاف احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ . 
( 14/3بالدفعػػػة المقدمػػػة عمػػػاًل باحكػػػاـ المػػػادة ) يقػػػوـ المينػػػدس بعػػػد تسػػػممو كشػػػؼ المطالبػػػة 

باصدار شيادة دفع مرحمية لمقسط االوؿ مف تمؾ الدفعة ا وذلؾ بعد اف يكوف صاحب العمؿ قػد 
 تسمـ : 

 ( ا و 4/2ضماف االداء بموجب المادة ) -1 
تكػوف  كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتيػا وعمالتيػا لقيمػة الدفعػة المقدمػة ا وبحيػث -2 

صادرة عػف كيػاف مػالي ومػف داخػؿ دولػة ) او نظػاـ تشػريعي آخػر ( يوافػؽ عمييمػا صػاحب 
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العمؿ ا وتكوف ىذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبؿ بيا 
 صاحب العمؿ . 

مػػة يتعػيف عمػى المقػاوؿ المحافظػة عمػػى اسػتمرار صػالحية كفالػة الدفعػػة المقدمػة حتػى سػداد قي 
الدفعة المقدمة الػى صػاحب العمػؿ بكامميػا ا ولكػف يجػوز تخفػيض قيمػة تمػؾ الكفالػة اواًل بػاوؿ 
بالقدرالمسترد مف المقاوؿ كما يتـ بيانو فػي شػيادات الػدفع . واذا كػاف مػف بػيف شػروط الكفالػة 

عػد ( يومًا مف تػاريخ حمػوؿ مو 28انقضائيا بتاريخ محدد ا ولـ يكف قد تـ استرداد قيمتيا قبؿ )
انقضائيا ا فإنو يتعيف عمى المقاوؿ في مثؿ ىذه الحالة ا اف يمدد صالحيتيا الى حيف اف يػتـ 

 تسديد قيمتيا بالكامؿ . 
يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة مف خالؿ خصػميات بنسػب مئويػة مػف شػيادات الػدفع ا عمػى  

 اقصػة : ما لـ يكف قد تـ تحديد نسب اخرى في ممحؽ عرض المن النحو التاليا
كخصػػميات تبػػدأ بشػػيادة الػػدفع التػػي تبمػػغ قيمتيػػا المصػػدقة ) باسػػتثناء الدفعػػة المقدمػػة  - أ 

%( مف قيمة العقد المقبولة مخصومًا 10والخصميات االخرى ورد المحتجزات ( ما يتجاوز )
 منيا المبالغ االحتياطية ا و 

 قيمػػػة كػػػؿ شػػػيادة دفػػػع %( مػػػف25يػػػتـ اجػػػراء الخصػػػميات بنسػػػبة اسػػػتيالؾ الػػػديف لػػػػ ) -ب 
) باسػػتثناء قيمػػة الدفعػػة المقدمػػة والخصػػميات االخػػرى ورّد المحتجػػزات ( بػػالعمالت ونسػػب 
الخصػػـ مػػف الدفعػػة المقدمػػة ا حتػػى ذلػػؾ الوقػػت الػػذي يكػػوف قػػد تػػـ عنػػده اسػػترداد الدفعػػة 

 المقدمة . 
او قبػؿ انيػاء العقػد اذا لـ يكف قد تـ استرداد الدفعة المقدمة قبؿ اصدار شػيادة تسػمـ االشػغاؿ  

بموجب احكاـ " الفصؿ الخامس عشر " او الفصؿ السادس عشر"أو انياء العقد بموجػب احكػاـ 
فػػإف رصػػيد الدفعػػة المقدمػػة غيػػر المسػػّدد يصػػبح  –حسػػب واقػػع الحػػاؿ  –الفصػػؿ االتاسػػع عشػػر"

 مستحقًا وواجب السداد فورًا مف المقاوؿ الى صاحب العمؿ .  
  :دفع المرحميةتقديـ طمبات ال (14/3)

” Certificate Application for Interim Payment” 
 يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اف يقػػػدـ الػػػى المينػػػدس بعػػػد نيايػػػة كػػػؿ شػػػير كشػػػؼ المطالبػػػة بالػػػدفع  

نسخ ( وبحيث يكوف الكشؼ معدا عمػى النمػوذج المعتمػد مػف قبػؿ المينػدس ا ومبينػًا  6) مف 
ؿ انيا تستحؽ لو ا ومرفقًا بو الوثػائؽ المؤيػدة ا بمػا فػي فيو تفاصيؿ المبالغ التي يعتبر المقاو

 .( 4/21ذلؾ التقرير الشيري عف تقدـ العمؿ خالؿ ىذا الشير بموجب احكاـ المادة )
يجب اف يشتمؿ كشؼ المطالبة بالدفع المفردات التالية ا حسب انطباقيا ا والتي يجب اف يعبر  

 -ا قيمة العقد ا وبالترتيب التالي : عنيا بعمالت الدفع المختمفة التي تدفع بي
ووثائؽ المقػاوؿ المنتجػة حتػى نيايػة الشيػػر )   القيمة التعاقدية التقديرية لالشغاؿ المنفذة - أ 

شاممًة التغييرات ا ولكػف باسػتبعاد المفػردات المػذكورة فػي الفقػرات: ب ا جا دا ىػػ ا و ا ز 
 ادناه ( ا و 

يا مقابػػػػؿ تعػػػػديؿ االسػػػػعار بسػػػػبب تغّيػػػػر التشػػػػريعات أي مبػػػػالغ يجػػػػب اضػػػػافتيا او خصػػػػم-ب 
 (ا و13/8و  13/7او بسبب تغير التكاليؼا عماًل باحكاـ المادتيف ) 
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أي مبمػػغ يجػػب خصػػمو كمحتجػػزاتا وبواقػػع النسػػبة المئويػػة المحػػددة فػػي ممحػػؽ عػػرض  -ج 
لمحتجػزة المناقصة اقتطاعًا مف اجمالي المبالغ المتحققة اعاله ا حتى اف تبمغ الخصميات ا

لدى صاحب العمؿ الحػد االقصػى لقيمػة المحتجػزات ) اف وجػد( كمػا ىػو مػذكور فػي ممحػؽ 
 عرض المناقصة ا و 

اية مبالغ يجب اضافتيا او خصميا بخصوص الدفعة المقدمػة واسػتردادىا ا بموجػب احكػاـ  -د 
 ( ا و 14/2المادة )

مػػواد بموجػػب احكػػاـ المػػادة أيػػة مبػػالغ يجػػب اضػػافتيا او خصػػميا بخصػػوص التجييػػزات وال-ىػػػ 
 ( ا و 14/5)

اي إضافات او خصميات اخرى تكوف قػد أصػبحت مسػتحقة بموجػب أي مػف احكػاـ العقػد ا  -و 
 او لغير ذلؾ مف االسباب ا بما في ذلؾ تمؾ الناجمة عف احكاـ " الفصؿ العشريف " ا و 

 خصـ المبالغ التي تـ دفعيا بموجب شيادات الدفع السابقة .  -ز 
 "Schedule of Payments"  :جدوؿ الدفعات   (14/4)

اذا تضمف العقد جدوال لمدفع محددًا فيو طريقة دفػع قيمػة العقػد عمػى اقسػاط ا عندئػٍذ ا ومػا لػـ  
 يكف قد نص عمى غير ذلؾ في ىذا الجدوؿ :

إف االقساط المحددة في جدوؿ الدفعات ىي القيـ التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة - أ 
 أ( اعػػالها و -14/3)

 ( المتعمقة بالتحضيرات ا و 14/5ال تطبؽ المادة )-ب 
اذا لـ تكف ىذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدـ الفعمي في تنفيذ االشغاؿ ا ووجد ب ف -ج 

التقدـ الفعمي لالشغاؿ المنفذة يقؿ عما ىو محدد في جدوؿ الدفعات ا فممميندس عندئذا 
( لالتفاؽ عمى او اعداد اقساط مصححة ت خذ في 3/5كاـ المادة )اف يشرع بتطبيؽ اح

االعتبار المدى الذي تاخر بو تقّدـ العمؿ عف ذلؾ الذي تـ عمى اساسو التحديد السابؽ 
 لالقساط .

أما اذا لـ يحتو العقد عمى جػدوؿ لمػدفعات ا فانػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف يتقػدـ بتقػديرات غيػر  
توقع انيػا تسػتحؽ لػو فػي نيايػة كػؿ دورة ربػع سػنوية عمػى اف يػتـ تقػديـ ممزمة لمدفعات التي ي
( يومػػًا مػػف تػػاريخ المباشػػرة  ويسػػتمر تقػػديـ التقػػديرات المصػػححة فػػي 42التقػػدير االوؿ خػػالؿ )

 نيايات الدورات الربعيةا الى اف يتـ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ . 
 االشغاؿ ) التحضيرات (  :التجييزات والمواد المقصود استعماليا في  (14/5)

"Plant and Materials Intended for the Works” 
اذا كانػػت احكػػاـ ىػػذه " المػػادة" تنطبػػؽ ا يػػتـ تضػػميف شػػيادات الػػدفع المرحميػػة ا عمػػاًل باحكػػاـ  

 -ىػ ( ما يمي : – 14/3الفقرة )
تعماليا فػي االشػغاؿ مبمغًا مقابؿ التجييزات والمواد التي تـ توريدىا الػى الموقػع لغػرض اسػ -1 

 الدائمة ا و
التخفػػيض فػػي قػػيـ البنػػود عنػػدما تكػػوف القيمػػة التعاقديػػة لمثػػؿ ىػػذه التجييػػزات والمػػواد قػػد  -2 

 أ( . -14/3دخمت كجزء مف االشغاؿ الدائمة بموجب احكاـ الفقرة )
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محػؽ ( ادنػاه مشػمولة ضػمف م1-( و )ج1–اذا لـ تكف القوائـ المشار الييػا فػي الفقػرتيف ) ب  
 عرض المناقصة ا فاف احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ . 

يتعػػيف عمػػى المينػػدس اف يقػػّدر ويصػػادؽ عمػػى كػػؿ زيػػادة فػػي قيمػػة الػػدفعات اذا تػػـ اسػػتيفاء  
 الشروط التالية : 

 اف يكوف المقاوؿ :  -أ 
كػاليؼ ا قد احتفظ بقيوٍد وافية جاىزة لممعاينة ) بما فييا طمبات الشراء وااليصػاالت ا والت -1 

 واستعماؿ التجييزات والمواد ( ا و 
قد قدـ كشفًا بكمفة شراء وايصػاؿ التجييػزات والمػواد الػى الموقػع ا مؤيػدًا ببيانػات اثباتيػة  -2 

 كافية , 
 -واف أيا مما يمي :       
 اف التجييزات والمواد ذات العالقة :  -ب 
 مقابميا عند شحنيا ا و ىي تمؾ المدونة في ممحؽ عرض المناقصة لمدفع  -1 
 انيا قد تـ شحنيا باتجاه الدولة ا أي الى الموقع ا عماًل باحكاـ العقد ا و  -2 
انيا موصوفة ضمف سػند شػحف صػحيح او أي اثبػات اخػرى لمشػحف ا وتػـ تسػميميا الػى  -3 

الميندس مع بيانات دفع اجرة الشحف والت ميف ا وغيرىا مف وثػائؽ االثباتػات المطموبػة 
وكفالة بنكية معدة عمى نموذج وصادرة عف كياف مالي موافؽ عمييا مف قبػؿ صػاحب  ا

العمؿ وبالمبالغ والعمالت المحددة بموجػب احكػاـ ىػذه " المػادة" . يمكػف اف تكػوف ىػذه 
( ا 14/2الكفالػػػة بنمػػػوذج مماثػػػؿ لنمػػػوذج الدفعػػػة المقدمػػػة المشػػػار اليػػػو فػػػي المػػػادة )

يػػتـ ايصػػاؿ التجييػػزات والمػػواد وتخزينيػػا بشػػكؿ شػػريطة اف تظػػؿ سػػارية المفعػػوؿ حتػػى 
 مالئـ في الموقع ا وحمايتيا ضد الفقداف او الضرر او االسترداء ا او : 

 اف التجييزات والمواد ذات العالقة : -ج 
 ىي تمؾ المدونة في ممحؽ عرض المناقصة لمدفع مقابميا عند توريدىا الى الموقع ا و  -1 
وتخزينيا في الموقع بصورة مناسبة وحمايتيػا ضػد الفقػداف او الضػرر انيا قد تـ ايصاليا  2 

 او        االسترداءا ويظير انيا تفي متطمبات العقد . 
% (  مف تقػديرات المينػدس لكمفػة 80عندىا يكوف المبمغ االضافي الذي يتـ تصديقو معاداًل )  

ا مػع االخػذ فػي الحسػباف الوثػائؽ  التجييزات والمواد ) بما في ذلؾ كمفة االيصاؿ الػى الموقػع (
 المذكورة في ىذه المادة والقيمة التعاقدية لمتجييزات والمواد . 

تكػػوف العمػػالت ليػػذا المبمػػغ االضػػافي مماثمػػة لمػػا سػػيتـ بػػو صػػرؼ الػػدفعات المسػػتحقة بموجػػب  
أ( في ذلؾ الوقت ا يجب مراعاة اف تكوف شػيادة الػدفع شػاممة التخفػيض الػذي -14/3الفقرة )

جػب تطبيقػو ا والػذي يعتبػر معػاداًل لمػا يطبػػؽ عمػى ىػذا المبمػغ والػدفع بػانواع ونسػب العمػػالت ي
 الواجب تطبيقيا ا ليذه القيمة االضافية لمتجييزات والمواد ذات العالقة . 
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 اصدار شيادات الدفع المرحمية   (14/6)
"Issue of Interim Payment Certficates" 

مبمغ الى المقاوؿ " الى حيف اف يتسػمـ صػاحب العمػؿ ضػماف االداء  لف يتـ تصديؽ او دفع أي 
( يومًا مف تػاريخ تسػممو لكشػؼ 28خالؿ مدة ) –ويوافؽ عميػو ا وبعدىا يتعيف عمى الميندس 

اف يصػػدر الػػى صػػاحب العمػػؿ شػػيادة دفػػع مرحميػػة مبينػػًا فييػػا  -الدفعػػة والوثػػائؽ المؤيػػدة ليػػا 
حؽ لممقاوؿ بصورة منصفة ا ومرفقًا بيا التفاصػيؿ المؤيػدة المبمغ الذي يقدر الميندس انو يست

 . 
اال اف الميندس ال يعتبر ممزمًا قبػؿ صػدور " شػيادة تسػمـ االشػغاؿ "  باصػدار أي شػيادة دفػع  

مرحمية ا اذا كانت قيمتيا ) بعد خصـ المحتجزات واالقتطاعات االخرى ( اقؿ مف الحػد االدنػى ) 
لمشػػار اليػػو فػػي ممحػػؽ عػػرض المناقصػػة ا وفػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة اف وجػػد ( لمدفعػػة المرحميػػة ا

 يتعيف عمى الميندس اف يشعر المقاوؿ بذلؾ.
 اال انو :  ,ال يجوز حجب اصدار شيادة الدفع الي سبب آخر 
اذا كػػاف أي شػػئ تػػـ توريػػده او أي عمػػؿ تػػـ تنفيػػذه مػػف قبػػؿ المقػػاوؿ غيػػر مطػػابؽ لمعقػػد ا  -أ 

االستبداؿ حتى يتـ انجػاز ذلػؾ االصػالح او االسػتبداؿ ا و /  فيمكف حبس كمفة االصالح او
 أو 

اذا كاف المقاوؿ قد اخفؽ )او ىو مخفؽ( في اداء أي عمؿ او التزاـ وفقًا لمعقد وتػـ إشػعاره -ب 
بذلؾ مف قبؿ الميندس جاز حبس قيمة ىذا العمؿ او االلتزاـ حتػى يكػوف العمػؿ او االلتػزاـ 

 قد تـ تنفيذه . 
اف يقـو بعمؿ أي تصحيح او تعديؿ كػاف يجػب اجػراؤه  -في أي شيادة دفع  -ميندس يجوز لم 

بشػػكؿ مناسػػب عمػػى قيمػػة أي شػػيادة دفػػع سػػابقةا كمػػا اف أي شػػيادة دفػػع ال يمكػػف اعتبارىػػا 
 مؤشرًا عمى رضا الميندس او موافقتو او قبولو او اقتناعو. 

 "Payment" :الدفع لممقاوؿ   (14/7)
 العمؿ اف يدفع لممقاوؿ : يتعيف عمى صاحب 
( يومػػًا مػػف تػػاريخ اصػػدار كتػػاب القبػػوؿ ا او 42القسػػط االوؿ مػػف الدفعػػة المقدمػػة خػػالؿ ) -أ 

( 4/2( يومػػًا مػػف تػػاريخ تسػػمـ صػػاحب العمػػؿ لضػػماف االداء ا عمػػاًل بالمػػادة )21خػػالؿ )
 ( اييما كاف مت خرًا اكثر ا و 14/2ولكفالة الدفعة المقدمة عماًل بالمادة )

( يومػًا مػف تػاريخ تسػمـ المينػدس لكشػؼ 56المبمغ المصػدؽ لكػؿ دفعػة مرحميػة ا خػالؿ ) -ب 
 الدفعة والوثائؽ المؤيدة لو ا و 

( يومػًا مػف تػاريخ تسػمـ صػاحب العمػؿ 56المبمغ المصدؽ بشيادة الدفعة الختامية خػالؿ ) -ج 
 لشيادة الدفعة ىذه.

تحؽ بالعممة المحددة ا وايداع المبمغ في الحساب يتعيف اف يتـ الدفع لممقاوؿ عف كؿ مبمغ مس 
 البنكي الذي يعينو المقاوؿ في دولة الدفع ) ليذه العممة ( والمحددة في العقد .
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 " Delayed Payment" الدفعات المت خرة   : (14/8)
( ا فانو يحؽ لو اف يتقاضى 14/7اذا لـ يتسمـ المقاوؿ أي دفعة مستحقة لو بموجب المادة ) 

فقات التمويؿ عف اية مبالغ يت خر دفعيا لو ا بحساب مركب شيريًا عف مدة الت خير . ن
( بغض النظر عف 14/7وتحسب ىذه المدة اعتبارًا مف تاريخ الدفع المنوه عنو في المادة )

 ب( . – 14/7تاريخ اصدار شيادة الدفع المرحمية ) في حالة الفقرة 
الخاصة ا فاف نفقات التمويؿ تحسب عمى اساس وما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط  

%( 3نسبة الخصـ السنوية التي يحددىا البنؾ المركزي في دولة عممة الدفع ا مضافًا الييا )
 ويتعيف دفعيا بالعممة المحّددة ليا . 

يكوف المقاوؿ مستحقًا لتقاضي ىذه الدفعة بدوف أي اشعار رسمي او تصديؽا و دوف  
 تعويض آخر .االجحاؼ ب ي حؽ او 

 ”  Payment of Retention Money” رد المحتجزات  : (14/9)
عندما يتـ اصدار " شيادة تسمـ االشغاؿ " يقـو الميندس بتصديؽ دفع نصؼ المبالغ المحتجزة  

الى المقاوؿ . اما اذا تـ اصدار شيادة تسمـ لجزء او قسـ مف االشغاؿ ا فانو يتـ رّد نسبة 
لمحتجزة باحتساب القيمة النسبية لذلؾ القسـ او الجزء ا وتكوف ىذه النسبة معينة مف المبالغ ا

%( مف النسبة الناتجة عف قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلؾ القسـ او الجزء 40بواقع )
 عمى قيمة العقد النيائية كما يتـ تقديرىا . 

وب " ا استرداد رصيد المحتجزات يحؽ لممقاوؿ فور إنقضاء آخر فترة مف " فترات االشعار بالعي 
المتبقي بشيادة مصدقة مف قبؿ الميندس . اما بالنسبة النقضاء آخر فترة مف فترات االشعار 

% ( مف 40بالعيوب لقسـ ما مف االشغاؿ ا فانو يتـ رد نسبة ما مف المحتجزات تعادؿ ) 
العقد النيائية كما يتـ القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة ليذا القسـ الى قيمة 

 تقديرىا ا وذلؾ فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب المتعمقة بو . 
اال انو اذا تبقت اشغاؿ اصالحات بموجب احكاـ " الفصؿ الحادي عشر" ا فاف الميندس مخوؿ  

 بحجب تصديؽ الكمفة التقديرية لتمؾ االصالحات الى اف يتـ تنفيذىا .
ا ال يؤخذ في الحسباف أي تعديالت في االسعار بسبب تغيير عند احتساب ىذه النسب  

 .(13/8( او بسبب تغّير التكاليؼ عماًل باحكاـ المادة )13/7التشريعات عماًل باحكاـ المادة )
 كشؼ دفعة االنجاز ) عند تسميـ االشغاؿ(:  (14/10)

   ""Statement at Completion 
( يومػًا مػف تػاريخ تسػممو 84ندس خالؿ فترة ال تتجاوز ) يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى المي 

مػع الوثػائؽ المؤيػدة ا حسػب  –( نسػخ 6عمى ) –لشيادة تسمـ االشغاؿ ا كشؼ دفعة االنجاز 
 ( مبينًا فيو : 14/3متطمبات المادة )
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قيمة جميػع االشػغاؿ التػي تػـ تنفيػذىا بموجػب العقػد حتػى التػاريخ المحػدد فػي شػيادة تسػمـ  -أ 
 غاؿ ا واالش

 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاوؿ اف لو حقًا فييا ا و  -ب 
تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاوؿ انيا ستصبح مستحقة لو بموجب العقد ا عمى  -ج 

اف يتـ تقديـ تفاصيؿ مستقمة لكؿ مبمغ مف ىذه المبالغ المقدرة في كشؼ دفعة االنجاز ا 
 .(14/6عمى الدفعة المستحقة بموجب احكاـ المادة ) ومف ثـ يقوـ الميندس بالتصديؽ

 طمب شيادة الدفعة الختامية ) المستخمص النيائي (  : (14/11)
Application for Final Payment Certificate"  

( يومًا مف تاريخ تسممو شيادة االداءا 56ينبغي عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس خالؿ ) 
مع الوثائؽ المؤيدةا بالنموذج الذي يوافؽ  –( نسخ 6عمى ) –ئي مسودة المستخمص النيا

 -ومبينًا فييا تفاصيؿ ما يمي : -عميو الميندس
 قيمة جميع االشغاؿ التي تـ تنفيذىا بموجب العقد ا و  -أ 
 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاوؿ اف لو حقًا فييا بموجب العقدا او لغير ذلؾ .  -ب 

دس عمى مسودة المستخمص النيائي ا او لـ يتمكف مف التثبت مف صحة اذا لـ يوافؽ المين 
جزء ما منو ا فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقـو بتقديـ تمؾ المعمومات االضافية الالزمة التي 
يطمبيا الميندس بصورة معقولة ا وعمى المقاوؿ اف يعدليا بالصورة التي يتفقاف عمييا ا مع 

ورة المتفؽ عمييا ا يسمى في ىذه الشروط بػ ) المستخمص مالحظة اف ىذا الكشؼ بالص
 النيائي ( .

مع ذلؾا اذا تبيف نتيجة لممناقشات الالحقة بيف الميندس والمقاوؿ ا واية تعديالت لمسودة  
المستخمص النيائي التي يتـ االتفاؽ عمييا ا وجود خالؼ ما ا فانو يتعيف عمى الميندس اف 

ؿ شيادة دفع مرحمية عف تمؾ االجزاء المتفؽ عمييا مف مسودة يعد ويقدـ الى صاحب العم
 المستخمص النيائي ) مع ارساؿ نسخة منيا الى المقاوؿ ( . 

( او تمت تسويتو بموجب 20/4بعد ذلؾ ا اذا تـ فّض الخالؼ نيائيًا بموجب احكاـ المادة ) 
ـ " المستخمص النيائي " الى ( فانو يتعيف عمى المقاوؿ عندئٍذ اعداد وتقدي20/5احكاـ المادة )

 صاحب العمؿ ا مع ارساؿ نسخة منو الى الميندس .
   "Discharge"             المخالصػة  : (14/12)
اف يسمـ صاحب العمؿ اقرارًا خطيًا يثبت  ينبغي عمى المقاوؿا عند تقديمو المستخمص النيائي 

النيائية لجميع المبالغ المستحقة يشكؿ التسوية الكاممة و  "فيو اف " المستخمص النيائي
لممقاوؿ بموجب العقد او ما يتصؿ بو ا ويمكف النص في ىذه المخالصة عمى انيا ال تصبح 
نافذة المفعوؿ اال بعد اعادة ضماف االداء الى المقاوؿ وتسّممو لما تبقى لو مف رصيد المبالغ 

 التاريخ . المستحقة لوا وفي ىذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة مف ىذا 
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 إصدار شيادة الدفعة الختامية: (14/13)
"Issue of Final Payment Certificate"   

( يومػػػًا مػػػف تسػػػممو" المسػػػتخمص النيػػػائي" بموجػػػب المػػػادة 28ينبغػػػي عمػػػى المينػػػدس خػػػالؿ ) 
(ا اف يصػدر الػى صػاحب العمػؿ شػيادة الدفعػة 14/12( والمخالصة بموجػب المػادة )14/11)

 -ًا فييا :الختاميةا مبين
 المبمغ الذي يستحؽ لممقاوؿ بصورة نيائيةا  و   -أ 
الرصيد المسػتحؽ )إف وجػد( مػف صػاحب العمػؿ الػى المقػاوؿ او مػف المقػاوؿ الػى صػاحب  -ب 

العمؿ ) حسب واقع الحاؿ( وذلؾ بعػد احتسػاب جميػع الػدفعات التػي دفعيػا صػاحب العمػؿ ا 
 بموجب العقد .ورصيد االقتطاعات التي تستحؽ لصاحب العمؿ 

( والمخالصػػة 14/11اذا لػـ يقػـ المقػػاوؿ بتقػديـ " المسػػتخمص النيػائي " عمػاًل باحكػػاـ المػادة ) 
( ا فإنػو يتعػيف عمػى المينػدس اف يطمػب منػو القيػاـ بػذلؾ . واذا 14/12عماًل باحكػاـ المػادة )

ا  ( يومػػػًا مػػػف تػػػاريخ طمػػػب المينػػػدس28اخفػػػؽ المقػػػاوؿ فػػػي تقػػػديـ المسػػػتخمص خػػػالؿ مػػػدة )
فممميندس عندئذ ا اف يصدر شيادة الدفعة الختامية بالقيمػة التػي يقػدرىا بصػورة منصػفة انيػا 

 مستحقة الدفع لممقاوؿ .
 ”Cessation of Employer`s Liability” انتياء مسؤولية صاحب العمؿ: (14/14)

 عقػػػد ال يعتبػػػر صػػػاحب العمػػػؿ مسػػػؤواًل تجػػػاه المقػػػاوؿ عػػػف أي امػػػر أو شػػػئ  نػػػاتب عػػػف ىػػػذا ال 
) او متصؿ بو ( او عف تنفيذ االشغاؿ ا اال الى المدى الذي قدـ المقاوؿ بشػ نو مطالبػة بمبمػغ 

 -ما صراحًة :
 ضمف " المستخمص النيائي " ا وايضًا  -أ 
( ا باسػػػتثناء االمػػػور او 14/10ضػػػمف "كشػػػؼ دفعػػػة االنجػػػاز" الموصػػػوؼ فػػػي المػػػادة ) -ب 

 ـ االشغاؿ . االشياء المستجدة بعد اصدار شيادة تسم
عمى كؿ حاؿا فاف ما يرد في ىذه "المادة" ال يحد مف مسؤولية صاحب العمؿ بموجػب التزاماتػو  

في التعويضا او مف مسؤولية صاحب العمؿ في أي مف حاالت الغش او التقصير المتعمدا او 
 المسمؾ الالمبالي مف قبمو.

 "Currencis of Payment"عمالت الدفع : (14/15)
وما لـ يػنص  -دفع " قيمة العقد " بالعممة او العمالت المحددة في ممحؽ عرض المناقصة يتـ  

اذا كػاف الػدفع سػيتـ بػاكثر مػف عممػة واحػدةا فيجػب اف  -عمى غير ذلؾ في الشػروط الخاصػة 
 -النحو التالي : يتـ الدفع عمى

 اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعممة المحمية فقط : -أ 
تكوف النسب او المبالغ لمعممة المحمية والعمالت االجنبية واسعار الصرؼ الثابتة التي  -1 

سوؼ تستخدـ في حساب الدفعاتا كما تـ تحديدىا في ممحؽ عرض المناقصةااال اذا اتفؽ 
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 الفريقاف عمى غير ذلؾا و 
كاـ المادة يتـ الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطيةا عماًل باح -2 

(ا بالعمالت والنسب 13/7( وتعديؿ االسعار بسبب التشريعات عماًل باحكاـ المادة )13/5)
 الواجبة التطبيؽا و 

أاباجاد( ا فيػػتـ -14/3امػػا الػػدفعات والخصػػميات االخػػرى المشػػار الييػػا فػػي الفقػػرات ) -3 
 (" اعاله , و1–دفعيا بالعمالت والنسب المحددة في الفقرة ")أ 

الػػدفع مقابػػػؿ التعويضػػػات المحػػػددة فػػػي ممحػػؽ عػػػرض المناقصػػػة يجػػػب اف يػػػتـ بػػػالعمالت  -ب 
 والنسب المحددة في ذلؾ الممحؽ ا و 

أما الدفعات االخرى التي يسددىا المقاوؿ الى صاحب العمػؿ فيجػب اف تسػّدد بالعممػة التػي  -ج 
التفػاؽ عمييػا فيمػا تـ انفاؽ المبالغ عمييا بمعرفة صاحب العمؿ ا أو ب ي عممة اخرى يػتـ ا

 بيف الفريقيف ا و 
اذا كاف المبمغ المستحؽ سداده الى صػاحب العمػؿ مػف قبػؿ المقػاوؿ بعممػة محػددة تتجػاوز  -د 

المبمغ المسػتحؽ دفعػو مػف صػاحب العمػؿ الػى المقػاوؿ بتمػؾ العممػة ا فإنػو يجػوز لصػاحب 
 بعمالت اخرى ا و العمؿ اف يخصـ رصيد ىذا المبمغ مف المبالغ التي استحقت لممقاوؿ 

اذا لـ يتـ تحديد اسعار تبديؿ العمالت فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة ا فتعتمػد اسػعار تبػديؿ  -ىػ 
 العمالت التي كانت سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررىا البنؾ المركزي في الدولة .
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 الفصؿ الخامس عشر
 انياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصويب : (15/1)
ينػدس بارسػاؿ اشػعار لػو طالبػًا اذا اخفؽ المقاوؿ فػي تنفيػذ أي التػزاـ بموجػب العقػد ا يقػوـ الم 

 منو تدارؾ ىذا االخفاؽ وعالجو خالؿ مدة معقولة محددة .
 " Termination by Employer" انياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ : (15/2)

 يحؽ لصاحب العمؿ انياء العقد في الحاالت التالية : 
( او فػي االسػتجابة إلشػعاٍر 4/2اذا اخفؽ المقاوؿ في تقػديـ ضػماف االداء بموجػب المػادة ) -أ 

 ( ا أو 15/1بالتصويب كما ورد في المادة )
اذا تخمػػى المقػػاوؿ عػػف تنفيػػذ االشػػغاؿ ا او اذا بػػّيف بوضػػوٍح نيتػػو فػػي عػػدـ االسػػتمرار فػػي  -ب 

 تنفيذ التزاماتو بموجب العقد ا او 
 اف المقاوؿ قد اخفؽ بدوف عذر معقوؿ في : -ج 
 الحكاـ " الفصؿ الثامف " ا او مواصمة العمؿ وفقًا  -1 
( المتعمقػػػة بػػػالرفض ا او المػػػادة 7/5التقيػػد بػػػ ي إشػػػعار صػػػادر بموجػػػب أي مػػػف المػػػادة ) -2 

 ( يومًا مف تاريخ تسممو لالشعار ا او 28( المتعمقة باعماؿ االصالحات ا خالؿ )7/6)
ؿ عػف العقػد دوف الحصػوؿ إذا قاـ المقاوؿ بتمزيـ االشغاؿ بكامميا لمقاوؿ فرعيا او بالتنػاز -د 

 عمى الموافقة المطموبة ا او  
أف المقاوؿ قد أصبح مفمسًا او معسرًاا او تعػرض لتصػفية موجوداتػوا او صػدر امػر اداري  -ىػ 

ضده او اجرى تسػوية مػع دائنيػوا أو وافػؽ عمػى االسػتمرار فػي العمػؿ تحػت اشػراؼ حػارس 
دثت ايػة واقعػة ليػا نفػس التػ ثير ألي قضائي او مصٍؼ او مدير لمصمحة دائنيػوا او انػو حػ

 مف ىذه االفعاؿ أو الحوادث ) بموجب القوانيف الواجبة التطبيؽ ( ا او  
اف المقػػاوؿ قػػدـ او عػػرض عمػػى أي شػػخص ) بصػػورة مباشػػرة او غيػػر مباشػػرة ( رشػػوة او  -و 

 ىدية او منحة او عمولة او ىبة مالية كترغيب او مكاف ة مقابؿ : 
 يمتنع عف عمؿ أي إجراء يتعمؽ بالعقد ا اواف يعمؿ او  -1 
اف يظيػػػػر او يمتنػػػػع عػػػػف اظيػػػػار محابػػػػاة او عػػػػدـ محابػػػػاة ألي شػػػػخص لػػػػو عالقػػػػة  -2 

بالعقػػػػػدا او اذا قػػػػػاـ أي مػػػػػف مسػػػػػتخدميو  وكالئػػػػػو او مقاوليػػػػػو الفػػػػػرعييف باعطػػػػػاء او 
بشػػػػكؿ مباشػػػػر او غيػػػػر مباشػػػػر( الي شػػػػخص كحػػػػافز او  ) الوعػػػػد باعطػػػػاء أي رشػػػػوة

ما ىػػػػػو موصػػػػػوؼ فػػػػػي الفقػػػػػرة " و"ا اال اف تقػػػػػديـ المقػػػػػاوؿ ايػػػػػة حػػػػػوافز مكافػػػػػ ة حسػػػػػب
 ومكافيت قانونية الفراده ال يستوجب انياء العقد .
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ففي أي مف ىذه الحاالت او الظروؼ ا يجوز لصاحب العمؿ ا بعد اشعار المقاوؿ خطيًا     
العمؿ  مكف لصاحب( يومًا ا اف ينيي  العقد ويقصي المقاوؿ مف الموقع ا اال انو ي14لمدة )

 باشعار اف ينيي العقد فورًا اذا حصمت أي مف الحالتيف )ىػ( او )و( اعاله .   
 اف اختيار صاحب العمؿ النياء العقد يجب اف اليجحؼ ب ية حقوؽ اخرى قد تتحقؽ لو بموجب 

 العقد ا او لغير ذلؾ مف االسباب.
قػػع ويقػػـو بتسػػميـ المينػػدس المػػواـز يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة اف يغػػادر المو  

المطموبة وجميع " وثائؽ المقاوؿ" ا وأية وثائؽ تصميـ اعدىا المقػاوؿ او تػـ اعػدادىا لصػالحو 
. ومع ذلؾ ا فانو يتعيف عمػى المقػاوؿ اف يبػذؿ قصػارى جيػده لينفػذ فػورًا ايػة تعميمػات معقولػة 

 تعمؽ بػ :مشمولة في االشعار الذي ارسمو صاحب العمؿ ا وذلؾ فيما ي
 التنازؿ عف أي مقاولة فرعية ا و  -1 
 حماية الحياة او الممتمكات او سالمة االشغاؿ .  -2 
بعد االنياء ا يحؽ لصاحب العمؿا اف يكمؿ االشغاؿا و / او اف يسػتخدـ أي اشػخاص آخػريف  

ف لػواـز ويجوز عندئٍذ لصاحب العمػؿ وىػؤالء االشػخاص االخػريف اف يسػتخدموا أيػًا مػ ,الكماليا
المقػػاوؿ ووثػػائؽ المقػػاوؿ ا ووثػػائؽ التصػػاميـ االخػػرى التػػي اعػػدىا المقػػاوؿا او تمػػؾ التػػي تػػـ 

 اعدادىا لصالحو . 
يتعيف عمى صاحب العمؿ عندئذ ا اف يرسؿ اشعارًا ب ف معدات المقاوؿ واالشغاؿ المؤقتة سػوؼ  

وؿ اف يقػـو فػورًا بإزالتيػا عمػى يتـ االفراج عنيا الى المقاوؿ في الموقع او بجواره ا وعمى المقػا
مسؤوليتو وحسابو . اال انو اذا تبيف ب ف المقاوؿ لـ يقـ لتاريخػو بتسػديد أي اسػتحقاقات عميػو 
الى صاحب العمؿ ا فانو يمكف لصاحب العمػؿ اف يبيػع تمػؾ المػواـز لتحصػيؿ اسػتحقاقاتو ا واذا 

 ذلؾ الرصيد الى المقاوؿ .تبقى رصيد مف حصيمة البيع بعد استرداد االستحقاقات فيدفع 
  التقييـ بتاريخ انياء العقد : (15/3)

  "Evaluation at the  Date of Termination " 
بعد اف يكوف االشعار بانياء العقد قػد اصػبح نافػذًا  –وب سرع ما يمكف عمميًا  –عمى الميندس 
اؽ عمػػى قيمػػة االشػػغاؿ ( باالتفػػ3/5( ا اف يقػػـو عمػػاًل باحكػػاـ المػػادة )15/2بموجػػب المػػادة )

والمواـز ووثائؽ المقاوؿ وأية مبالغ اخرى تستحؽ لممقاوؿ مقابؿ االشغاؿ المنفػذة بموجػب العقػد 
 او اجراء تقديراتو بش نيا . 

 " Payment after Termination" الدفع بعد انياء العقد : (15/4)
( ا 15/2فػذًا بموجػب المػادة )لصاحب العمؿ ا بعد اف يكوف اإلشعار بإنياء العقػد قػد اصػبح نا 

 اف يقـو بالتالي : 
 ( ا و/ أو 2/5اف يباشر باتخاذ االجراءات المتعمقة بمطالباتو وفقًا الحكاـ المادة ) -أ 

 
اف يمسؾ عػف الػدفع الػى المقػاوؿ الػى حػيف التحقػؽ مػف  تكػاليؼ تنفيػذ االشػغاؿ وانجازىػا  -ب 
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 خير المتحققػة عمػى المقػاوؿ ) إف وجػدت ( واصالح اية عيوب فييا ا وتحديد تعويضات الت
 ا واية تكاليؼ اخرى تكبدىا صاحب العمؿ ا و/ أو 

اف يقتطع مف حساب المقاوؿ مقابؿ اية خسائر واضرار تكبدىا صاحب العمػؿ وايػة تكػاليؼ  -ج 
اضافية تـ صرفيا لغػرض إنجػاز االشػغاؿ ا وذلػؾ بعػد احتسػاب ايػة مبػالغ تسػتحؽ لممقػاوؿ 

وبعػػد اسػػترداد مثػػؿ ىػػذه الخسػػائر واالضػػرار  ,( 15/3العقػػد بموجػػب المػػادة )مقابػػؿ انيػػاء 
 والتكاليؼ االضافية يقـو صاحب العمؿ بدفع أي رصيد متبؽ الى المقاوؿ .

 حؽ صاحب العمؿ في انياء العقد  : (15/5)
"Employer`s Entitlement to Termination”                   

العقد في أي وقت لما يخدـ مصمحتو ا بحيث يصدر اشػعارًا بػذلؾ  يحؽ لصاحب العمؿ اف ينيي 
( يومًا مف بعد تاريخ تسمـ المقػاوؿ لالشػعار 28الى المقاوؿ ا ويعتبر االنياء نافذًا بعد مرور )

المذكور ا او مف تاريخ اعادة ضماف االداء اليو مف قبؿ صاحب العمؿ ا اييما الحؽ ا اال انػو 
ينيػي العقػد بموجػب ىػذه " المػادة " ليقػـو بتنفيػذ االشػغاؿ بنفسػو او ال يحؽ لصاحب العمػؿ اف 

 لمترتيب لتنفيذىا مف قبؿ مقاوؿ آخر .
زالػػة معداتػػو وفقػػًا الحكػػاـ المػػادة   بعػػد ىػػذا االنيػػاء ا يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ التوقػػؼ عػػف العمػػؿ وا 

 ( .19/6( ا ومف ثـ تتـ تسوية حساباتو بتطبيؽ احكاـ المادة )16/3)
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 فصؿ السادس عشرال
 تعميؽ العمؿ وانياء العقد مف قبؿ المقاوؿ

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حؽ المقاوؿ في تعميؽ العمؿ : (16/1)
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "  

ـ ( ا او لػ14/6اذا لـ يقـ الميندس بالتصديؽ عمى أي شيادة دفع مرحمية بموجب احكػاـ المػادة ) 
( ا او 2/4ينفذ صاحب العمؿ التزاماتو بخصػوص الترتيبػات الماليػة المنصػوص عمييػا فػي المػادة )

( ا فإنو يجوز لممقاوؿ بعد 14/7لـ يتقيد بمواعيد الدفعات المستحقة لممقاوؿ عماًل باحكاـ المادة )
ف يبطػػئ ( يومػػًا الػػى صػػاحب العمػػؿ ا اف يعمػػؽ العمػػؿ ) أو ا21توجيػػو اشػػعار بميمػػة ال تقػػؿ عػػف )

عممية التنفيذ ا ما لـ وحتى يتسمـ المقاوؿ شيادة الدفع ا اواثباتًا معقواًل بشػ ف الترتيبػات الماليػة ا 
 او يتـ الدفع لو ) حسب واقع الحاؿ ( وحسبما ىو وارد في االشعار . 

اف اجػػراء المقػػاوؿ ىػػذاا ال يجحػػؼ بحقػػو فػػي اسػػتيفاء نفقػػات التمويػػؿ التػػي قػػد تتحقػػؽ لػػو بموجػػب  
 ( .16/2( وال بحقو في انياء العقد عماًل باحكاـ المادة )14/8كاـ المادة )اح

اذا تسمـ المقاوؿ الحقًا الشعاره شيادة الدفع او دليؿ الترتيبات المالية او الدفعة المسػتحقة لػو قبػؿ  
قيامػػو بتوجيػػو اشػػعار االنيػػاء ا فانػػو يتعػػيف عميػػو اف يسػػت نؼ العمػػؿ المعتػػاد وب سػػرع وقػػت ممكػػف 

 ميًا . عم
أما اذا تكبد المقاوؿ ت خرًا في مدة االنجػاز و/ أو كمفػة مػا نتيجػة لتعميػؽ العمػؿ ) او ابطػاء عمميػة  

التنفيػػذ ( بموجػػب احكػػاـ ىػػذه " المػػادة " ا فعميػػو اف يرسػػؿ اشػػعارًا الػػى المينػػدس بػػاالمر ا لتقػػدير 
 ( بخصوص : 20/1استحقاقاتو بش نيا ا مع مراعاة احكاـ المادة )

تمديػػد مػػدة االنجػػاز بسػػبب ذلػػؾ التػػ خير ا اذا كػػاف االنجػػاز قػػد تػػ خر او سػػوؼ يتػػ خر ا وذلػػؾ  -أ 
 ( ا و 8/4بموجب احكاـ المادة )

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ا الضافتيما الى قيمة العقد .  -ب 
ة وبعػػد تسػػمـ المينػػدس لمثػػؿ ىػػذا االشػػعار ا يتعػػيف عميػػو المضػػي بػػاالجراءات بموجػػب احكػػاـ المػػاد 

 ( لالتفاؽ عمييا او اجراء التقديرات بش ف ىذه االمور . 3/5)
 " Termination by Contractor" انياء العقد مف قبؿ المقاوؿ : (16/2)

 يحؽ لممقاوؿ انياء العقد في الحاالت التالية : 
ى صاحب العمػؿ ( يومًا مف تاريخ ارسالو االشعار ال42اذا لـ يتمؽ المقاوؿ اثباتًا معقواًل خالؿ ) -أ 

( بخصػػوص اخفػػاؽ صػػاحب العمػػؿ فػػي االلتػػزاـ بعمػػؿ الترتيبػػات الماليػػة 16/1بموجػػب المػػادة )
 ( ا او 2/4حسب احكاـ المادة )
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( يومًا مػف تػاريخ تسػممو لكشػؼ 56اذا اخفؽ الميندس في اصدار شيادة دفع مرحمية خالؿ ) -ب 
 تمؾ الدفعة مع البيانات المدعمة ا او 

( يومػًا 42مـ المقاوؿ أي مبمغ استحؽ دفعو لو بموجػب شػيادة دفػع مرحميػة خػالؿ )اذا لـ يتس -ج 
( 14/7مف انقضاء الميمة التي يتعيف عمى صاحب العمؿ الدفع خالليا بموجػب احكػاـ المػادة )

 ) باسػػػتثناء الخصػػػميات التػػػي يتحقػػػؽ اقتطاعيػػػا بخصػػػوص مطالبػػػات صػػػاحب العمػػػؿ بموجػػػب
 ( ا او 2/5المادة )  

 اخؿ صاحب العمؿ بصورة جوىرية في اداء التزاماتو بموجب العقد ا او اذا   -د 
( المتعمقػػة باتفاقيػػة العقػػد او بالمػػادة 1/6اذا أخػػؿ صػػاحب العمػػؿ فػػي االلتػػزاـ باحكػػاـ المػػادة ) -ىػػػ 

 ( المتعمقة بالتنازؿ ا او 1/7)
سػبما ىػو منصػوص اذا حدث تعميؽ مطوؿ لمعمؿ ا ممػا يػؤثر عمػى تنفيػذ االشػغاؿ بكامميػا ا ح -و 

 ( ا او 8/11عميو في المادة )
اذا تبيف ب ف صاحب العمؿ قد اصبح مفمسًا او وقع تحت التصفية ا او فقد السيولة ا او صدر  -ز 

امر اداري ضده ا او انو قد اجرى تسوية مالية مػع دائنيػو ا أو قػد حػدثت أيػة واقعػة ليػا نفػس 
 وجب القوانيف الواجبة التطبيؽ (ا الت ثير ألي مف ىذه االفعاؿ او االحداث) بم

( 14ففي أي مف ىذه االحداث او الظروؼ ا يمكف لممقاوؿ بعد إشعار صاحب العمؿ خطيًا بميمة ) 
يومػػًا ا اف ينيػػي العقػػد ا اال انػػو يمكػػف لممقػػاوؿ بإشػػعار اف ينيػػي العقػػد فػػورًا اذا حصػػمت أي مػػف 

 الحالتيف )و( او )ز( اعاله .
نياء العقد يجػب اف ال يجحػؼ ب يػة حقػوؽ اخػرى تتحقػؽ لػو بموجػب العقػد او إف اختيار المقاوؿ ال  

 لغير ذلؾ مف االسباب . 
 التوقؼ عف العمؿ وازالة معدات المقاوؿ : (16/3)

"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment"  
حب العمؿ بموجػب احكػاـ المػادة بعد اف يصبح أي مف االشعارات المتعمقة بانياء العقد مف قبؿ صا 

 ( ا او باالنيػاء االختيػاري16/2( ا او بانياء العقد مف قبؿ المقاوؿ بموجب احكاـ المادة )15/5)
( ا نافػذًا ا فإنػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ 19/6المترّتب عمى حصوؿ قوة قاىرة بموجػب احكػاـ المػادة )

 اف يباشر عمى الفور بما يمي :
أي عمؿ ا اال اذا كاف تنفيذ مثؿ ىذا العمؿ قد صدرت تعميمات بش نو مف قبؿ التوقؼ عف تنفيذ  -أ 

 الميندس لغرض حماية االشخاص او الممتمكات او لسالمة االشغاؿ ا و 
 اف يسمـ وثائؽ المقاوؿ والتجييزات والمواد واالشغاؿ االخرى التي تـ الدفع مقابميا ا و  -ب 
الموقػع ا باسػتثناء مػا يمػـز منيػا المػور السػالمة , واف يغػادر اف يزيؿ كؿ المػواـز االخػرى مػف  -ج 

 الموقع.
 

 " Payment on Termination" :        الدفع عند انياء العقد  (16/4)
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( قػد 16/2يتعيف عمى صاحب العمؿ ا بعد اف يكوف االشعار الصادر بانياء العقد بموجػب المػادة ) 
 اصبح نافذًا ا اف يقـو بالتالي :

 اعادة ضماف االداء الى المقاوؿ ا و  -أ 
 ( ا و19/6اف يدفع استحقاقات المقاوؿ حسب احكاـ المادة ) -ب 
اف يدفع لممقاوؿ بدؿ أي ربح فائػت او أي ضػرر او خسػارة اخػرى تكبػدىا المقػاوؿ نتيجػة ليػذا  -ج 

 االنياء.
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 الفصؿ السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Indemnities": التعويضػػات (17/1)
يتعيف عمى المقػاوؿ اف يعػوض ويحمػي مػف الضػرر كػال مػف صػاحب العمػؿ وافػراده ووكالئيػـ  

ضد جميع المطالبات واالضرار واالعباء والنفقات )بمػا فييػا االجػور والنفقػات القانونيػة( وذلػؾ 
 -فيما يتعمؽ بالتالي:

التي قد تمحؽ ب ي شخص ميما كػاف االصابات الجسدية او المرض او االعتالؿ او الوفاة  -أ 
اذا كانػػت ناجمػػػة عػػػف او اثنػػػاء او بسػػػبب تصػػاميـ المقػػػاوؿ ) اف وجػػػدت( او عػػػف تنفيػػػذ 
االشػػغاؿ وانجازىػػا واصػػالح ايػػة عيػػوب فييػػا ا مػػا لػػـ تكػػف معػػزّوة الػػى االىمػػاؿ او الفعػػؿ 

 المتعمد او نقٍض لمعقد مف قبؿ صاحب العمؿ او افراده او أي مف وكالئيـ ا و 
الضرر او الخسارة التي قد تمحؽ بالممتمكات العقارية او الشخصػية ) فيمػا عػدا االشػغاؿ  -ب 

 ( ا وذلؾ الى المدى الذي يكوف فيو ىذا الضرر او الخسارة : 
ناجمػػػًا عػػػف او اثنػػػاء او بسػػػبب تصػػػاميـ المقػػػاوؿ ) اف وجػػػدت ( أو عػػػف تنفيػػػذ وانجػػػاز  -1 

 االشغاؿ واصالح اية عيوب فييا ا و 
يعزى الى أي اىماؿ او فعؿ متعّمد او نقض لمعقػد مػف قبػؿ المقػاوؿ او أفػراده او أي مػف  -2 

 وكالئيـ او أي شخص مستخدـ مف قبؿ أي منيـ بصورة مباشرة او غير مباشرة . 
كمػػا يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ اف يعػػوض ويحمػػي المقػػاوؿ ومسػػتخدميو ووكالئيػػـ ضػػد ايػػة  

ات ) بما فييا االجور والنفقػات القانونيػة ( بخصػوص مػا مطالبات او اضرار او خسائر او نفق
 يمي : 

االصابات الجسدية او المػرض او االعػتالؿ او الوفػاة التػي تعػزى الػى االىمػاؿ او الفعػؿ  ( 1) 
 نقض العقد مف قبؿ صاحب العمؿ او افراده او أي مف وكالئيـ ا و  المتعمد او 

مسػتثناة مػف التغطيػة الت مينيػة المنػوه عنيػا فػي  اية امور اخرى تكوف المسؤولية عنيا ( 2) 
 ( .18/3( مف المادة )3ا 2ا  1-) د  الفقرات

 " Contractor's Care of the Works" اعتناء المقاوؿ باالشغاؿ : (17/2)
يتحمؿ المقاوؿ المسؤولية الكاممة عف العناية باالشغاؿ والمواـز ابتداء مف تاريخ المباشرة  

(ا 10/1يادة تسمـ االشغاؿ" ) او تعتبر وك نيا قد صدرت ( بموجب المادة )وحتى صدور " ش
عندما تنتقؿ ىذه المسؤولية الى صاحب العمؿ ا وينطبؽ ىذا المفيـو عمى أي قسـ او جزء 
 مف االشغاؿ تـ اصدار" شيادة تسمـ لالشغاؿ ") او اعتبارىا وك نيا قد صدرت ( بخصوصو.

 



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

94                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

ى صػػػػاحب العمػػػػؿ وفقػػػػًا لػػػػذلؾا يظػػػػؿ المقػػػػاوؿ مسػػػػؤواًل عػػػػف بعػػػػد اف تنتقػػػػؿ المسػػػػؤولية الػػػػ 
الػػػػى اف يػػػػتـ  ”العنايػػػػة بػػػػ ي عمػػػػؿ متبػػػػٍؽ بالتػػػػاريخ المحػػػػدد فػػػػي " شػػػػيادة تسػػػػمـ االشػػػػغاؿ

اذا لحػػػػؽ باالشػػػػغاؿ او المػػػػواـز او وثػػػػائؽ المقػػػػاوؿ أي ضػػػػرر او خسػػػػارة خػػػػالؿ . اسػػػػتكمالو
باسػػػتثناء المخػػػاطر فتػػػرة مسػػػؤولية المقػػػاوؿ عػػػف العنايػػػة بيػػػاا الي سػػػبب مػػػف االسػػػباب ) 

ا فػػػػإف المقػػػػاوؿ يكػػػػوف  مسػػػػؤواًل عػػػػف أي ضػػػػرر أو  )( الحقػػػػاً 17/3المبينػػػػة فػػػػي المػػػػادة )
خسػػػارة, قػػػػد تنػػػتب عػػػػف أي فعػػػػؿ أو أفعػػػاؿ قػػػػاـ بيػػػا المقػػػػاوؿ  بعػػػػد صػػػدور شػػػػيادة تسػػػػمـ  

كمػػػا يكػػػوف المقػػػاوؿ مسػػػؤواًل كػػػذلؾ عػػػف أيػػػة اضػػػرار او خسػػػائر قػػػد تحصػػػؿ بعػػػد  ,االشػػػغاؿ
ولكنيػػػا ناشػػػئة عػػػف حػػػدث سػػػابؽ كػػػاف المقػػػاوؿ مسػػػؤواًل  ,شػػػغاؿإصػػػدار شػػػيادة تسػػػمـ  اال

 عنو.
 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمؿ : (17/3)

 ( الحقًا ىي :17/4اف المخاطر المشار الييا في المادة )  
الحػػرب او االعمػػاؿ العدائيػػة ) سػػواء اعمنػػت الحػػرب او لػػـ تعمػػف ( او الغػػزو ا او افعػػاؿ  -أ 

 .االعداء االجانب
التّمػػرد او اعمػػاؿ االرىػػاب او الثػػورة او العصػػياف او االسػػتيالء عمػػى الحكػػـ بػػالقوة ا او  -ب 

 الحرب االىمية في الدولة ا 
االضػػػطرابات او المشػػػاغبات او حركػػػات االخػػػالؿ بالنظػػػاـ داخػػػؿ الدولػػػة ممػػػا يقػػػـو بيػػػا  -ج 

 اشخاص ليسوا مف أفراد المقاوؿ او مستخدمي مقاوليو الفرعييف ا 
االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية او التموث باالشػعاعات النوويػة  -د 

داخػؿ الدولػػة ا باسػػتثناء مػػا ىػو نػػاتب عػػف اسػػتخداـ المقػاوؿ مثػػؿ ىػػذه االعتػػدة او المػػواد 
  .المتفجرة او االشعاعات

عػة بسػرعة الصػوت أو موجات الضغط الناتجة عف الطػائرات ووسػائؿ النقػؿ الجويػة المندف -ىػ 
 بسرعة  تفوؽ سرعة الصوتا

اسػػتخداـ صػػاحب العمػػؿ او إشػػغالو الي جػػزء مػػف االشػػغاؿ الدائمػػة ا باسػػتثناء مػػا ىػػو  -و 
 منصوص عميو في العقد ا 

تصميـ أي جزء مف االشػغاؿ تػـ اعػداده مػف قبػؿ أفػراد صػاحب العمػؿ او مػف قبػؿ آخػريف  -ز 
 يعتبر صاحب العمؿ مسؤواًل عنيـ ا و 

أي عمميػػة لقػػوى الطبيعػػة ممػػا يعتبػػر امػػرًا غيػػر منظػػور ا والتػػي لػػـ يكػػف بوسػػع مقػػاوؿ  -ح 
 متمرس توقعيا بصورة معقولة واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدىا . 

 تبعات مخاطر صاحب العمؿ : (17/4)
"Consequences of Employer`s Risks" 

( اعػػاله أي 17/3خػػاطر المدرجػػة فػػي المػػادة )اذا )والػػى المػػدى الػػذي( نػػتب عػػف أي مػػف الم 
خسػارة او ضػرر لالشػػغاؿ او المػواـز او وثػائؽ المقػػاوؿ ا فإنػو يتعػيف عمػػى المقػاوؿ اف يشػػعر 
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المينػػدس بػػذلؾ فػػورًا واف يقػػـو باصػػالح الضػػرر او الخسػػارة الناتجػػة الػػى المػػدى الػػذي يطمبػػو 
 الميندس . 

كمفػة مػا بسػبب اصػالح تمػؾ االضػرار او الخسػائر ا واذا تكبد المقاوؿ ت خرا فػي التنفيػذ و/ او  
فإنػو يتعػيف عميػو ارسػػاؿ اشػعار آخػر الػػى المينػدس لتقػدير اسػػتحقاقاتو بشػ نيا ا مػع مراعػػاة 

 ( بخصوص: 20/1احكاـ المادة )
تمديد مدة االنجاز لقاء ذلػؾ التػ خير ا اذا كػاف االنجػاز قػد تػ خر او سػوؼ يتػ خر ا وذلػؾ  -أ 

 ( ا و 8/4ة )بموجب احكاـ الماد
 أي كمفػػػة كيػػػذه ا الضػػػافتيا الػػػى قيمػػػة العقػػػد ا مػػػع احتسػػػاب ربػػػح معقػػػوؿ لمحػػػالتيف -ب 

 ( اعاله . 17/3) و ا ز( الواردتيف في المادة ) 
( باالتفػاؽ 3/5يتعيف عمى الميندس ا بعد تسممو لالشعار الالحؽ اف يتصرؼ وفقػًا لممػادة )  

 مور . عمييا او اجراء التقديرات بش ف ىذه اال
 حقوؽ الممكية الفكرية والصناعية: (17/5)

 "Intellectual and Industrial Property Rights" 
يعني مصطمح " التعدي" في ىذه " المادة " : أي تعد ) او زعـ بالتعدي ( عمى أية حقوؽ مف  

 حيػػػث بػػػراءة االختػػػراع او التصػػػاميـ المسػػػجمة او حقػػػوؽ التػػػ ليؼ او العالمػػػات او االسػػػماء
التجاريػػة او االسػػرار التجاريػػة او غيرىػػا مػػف حقػػوؽ الممكيػػات الفكريػػة او الصػػناعية المتعمقػػة 
باالشغاؿ ا كما يعني مصطمح " مطالبة " اية مطالبة ) او اجراءات لممطالبة ( بادعاء حصوؿ 

 تعٍد ما . 
يومػًا مػف ( 28اذا لـ يقـ أي فريؽ ب رساؿ اشعار الى الفريؽ االخػر حػوؿ ايػة مطالبػة خػالؿ ) 

تاريخ تسمـ مطالبة ما ا اعتبر الفريؽ االوؿ ) في ىذه الفقرة ( متنازاًل عف حقو في التعويض 
 " المادة " .   بموجب احكاـ ىذه

يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ اف يعػػوض المقػػاوؿ ويحميػػو مػػف أي ادعػػاء بالتعػػدي ا اذا كػػاف  
 االدعاء : 

 العقد ا مما لـ يكف بإمكانو تجنبو ا او قد حصؿ كنتيجة المتثاؿ المقاوؿ الحكاـ  -أ 
 ناتجًا عف استخداـ صاحب العمؿ الية اشغاؿ :  -ب 
 ( لغرض غير المقصود منيا ا او مما يمكف استنتاجو مف العقد ا بصورة معقولة ا او 1) 
بؿ ( متصاًل ب ي شئ لـ يقـ المقاوؿ بتوريده ا اال اذا كاف ىذا االستخداـ معروفًا لممقاوؿ ق2) 

 موعد " التاريخ االساسي " او انو منصوص عميو في العقد . 
يتعيف عمى المقاوؿ اف يعوض صاحب العمؿ ويحميو ضد اية مطالبػة اخػرى قػد تنشػ  عػف او  

 تكوف متعمقة:
 بتصنيع او استخداـ او بيع او استيراد اي مف المواـز ا او  -1 
 أي تصميـ يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عنو .  -2 
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اذا اسػػػتحؽ الي فريػػػؽ تعػػػويض بموجػػػب احكػػػاـ ىػػػذه " المػػػادة " ا فإنػػػو يتعػػػيف عمػػػى الفريػػػؽ  
) اف يقػػـو عمػػى حسػػابو ( بالتفػػاوض لتسػػوية االدعػػاء وأيػػة اجػػراءات قضػػائية او  المعػػوض

تحكيمية قد تػنجـ عنيػا . وعمػى الفريػؽ االخػر اف يسػاعد فػي تفنيػد االدعػاء بنػاًء عمػى طمػب 
كمػا يتعػيف عمػػى الفريػؽ االخػر وافػػراده اف يمتنعػوا عػف تقػػديـ أي الفريػؽ المعػوض وحسػػابو . 

اقػػرار يمكػػف اف يكػػوف مجحفػػًا بحػػؽ الفريػػؽ المعػػوض ا اال اذا كػػاف ىػػذا الفريػػؽ المعػػوض قػػد 
 اخفؽ في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيـ بناًء عمى طمب مف قبؿ الفريؽ االخر . 

 " Limitation of Liability"      محدودية المسؤولية :  (17/6)
ال يعتبر أي فريؽ مسؤواًل تجاه الفريؽ االخر ازاء فقداف استخداـ أي مػف االشػغاؿ ا او فػوات  

ربح عػف أي عقػد ا او فقػداف الفرصػة لمحصػوؿ عمػى عقػود اخػرى ا او الي ضػرٍر او خسػارة 
ء مػػا تػػـ الػػنص غيػر مباشػػرة او بالتتػػابع ممػػا قػػد يمحػػؽ بػػالفريؽ االخػر بسػػبب العقػػد ا باسػػتثنا

( المتعمقػػػة بالػػدفع عنػػد انيػػاء العقػػد ا والمػػػادة 16/4عميػػو مػػف تعويضػػات بموجػػب المػػادة )
 ( المتعمقة بالتعويضات . 17/1)

إف المسػػؤولية الكميػػة التػػي يتحمميػػا المقػػاوؿ تجػػاه صػػاحب العمػػؿ بموجػػب العقػػد او فيمػػا ىػػو  
 خاصة او " قيمة العقػد المقبولػة"متصؿ بو ا يجب اف ال تتجاوز المبمغ المحدد في الشروط ال

 ) إف لـ يكف قد تـ تحديد مبمغ ما في الشروط الخاصة ( وذلؾ فيما عدا : 
 ( ا  4/19التزويد بالكيرباء والماء بموجب المادة ) ■ 
 ( ا4/20معدات صاحب العمؿ والمواد المقدمة مجانًا منو ا بموجب المادة ) ■ 
 ( ا1/ 17التعويضات ا بموجب المادة ) ■ 
 ( ا 17/5حقوؽ الممكية الفكرية والصناعية ا بموجب المادة ) ■ 
وال تّحػػد احكػػاـ ىػػذه " المػػادة " مػػف مسػػؤولية الفريػػؽ المخػػّؿ فػػي أي مػػف حػػاالت الغػػش او  

 التقصير المتعمد او سوء التصرؼ بال مباالة مف قبمو . 
 
 
 



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

97                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

 الفصؿ الثامف عشر
 التأميف

INSURANCE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : المتطمبات العامة لمت مينات  (18/1)
"General Requirements for Insurances " 

لكػؿ نػوع مػف الت مينػات ا ذلػؾ الفريػؽ  –يعني مصطمح " الفريؽ المؤِّمف " في " ىػذا الفصػؿ "  
 مف " مواد " ىذا الفصؿ .  المسؤوؿ عف استصدار وادامة الت ميف المنصوص عميو مف أي

حيثمػا يكػوف المقػاوؿ ىػو " الفريػؽ المػّؤمف " فإنػو يتعػيف عميػو اف يقػـو بالتػ ميف لػدى جيػات  
ت مينية وبشروط ت ميف مقبولة لػدى صػاحب العمػؿ ا وبحيػث تكػوف ىػذه الشػروط متوائمػة مػع 

لشروط المتفؽ عمييا أي شروط يتفؽ عمييا الفريقاف قبؿ تاريخ " كتاب القبوؿ " ا اذ اف ىذه ا
 ليا االولوية عمى ما يرد في ىذا " الفصؿ " مف احكاـ . 

حيثمػػا يكػػوف صػػاحب العمػػؿ ىػػو " الفريػػؽ المػػؤّمف " فإنػػو يتعػػيف اف يػػتـ التػػ ميف لػػدى جيػػات  
 ت مينية وبشروط متوائمة مع التفاصيؿ المرفقة بالشروط الخاصة . 

عػويض لتػ ميف مشػترؾ ) أي لمفػريقيف مجتمعػيف ( ا اذا كاف مطموبًا في وثيقة التػ ميف تقػديـ ت 
فإنو يجب تطبيؽ التغطية الت مينية لكؿ فريؽ مَؤمف لو بصورة مستقمة وك نو قػد تػـ استصػدار 
وثيقة منفردة لو . اما اذا نصت وثيقة الت ميف عمى تقديـ تعويضات " لمشتركيف اضػافييف" أي 

 ب احكاـ ىذا " الفصؿ "ا فإنو يتعيف :الشخاص آخريف غير الفريقيف المَؤمف ليما بموج
اف ينػػوب المقػػاوؿ عػػف ىػػؤالء المشػػتركيف االضػػافييف ا فيمػػا عػػدا افػػراد صػػاحب العمػػؿ اذ  -1 

 يعتبر صاحب العمؿ نائبًا عنيـ ا و 
ال يعتبر ىؤالء المشتركوف االضافيوف مخوليف بتسمـ الدفعات مباشرة مف الجية الت مينيػة  -2 

 تعامؿ مباشر مع تمؾ الجية الت مينية ا و او اف يكوف ليـ أي 
لمفريؽ المؤّمف اف يطمب مف جميع ىؤالء المشػتركيف االضػافييف االلتػزاـ بالشػروط الػواردة  -3 

 في وثيقة الت ميف . 
كما يشترط في كؿ وثيقة ت ميف ضد الخسارة او الضررا اف يتـ دفع تعويضاتيا بالعمالت  

ررا واف تستخدـ الدفعات التي تقدميا الجيات الت مينية لغرض المطموبة لجبر الخسارة او الض
 جبر الخسارة او الضرر.

يتعيف عمى " الفريؽ المؤّمف " ذي العالقة اف يقػدـ الػى الفريػؽ االخػرا خػالؿ الفتػرات المحػددة  
 في ممحؽ عرض المناقصة ) والتي يتـ احتساب بدايتيا مف تاريخ المباشرة ( ما يمي :

 بإنو قد تـ استصدار وثائؽ الت ميف المطموبة بموجب ىذا " الفصؿ " و  اثباتاً  -أ 
( 18/2نسخًا مف وثائؽ الت ميف المتعمقة بت ميف االشغاؿ ومعدات المقاوؿ بموجب المادة )-ب 

 ( .18/3والت ميف ضد اصابة االشخاص وضد تضرر الممتمكات بموجب المادة )
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ند سداد كؿ قسط ا اف يقدـ نسخًا عف ايصاالت السداد كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤّمف " ع 
الى الفريؽ االخر ا وعندما يتـ تقديـ الوثائؽ او ايصاالت السداد الى الفريؽ االخر ا فانو 

 يتعيف اعالـ الميندس بذلؾ. 
يتعيف عؿ كؿ فريؽ اف يمتـز بالشروط المدرجة في أي مف وثائؽ الت ميف . كما يتعيف عمى "  

مؤمف " اف يعمـ الجية الت مينية عف أية تغييرات تحصؿ في االشغاؿ واف يت كد مف الفريؽ ال
 ادامة سرياف الوثائؽ الت مينية بموجب احكاـ ىذا " الفصؿ " . 

ال يحؽ الي فريؽ اف يجري اي تعديؿ جوىري عمى شروط أي مف وثائؽ الت ميف بدوف  
قامت جية ت مينية بإجراء ) او حاولت الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف الفريؽ االخر . واذا 

اجراء ( أي تعديؿ عمى شروط الت ميف ا فإنو يتعيف عمى الفريؽ الذي اشعرتو تمؾ الجية 
 الت مينية بامر التعديؿ اواًل اف يعمـ الفريؽ االخر فورًا باالمر . 

و وفقًا اذا تخمؼ " الفريؽ المؤّمف " عف استصدار وادامة أي مف الت مينات المطموبة من 
لشروط العقد ا او اخفؽ في أف يقدـ دلياًل مقنعًا ونسخًا مف الوثائؽ وفقًا لمتطمبات ىذه " 

) باختياره وبدوف اجحاؼ ب ي مف حقوقو او تعويضاتو ( اف  المادة "ا فانو يحؽ لمفريؽ االخر
وعمى  يستصدر وثائؽ الت ميف بالتغطيات المطموبػة ا واف يدفع ما يترتب عمييا مف اقساط ا

الفريؽ المؤّمف اف يسدد قيمة ىذه االقساط الى الفريؽ االخر ا ويتـ تعديؿ قيمة العقد وفقًا 
 لذلؾ . 

اف أي حكـ مف احكاـ ىذا " الفصؿ " ال يشكؿ تحديدًا عمى أي مف واجبات او التزامات او  
مف المبالغ مسؤوليات المقاوؿ و/ او صاحب العمؿ بموجب الشروط االخرى في العقد. اف أيًا 

التي لـ يتـ الت ميف عمييا أو لـ يتـ تحصيميا مف الجيات الت مينية كؿ حسب ما ىو مطموب 
منو وفقًا ليذه الواجبات او االلتزامات او المسؤوليات ا باستثناء الحالة التي يخفؽ فييا " 

موجب الفريؽ المؤمف " باستصدار وادامة وثيقة ت ميف يمكف استصدارىا ا وتكوف مطموبة ب
احكاـ العقد ا ولـ يوافؽ الفريؽ االخر عمى إلغائيا ا ولـ يقـ ىو االخر بابراـ ت مينات لتغطية 
ىذا االخالؿ ا فإف أي مبالغ كاف يمكف استردادىا مف الت ميف لقاء استصدار تمؾ الوثيقة ا 

 يتحمميا " الفريؽ المؤمف" .
يؽ االخرا تكوف خاضعة الحكاـ المادة اف الدفعات التي يتعيف عمى أي فريؽ دفعيا الى الفر  

( المتعمقة بمطالبات المقاوؿ ا 20/1( المتعمقة بمطالبات صاحب العمؿ او المادة )2/5)
 حسبما ينطبؽ . 

 : الت ميف عمى االشغاؿ ومعدات المقاوؿ (18/2)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "  

اف يؤمف عمى االشغاؿ والتجييزات والمواد ووثائؽ المقاوؿ يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف "  
بمبمغ يعادؿ قيمتيا االستبدالية الكاممة مضافًا الييا كمفة اليدـ ونقؿ االنقاض واالجور 
المينية والربح.  يجب اف يسري ىذا الت ميف اعتبارًا مف التاريخ المطموب بو تقديـ االثبات 

 خ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ " .أ ( وحتى تاري-18/1بموجب الفقرة )
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كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يحافظ عمى ادامة الغطاء الت ميني الى تاريخ اصػدار "  
شيادة االداء "  ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بيا المقاوؿ خالؿ قيامو ب ية عمميات 

 "   أخرى بما فييا اصالح العيوب عماًل باحكاـ " الفصؿ الحادي عشر
يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف عمى معدات المقاوؿ بمبمغ ال يقؿ عف كامؿ قيمتيا  

االستبدالية بما في ذلؾ نفقات ايصاليا الى الموقع ا مع مراعاة اف يكوف ىذا الت ميف نافذًا 
 لكؿ معدة اثناء نقميا الى الموقع وحتى تنتيي الحاجة الييا كمعدات لممقاوؿ .

ـ يكف قد نص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ا فانو يتعيف مراعاة ما يمي بالنسبة وما ل 
 لمت مينات المقصودة بيذه " المادة " :

 اف يتـ استصدارىا وادامتيا مف قبؿ المقاوؿ " كفريؽ مؤمِّف " .  - أ 
عمى  اف يكوف الت ميف باسمي الفريقيف مجتمعيف ا والمذاف يستحقاف مجتمعيف الحصوؿ -ب 

مبالغ الت ميف مف الجيات الت مينية ا ويتـ مف ثـ حفظيا او التصرؼ بيا بيف الفريقيف 
 لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط ا و

اف تكوف مغطية ايضًا لكؿ ضرر أو خسارة ناتجة عف أية حالة لـ ترد ضمف مخاطر  -ج 
 ( ا و  17/3صاحب العمؿ المدونة في المادة )

ة ايضًا لكؿ ضرر او خسارة قد تمحؽ ب ي جزء مف االشغاؿ وتعزى الى واف تكوف مغطي -د 
قياـ صاحب العمؿ باستخدامو او اشغالو لجزء آخر مف االشغاؿ ا ولكؿ ضرٍر او خسارة 

جا زاح( مف مخاطر صاحب العمؿ ا فيما -17/3متعمقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات )
ييا بشروط تجارية معقولة ا مع مبمغ خصـ عدا حاالت المخاطر التي ال يمكف الت ميف عم

لكؿ حادث بما ال يزيد عف المبمغ المحدد في ممحؽ عرض المناقصة ا ) واذا لـ يتـ تحديد 
 مبمغ ما فيو ا فإف ىذه الفقرة )د( ال تنطبؽ ( ا 

 ومع ذلؾ يجوز استثناء الت ميف عمى الضرر او الخسارة او االستبداؿ لما يمي : -ىػ 
مف االشغاؿ يكوف في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميـ او المواد او  أي جزء -1 

المصنعية )إال انو يجب المحافظة عمى غطاء ت ميني ألية اجزاء أخرى لحؽ بيا ضرر 
( 2ناتب عف ىذه الحالة بصورة مباشرة ولكف ليس عف االسباب المبينة في البند )

 الحقًا ( ا و
و الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى مف أي جزء مف االشغاؿ لحؽ ب -2 

االشغاؿ ا اذا كاف ىذا الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميـ او المواد 
 او المصنعية ا و 

أي جزء مف االشغاؿ كاف قد تـ تسميمو الى صاحب العمؿ ا باستثناء المدى الذي  -3 
 ضرر او الخسارة ا و يكوف معو المقاوؿ مسؤواًل عف جبر ال

( فيما 14/5المواـز عندما ال تكوف موجودة في الدولة ا مع مراعاة احكاـ المادة ) -4 
 يخص التجييزات والمواد المقصود استخداميا في االشغاؿ . 
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ب ف الغطاء الت ميني الموصوؼ   –بعد مرور سنة واحدة مف" التاريخ االساسي" –اذا تبيف  
ه لـ يعد متوفرًا عمى اسس تجارية معقولةا فإنو يتعيف عمى المقاوؿ" في الفقرة )د( اعال

 ,كفريؽ مؤمف" اف يرسؿ اشعارًا الى صاحب العمؿ بش ف الموضوعا مرفقًا بو التفاصيؿ المؤيدة
 ويكوف صاحب العمؿ عندئذ :

لمحصوؿ عمى مبمغ مف المقاوؿ مساٍو  –( 2/5مع مراعاة احكاـ المادة ) –مستحقًا  -1 
ذه التغطية الت مينية التجارية المعقولة التي يكوف المقاوؿ قد توقع دفعيا مقابؿ تمؾ لي

 التغطية ا و 
يعتبر صاحب العمؿا ما لـ يحصؿ عمى التغطية الت مينية عمى أسس تجارية معقولةا  -2 

 ( .18/1انو قد صادؽ عمى الغائيا مف الت ميف بموجب احكاـ المادة )
 :  صابة االشخاص وضد االضرار بالممتمكاتالت ميف ضد ا (18/3)

"Insurance against Injury to Persons and Damage to 
Property "  

يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف ضد مسؤولية كؿ مف الفريقيف بسبب أي وفاة او  
الشغاؿ اصابة جسدية او أي خسارة او ضرر يمكف اف يمحؽ ب ي ممتمكات مادية ) باستثناء ا

( أو ب ي اشخاص مؤمنيف بموجب 18/2ومعدات المقاوؿ المؤمنة بموجب احكاـ المادة ) 
( ( ا وذلؾ لما يمكف اف ينتب عف عمميات التنفيذ التي يقـو بيا المقاوؿ 18/4احكاـ المادة )

 قبؿ صدور" شيادة االداء ". 
ي ممحؽ عرض المناقصةا يجب اف ال تقؿ قيمة ىذا الت ميف لكؿ حادث عف المبمغ المحدد ف 

)واذا لـ يذكر أي مبمغ بيذا الخصوص في  دوف اف يكوف ىناؾ حد اقصى لعدد الحوادثا
 ممحؽ عرض المناقصة فإف احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ ( .

ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ا فإنو يتعيف مراعاة ما يمي بالنسبة لمت مينات  
 ة " :الواردة في ىذه " الماد

 اف يتـ استصدارىا وادامتيا مف قبؿ المقاوؿ " كفريؽ مؤّمف " ا و - أ 
 اف يكوف الت ميف باسمي الفريقيف مجتمعيف ا و  -ب 
اف يتـ توسيع مداىا لتشمؿ المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يمحؽ بممتمكات  -ج 

اء االشياء المؤمف عمييا صاحب العمؿ مما قد ينجـ عف تنفيذ المقاوؿ لمعقدا) باستثن
 ( (ا و18/2بموجب المادة )

  رغـ ذلؾ فإنو يمكف استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنش  معو عف : -د 
حؽ صاحب العمؿ في اف ينفذ االشغاؿ الدائمة عمى او فوؽ او تحت او عبر أي ارضا  -1 

 واف يقوـ بإشغاؿ ىذه االرض الغراض االشغاؿ الدائمة ا و 
 

الضػػػػرر الػػػػػذي يعتبػػػػر نتيجػػػػػة ال يمكػػػػف تفادييػػػػػا اللتزامػػػػات المقػػػػػاوؿ بتنفيػػػػذ االشػػػػػغاؿ  -2 
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 واصالح أية عيػوب فيياا و 
(ا ما لـ يكف الغطاء 17/3أي حالة مدرجة ضمف مخاطر صاحب العمؿ في المادة ) -3   

 متاحًا بشروط تجارية معقولة .  الت ميني ليا 
 :قاوؿالت ميف عمى مستخدمي الم (18/4)

"Insurance for Contractor`s Personnel" 
يتعيف عمى المقاوؿ اف يستصدر ويحافظ عمى سرياف الت ميف عمى المسؤولية ضد المطالبات  

واالضرار والخسائر والنفقات ) بما فييا االجور والنفقات القانونية ( التي قد تنتب عف اصابة 
 لمقاوؿ او أي مف مستخدمي المقاوؿ. او مرض او اعتالؿ او وفاة أي شخص يستخدمو ا

كما يجب شموؿ صاحب العمؿ والميندس في التعويض بموجب وثيقة الت ميف ىذه ا باستثناء  
أف ىذا الت ميف يمكف اف ال يشمؿ أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتب عف أي فعؿ 

 او اىماؿ مف قبؿ صاحب العمؿ او افراده . 
ميف بشكؿ فعاؿ ومستمر طيمة المدة التي يكوف فييا ىؤالء االشخاص يجب ادامة ىذا الت  

مشتركيف في تنفيذ االشغاؿ ا اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاوؿ فرعي ا فإف بإمكاف المقاوؿ 
 الفرعي اف يقـو بت مينيػـ ا ولكف يظؿ المقاوؿ مسؤواًل عف االلتزاـ ب حكاـ ىذا " الفصؿ ".
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 الفصؿ التاسع عشر
 القاىرة القوة

FORCE MAJEURE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 " Definition of Force Majeure"تعريؼ القوة القاىرة  : (19/1)
 يعني مصطمح " القوة القاىرة " في ىذا " الفصؿ " أي واقعة او ظرؼ استثنائي يتصؼ بػ : 
 انو خارج عف سيطرة أي فريؽ ا و  -أ 
 انو لـ يكف بوسع ذلؾ الفريؽ اف يتحرز منو بصورة معقولة قبؿ ابراـ العقد ا و  -ب 
 يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثو ا و  الذي لـ يكف بوسع ذلؾ الفريؽ اف يتجنبو او -ج 
 انو ال يعزى بشكؿ جوىري الى الفريؽ االخر .  -د 
اف القوة القاىرة يمكف اف تشمؿ ا ولكنيا ليست محصورة في أي مف انواع االحداث او الظروؼ  

  االستثنائية التالية ا طالما تحقؽ فييا الشروط المدرجة اعاله ) أ ا ب ا ج ا د ( جميعيا :
الحرب او االعماؿ العدائية ) سواء اعمنت الحرب او لـ تعمف ( او الغزو ا او افعاؿ االعداء  -1 

  .االجانب
التّمرد او اعماؿ االرىاب او الثورة او العصياف أو االستيالء عمى الحكـ بالقوة او الحرب   -2 

  .االىمية
ـا او االضرابات او الحصار مف قبؿ االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالؿ بالنظا -3 

 اشخاص مف غير أفراد المقاوؿ والمستخدميف االخريف لدى المقاوؿ والمقاوليف الفرعييف ا و
االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ا او التموث باالشعاعات النووية ا  -4 

لمثؿ ىذه االعتدة او المتفجرات او  يمكف اف يعزى الى استخداـ المقاوؿ باستثناء ما 
 االشعاعات ا و 

 كوارث الطبيعة مثؿ الزالزؿ او االعاصير او العواصؼ العاتية او النشاط البركاني .  -5
 " Notice of Force Majeure"االشعار عف القوة القاىرة  : (19/2)

لتزاماتو التعاقدية بسبب حصوؿ اذا تعذر عمى احد الفريقيف ) او كاف سيتعذر عميو ( اداء أي مف ا 
قوة قاىرةا فإنو يتعيف عميو اف يرسؿ اشعارًا الى الفريؽ االخر يعممو بالحدث او الظروؼ التي 
تشكؿ القوة القاىرة ا واف يحدد في ىذا االشعار تمؾ االلتزامات التي اصبح ) أو سيصبح ( متعذرًا 

( يومًا مف التاريخ الذي اصبح فيو ىذا 14عميو أداؤىا . يتعيف اف يصدر ىذا االشعار خالؿ )
 الفريؽ عمى دراية ) او يفترض فيو انو قد درى ( بالحدث او الظرؼ الذي شكؿ القوة القاىرة . 

يعتبر الفريؽ الذي قاـ بارساؿ اإلشعار معذورًا مف اداء االلتزامات المنوه عنيا طيمة بقاء مفعوؿ  
 القوة القاىرة المانعة لو مف ادائيا . 
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وبالرغـ مف أي حكـ آخر في ىذا " الفصؿ " ا يجب اف ال يطبؽ حكـ القوة القاىرة عمى التزامات  
 أي فريٍؽ في اف يدفع الى الفريؽ اآلخر استحقاقاتو بموجب العقد . 

 " Duty to Minimise Delay"واجب التقميؿ مف الت خر : (19/3)
لة ا في كؿ االوقات ا لمتقميؿ مف الت خر في يتعيف عمى كؿ فريؽ اف يبذؿ قصارى جيوده المعقو  

اداء التزاماتو بموجب العقد ا كنتيجة لمقوة القاىرة وعمى أي فريؽ اشعار الفريؽ االخر عند توقؼ 
 ت ثره بالقوة القاىرة . 

 " Consequences of Force Majeure"     تبعات القوة القاىرة   : (19/4)
ف التزاماتػػػػو بموجػػػػب العقػػػػد نتيجػػػػة لقػػػػوة قػػػػاىرة تػػػػـ ارسػػػػاؿ اذا منػػػػع المقػػػػاوؿ مػػػػف أداء أي مػػػػ 

(ا وتكبػػػػد بسػػػػببيا تػػػػ خرًا فػػػػي مػػػػدة التنفيػػػػذ و/ او 19/2اشػػػػعار بشػػػػ نيا عمػػػػاًل ب حكػػػػاـ المػػػػادة )
 (ا مستحقًا لما يمي : 20/1يكوف المقاوؿا مع مراعاة احكاـ المادة ), كمفة ما

النجػػػاز قػػػد تػػػ خر او سػػػوؼ يتػػػ خرا تمديػػػد مػػػدة االنجػػػاز بسػػػبب ىػػػذا التػػػ خيرا اذا كػػػاف ا - أ 
 ( ا و 8/4لمادة )اوذلؾ بموجب احكاـ 

أف تػػػػدفع لػػػػو ىػػػػذه الكمفػػػػةا اذا كػػػػاف الحػػػػدث او الظػػػػرؼ مػػػػف النػػػػوع الموصػػػػوؼ فػػػػي أي  -ب 
وفيمػػػػػػػا اذا حصػػػػػػػؿ أي مػػػػػػػف االحػػػػػػػداث فػػػػػػػي ( 5,4,3,2,1د/ -19/1)مػػػػػػػف الفقػػػػػػػرات 

 ( في  الدولة.  5,4ا3ا 2 ,1د/ -19/1الفقرات )
( لالتفاؽ عمييا او 3/5الميندس بعد تسممو ىذا االشعار اف يتصرؼ بموجب المادة )يتعيف عمى  

 اعداد تقديراتو بش نيا .   
  القوة القاىرة التي تؤثر عمى المقاوؿ الفرعي (19/5)

Force Majeure Affecting Sub Contractor” 
باالشغاؿ العفاٍء نتيجًة لقوة  اذا كاف أي مقاوؿ فرعي مستحقًا بموجب أي عقد او اتفاقية متعمقة 

قاىرة بناًء عمى شروط اضافية او شروط اوسع مف تمؾ المحددة في ىذا " الفصؿ " ا فاف تمؾ 
االحداث او الظروؼ االضافية او االوسع لمقوة القاىرة ال تعفي المقاوؿ في حالة عدـ ادائو ا وال 

 تخولة أي اعفاء بموجب أحكاـ ىذا " الفصؿ " . 
 إنياء العقد اختياريًا ا الدفع واالخالء مف مسؤولية االداء   : (19/6)

"Optional Termination, Payment and Release " 
( يومًا باستمرار بسبب القوة القاىرة 84اذا تعذر االداء في تنفيذ كؿ االشغاؿ بصورة جوىرية لمدة ) 

رات متتابعة تتجاوز بمجموعيا أكثر ( ا او لفت19/2التي تـ ارساؿ إشعار بش نيا بموجب المادة )
( يومًا بسبب نفس القوة القاىرة التي تـ ارساؿ اإلشعار بش نيا ا فعندىا يمكف الي 140مف )

فريؽ اف يرسؿ الى الفريؽ االخر اشعارًا بإنياء العقد . وفي ىذه الحالة ا يصبح انياء العقد نافذًا 
عمى المقاوؿ المباشرة باتخاذ االجراءات لمتوقؼ  ( أياـ مف تاريخ ارساؿ االشعار ا ويتعيف7بعد )
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 ( . 16/3عف العمؿ وازالة معداتو ا عماًل باحكاـ المادة )
عند انياء العقد بيذه الصورة ا يتعيف عمى الميندس اف يقـو بتقدير قيمة االشغاؿ التي تـ انجازىا  

 ا واصدار شيادة دفع تتضمف ما يمي : 
 مقابؿ أي عمؿ تـ تنفيذه ولو سعر محدد في العقد ا و  المبالغ الواجبة الدفع -أ 
كمفة التجييزات والمواد التي جرى تثبيت شرائيا والتي تـ تسمميا مف قبؿ المقاوؿ أو تمؾ التي  -ب 

تعاقد عمى توريدىاا وفي مثؿ ىذه الحالة تصبح ىذه التجييزات والمواد ممكًا لصاحب العمػؿ ) 
ده الثمانيا ا ويتعيف عمى المقاوؿ تسميميا ووضعيا تحت وضمػػػف مسؤوليتو( حاؿ تسدي

 تصرؼ صاحب العمؿا و 
أي كمفػػػػة او مسػػػػؤولية اخػػػػرى تكبػػػػدىا المقػػػػاوؿ فػػػػي تمػػػػؾ الظػػػػروؼ بشػػػػكؿ معقػػػػوؿ نتيجػػػػة  -ج 

 توقعو النجػاز االشغاؿا و 
مده ) او كمفة ازالة االشغاؿ المؤقتة ومعدات المقاوؿ مف الموقع ا واعادتيا الى مخازنو في ب -د 

 الى أي مكاف آخر شريطة عدـ تجاوز كمفة اعادتيا الى بمده ( ا و 
كمفة ترحيؿ مستخدمي المقاوؿ وعمالو الذيف كاف قد استخدميـ لتنفيذ االشغاؿ بصورة  -ىػ  

 متفرغة ا وذلؾ عند انياء ىذا العقد . 
 االخالء مف مسؤولية االداء بموجب القانوف  : (19/7)

"Release from Performance under the Law” 
بالرغـ مف أي حكـ آخر في ىذا "الفصؿ"ا اذا نش  أي حدث أو ظرؼ خارج عف سيطرة الفريقيف )  

بما في ذلؾ القوة القاىرة ولكف ليس محصورًا بيا (ا وجعؿ وفاء أحد الفريقيف او كمييما بالتزاماتو 
تضى القانوف الذي يحكـ العقد الى اعفاء التعاقدية مستحياًل او مخالفًا لمقانوفا أو يؤدي بمق

الفريقيف مف االستمرار في اداء أي التزاـ آخر بموجب العقد عندئذا وبعد اشعار مف أي مف 
 :الفريقيف الى الفريؽ االخر بذلؾ الظرؼ او الحدث

 يعفى الفريقاف مف االستمرار في اداء أي التزاـ آخر ا ولكف بدوف االجحاؼ بحقوؽ أي منيما -أ 
 بخصوص أي اخالؿ سابؽ بالعقد ا و 

يكوف المبمغ الذي يترتب عمى صاحب العمؿ اف يدفعو الى المقاوؿا ىو نفس ما يستحؽ  -ب 
 ( آنفًا ا كما لو أف العقد قد تـ انياؤه بموجبيا . 19/6دفعو بموجب احكاـ المادة )
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 الفصؿ العشػروف
 المطالبات والخالفات والتحكيـ

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Contractor`s Claims"مطالبات المقاوؿ :  (20/1)
 مدة االنجاز " و / او اية دفعة اذا كاف المقاوؿ يعتبر نفسو مستحقًا لمحصوؿ عمى تمديد في " 

اضافية بموجب أي " مادة " مف ىذه الشروط ا او لغير ذلؾ مف االسباب المتعمقة بالعقد ا فإنو 
يتعيف عميو اف يرسؿ الى الميندس إشعارًا مبينًا فيو الحدث او الظرؼ الذي أدى الى تكّوف 

عمميًا ا وذلؾ خالؿ مدة ال تتجاوز  المطالبة .  يتعيف ارساؿ ىذا االشعار في اقرب فرصة ممكنة
 ( يومًا مف تاريخ دراية المقاوؿ او وجوب درايتو بذلؾ الحدث او الظرؼ . 28)

( يومػػػػًا تمػػػػؾ ا فإنػػػػو لػػػػف يػػػػتـ 28إذا اخفػػػػؽ المقػػػػاوؿ فػػػػي ارسػػػػاؿ االشػػػػعار خػػػػالؿ فتػػػػرة الػػػػػ ) 
ا تمديػػػػد مػػػػدة االنجػػػػاز ا ولػػػػف يكػػػػوف المقػػػػاوؿ مسػػػػتحقًا لمحصػػػػوؿ عمػػػػى أي دفعػػػػة اضػػػػافية 

وبػػػذلؾ يعتبػػػر صػػػاحب العمػػػؿ أنػػػو قػػػد اخميػػػت مسػػػؤوليتو فيمػػػا يتعمػػػؽ بتمػػػؾ المطالبػػػة . وفيمػػػا 
 عدا ذلؾ ا  فإنو ينبغي تطبيؽ االحكاـ التاليػة مػف ىػػذه " المادة ". 

كما يتعيف عمى المقاوؿ ايضًا اف يرسؿ اية إشعارات أخرى تكوف مطموبة بموجب العقد ا واف  
 ممطالبة ا وذلؾ لكؿ ما لو عالقة بالحدث او الظرؼ المذكوريف . يقدـ التفاصيؿ المؤيدة ل

ينبغي عمى المقاوؿ اف يقـو بحفظ السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستمزمو الضرورة  
الثبات صحة المطالبة ا إما في الموقع او في أي مكاف آخر مقبوؿ لدى الميندس . ويمكف 

بعد تسممو آلي  –قرار بمسؤولية صاحب العمؿ عنيا دوف اف يكوف مضطرًا لال –لمميندس 
اشعار بموجب ىذه " المادة " ا اف يرصد حفظ السجالت و / او اف يوعز الى المقاوؿ بمواصمة 
تدويف السجالت المعاصرة . ويتعيف عمى المقاوؿ اف يتيح لمميندس فرصة االطالع عمى 

 ب منو ذلؾ(.السجالت وتفحصيا ا واف يقدـ لو نسخًا منيا )اذا طم
( يومًا مف تاريخ درايتو بالحدث أو 42كما ينبغي عمى المقاوؿ اف يرسؿ الى الميندس خالؿ ) 

الظرؼ الذي ادى الى تكوف المطالبة ) او مف التاريخ الذي كاف مفروضًا فيو اف يكوف قد درى 
ًة مفصمًة بو ( ا او خالؿ اية فترة اخرى يقترحيا المقاوؿ ويوافؽ عمييا الميندس ا مطالب

بصورة وافية وشاممة لمتفاصيؿ المؤيدة السس المطالبة وتمديد المدة و / او الدفعة االضافية 
 المطالب بيا . اما اذا كاف لمحدث او الظرؼ الذي ادى الى تكوف المطالبة مفعوؿ مستمرا فإنو  

 تعتبر المطالبة المفّصمة التي تـ تقديميا مطالبًة مرحمية ا و - أ 
عيف عمى المقاوؿ اف يواصؿ ارساؿ المطالبات المرحمية االخرى شيريًا ا مبينًا في كؿ يت -ب 

منيا مدة الت خر المتراكـ و/ او المبمغ المطالب بو ا وغيرىا مف التفاصيؿ المؤيدة حسبما 
 يطمبو الميندس بصورة معقولة .
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تاريخ انتياء اآلثار  ( يومًا مف28يتعيف عمى المقاوؿ أف يرسؿ مطالبتو النيائية خالؿ ) -ج
 الناجمة عف

 الحدث أو الظرؼا أو خالؿ أي مدة أخرى قد يقترحيا المقاوؿ ويوافؽ عمييا الميندس.     
( يومًا مف تاريخ تسممو مطالبة ما, او أي تفاصيؿ اخرى 42يتعيف عمى الميندسا خالؿ )

اف يقّيـ  –مييا المقاوؿ أو خالؿ أي فترة يقترحيا الميندس ويوافؽ ع - مؤيدة لمطالبة سابقة
المطالبة ويرد عمييا اما بالموافقةا او عدـ الموافقة مع بياف تعميقاتو مفصمة عمييا ا ولو ايضًا 
اف يطمب أية تفاصيؿ اخرى ضرورية,ورغـ ذلؾا فانو يعتبر ممزمًا بتقديـ رّده عمى اسس 

يمكف الي فريؽ اعتبار اف المطالبة خالؿ تمؾ الفترة ا واذا لـ يِؼ الميندس بيذا االلتزاـ 
المطالبة قد تحولت الى خالؼا وألي فريؽ أف يحيؿ الخالؼ الى المجمس لمنظر فيوا عمى اف 

 يرفؽ بتمؾ االحالة المذكرات التي تثبت اف الميندس لـ يِؼ بالتزامو.
يجب اف تتضمف كؿ شيادة دفع تمؾ المبالغ الخاصة ب ي مطالبة أمكف إثبات استحقاقيا بصورة  

معقولة بموجب أي مف احكاـ العقد ذات الصمة .  ما لـ ا والى أف ا يتـ تقديـ التفاصيؿ الوافية 
التي تثبت صحة االدعاء لكامؿ المطالبة ا فإف استحقاؽ المقاوؿ بش نيا ا يكوف محصورًا بذلؾ 

 الجزء مف المطالبة الذي تمكف مف اف يثبت صحة ادعائو بش نو . 
(ا  3/5ؿ الفترة المحددة اعالها اف يتصرؼ وفقًا الحكاـ المادة ) يتعيف عمى الميندس خال  

 او اف يقـو بإعداد التقديرات المتعمقة بخصوص :   -باالتفاؽ عمى
( ا و/  8/4( أي تمديد في مدة االنجاز ) سواء قبؿ أو بعد انقضائيا ( بموجب المادة ) 1) 

 أو 
 لممقاوؿ بموجب احكاـ العقد . ( الدفعة االضافية ) اف وجدت( مما يستحؽ 2) 
, تعتبر متطمبات ىذه" المادة " اضافة لتمؾ الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبؽ عمى المطالبة 

واذا لـ يمتـز المقاوؿ باحكاـ ىذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعمؽ ب ية مطالبة ا فينبغي 
االخفاؽ عمى التقصي المناسب لممطالبة عند اف يؤخذ في االعتبار مدى ) اف وجد ( أثر ىذا 

تقدير أي تمديد في  مدة االنجاز و/ او اية دفعة اضافية بصورة مالئمةا اال اذا كانت المطالبة 
 قد تـ استبعادىا بموجب الفقرة الثانية مف ىذه " المادة" . 

 تعييف مجمس فّض الخالفات ) المجمس(  : (20/2)
"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) " 

(ا ويتعيف عمى 20/4يتـ فّض الخالفات مف قبؿ "مجمس فّض الخالفات" اعماال الحكاـ المادة ) 
الفريقيف اف يقوما بتسمية اعضاء المجمس بصورة مشتركة ضمف المدة المحددة في ممحؽ 

 عرض المناقصة . 
ما ىو محدد في ممحؽ عرض المناقصة يتكوف " المجمس " مف عضو واحد او ثالثة اعضاء ك 

مف اشخاص ذوي ت ىيؿ مناسب ) االعضاء ( واذا لـ يكف قد تـ تحديد عدد " االعضاء" ولـ يتـ 
 االتفاؽ مف قبؿ الفريقيف عمى ذلؾ ا فإف العدد يعتبر ثالثة . 
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 اذا كاف " المجمس " يتكوف مف ثالثة اعضاء يقـو كؿ فريؽ بتسمية عضو واحػد لمحصػوؿ عمػى 
موافقػة الفريػؽ االخػر عميػو ا ومػػف ثػـ يقػوـ الفريقػاف بالتشػػاور مػع العضػويف المعينػيف لالتفػػاؽ 

 عمى العضو الثالث ا والذي يتـ تعيينو رئيسًا لممجمس . 
عمى انو اذا كانت ىنالؾ قائمة أعضاء مرشحيف مشارًا الييا في العقد ا فانو يتـ اختيار اسماء  

ردة فييا ا باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبوؿ االعضاء مف بيف االسماء الوا
 التعييف كعضو في المجمس . 

تتـ صياغة االتفاقية بيف الفريقيف وعضو المجمس الوحيد او كؿ عضو مف االعضاء الثالثة  
بحيث يشار الى الشروط العامة المتعمقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كممحؽ بالشروط 

 لمعقد ا مع ادخاؿ اية تعديالت يتفؽ عمييا فيما بينيـ .الخاصة 
 يجب اف يتفؽ الفريقاف عند االتفاؽ عمى شروط التعييف عمى مقدار المكافية لعضو المجمس 

المنفرد او لكٍؿ مف األعضاء الثالثة ا وايضًا عمى مقدار المكاف ة الي مف الخبراء الذيف 
 يستشيرىـ المجمس .

معيف ا اذا اتفقا عمى ذلؾ في اي وقت ا احالة اي امر الى المجمس البداء يجوز لمفريقيف مجت 
الرأي حولو ا لكنو ال يحؽ الي فريؽ أف يستشير " المجمس " في أي امر اال بموافقة الفريؽ 

 االخر .  
اذا اتفؽ الفريقاف عمى ىذا النحو في أي وقت ا فيجوز ليما تعييف شخص او اشخاص بدالء  

ب ) ليكوف أو يكونوا بدالء ( لعضٍو او اكثر مف اعضاء المجمس. وما لـ يتفؽ وبت ىيؿ مناس
الفريقاف عمى غير ذلؾ ا فإف التعييف يصبح نافذًا في حالة استنكاؼ أي عضو عف العمؿ او 
انو اصبح غير قادر عمى اداء ميامو بسبب العجز او الوفاة ا او بسبب االستقالة او انياء 

 التعييف.
أي مف ىذه الظروؼ ولـ يمكف قد تـ تعييف البديؿ ا فانو يجب تعييف العضو البديؿ اذا حصمت  

باتباع نفس االجراءات التي تـ مف خالليا تعييف العضو االصيؿ ا مف حيث تسميتو والموافقة 
 عميو وذلؾ بموجب احكاـ ىذه " المادة " . 

مف قبؿ أي مف صاحب العمؿ يمكف انياء تعييف أي عضو باتفاؽ الفريقيف مجتمعيف ا وليس  
او المقاوؿ باالنفراد . وما لـ يتـ االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ مف قبؿ الفريقيف ا فاف مدة تعييف " 
المجمس " ) بما في ذلؾ كؿ عضو فيو ( تنتيي عندما ُتصبح " المخالصة " المنوه عنيا في 

تفاقية فض الخالفات عمى ( نافذه ا إال اذا تـ النص في الشروط الخاصة او ا 14/12المادة ) 
 غير ذلؾ .

 االخفاؽ في االتفاؽ عمى تعييف " المجمس:  (20/3)
Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“ 

 اذا انطبقت أي مف الحاالت التالية تحديدًا :
لػػػػـ يتفػػػػؽ الفريقػػػػاف عمػػػػى تعيػػػػيف عضػػػػو المجمػػػػس المنفػػػػرد فػػػػي الموعػػػػد المحػػػػّدد ضػػػػمف  - أ 
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 ( ا او 20/2مف المادة )  الفقرة االولى
اخفؽ أي فريؽ في تسمية عضو ما ) لمموافقة عميو مف قبؿ الفريؽ االخر ( اذا كاف "  -ب 

 المجمس" يتكوف مف ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله ا او
لـ يتفؽ الفريقاف عمى تعييف العضو الثالث ) رئيس المجمس ( في الموعد المذكور اعاله ا  -ج 

 او
( يومًا مف انتياء ميمة  42لـ يتفؽ الفريقاف عمى تعييف أي عضو بديؿ خالؿ مدة )  -د 

العضو المنفرد لممجمس ا او احد االعضاء الثالثة لممجمس ا بسبب استنكافو او بسبب الوفاة 
او العجز عف اداء المياـ او بسبب االستقالة او انياء التعييفا فعندىا ا تقـو جية التعييف أو 

بناًء عمى طمب أي مف الفريقيف أو كمييما  –خص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة الش
ويكوف ىذا التعييف  ,بتعييف عضو المجمس ىذا  –الفريقيف  وبعد اجراء التشاور الالـز مع كال

نيائيًا وقطعيًا ا كما يتعيف عمى الفريقيف أف يدفعا مكافية ىذه الجية أو الشخص الرسمي الذي 
 عيينو مناصفة.قد تـ ت

 

 اتخاذ القرار مف قبؿ مجمس فّض الخالفات ) المجمس (: (20/4)
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision " 

اذا نش  خالؼ مف أي نوع كاف بيف الفريقيف ا فيما يتصؿ او ينش  عف العقد عف تنفيذ االشغاؿ  
ات أو تعميمات أو رأي او تحديد قيمة مف قبؿ ا بما في ذلؾ أي خالؼ حوؿ أي شيادة أو تقدير 

الميندس ا فإنو يمكف الي فريؽ احالة الخالؼ خطيًا الى " المجمس " لدراستو واتخاذ قرار 
بش نو ا مع ارساؿ نسختيف مف ذلؾ االشعار الى الفريؽ االخر والميندس ا وعمى اف يتـ 

 المادة " . التنويو ب ف احالة الخالؼ ىذه تتـ وفقًا الحكاـ ىذه " 
واذا كاف " المجمس " مكونا مف ثالثة اعضاء ا فإف المجمس يعتبر انو قد تسمـ اشعار احالة  

الخالؼ اليو وفقًا الحكاـ ىذه " المادة " بالتاريخ الذي يتسمـ فيو رئيس المجمس مثؿ ىذا 
 االشعار . 

بدوف تواٍف ا واف يوفرا يتعيف عمى الفريقيف اف يقدما الى المجمس كؿ المعمومات االضافية  
امكانية الدخوؿ الى الموقع والتسييالت المناسبة مما قد يطمبو " المجمس " لغرض تمكيف 
 المجمس مف اتخاذ قرار بش ف ذلؾ الخالؼ ا ويفترض ضمنًا اف المجمس ال يعمؿ كييئة تحكيـ.

( يوما مف تاريخ تسممو اشعارًا بإحالة 84يتعيف عمى " المجمس " خالؿ مدة ال تتجاوز )  
الخالؼ اليو ا او خالؿ اية فترة اخرى يقترحيا المجمس ويوافؽ عمييا الفريقاف ا اف يتخذ قراره 

كاـ بش نو ا ويشترط في ىذا القرار اف يكوف معمال ا واف ينوه فيو عمى انو يتـ اصداره عماًل باح
ىذه " المادة " . ويعتبر ىذا القرار ممزمًا لمفريقيف ويتعيف عمييما تنفيذه ما لـ وحتى تتـ 
مراجعتو بطريقة التسوية الوّدية او مف خالؿ اجراءات التحكيـ كما سيرد الحقًا ا وما لـ يكف قد 

لحالة اف جرى التخمي عف العقد او نقضو او انيائو ا فانو يتعيف عمى المقاوؿ في مثؿ ىذه ا
 يستمر في تنفيذ االشغاؿ وفقًا الحكاـ العقد . 
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( يومًا مف تاريخ تسممو لمقرار ا 28بقرار " المجمس "  فعميو خالؿ ) أحد الفريقيف ضاذا لـ ير  
اف يرسؿ إشعارًا لمفريؽ االخر يعممو فيو بعدـ رضاه . واذا لـ يتمكف " المجمس " مف اصدار 

مًا ) او حسبما يتفؽ عميو خالفًا لذلؾ ( مف تاريخ تسممو طمب ( يو 84قراره خالؿ فترة الػ )
( يومًا 84( يومًا التالية لفترة الػ )28احالة الخالؼ اليو ا عندئذ يجوز ألي فريؽ خالؿ فترة الػ )

 المنقضية ا اف يعمـ الفريؽ االخر بعدـ رضاه . 
واسػػػباب عػػػدـ الرضػػػى فػػػي فػػػي أي مػػػف ىػػػاتيف الحػػػالتيف ا يتعػػػيف بيػػػاف االمػػػر المتنػػػازع عميػػػو  

ذلػػػػؾ اإلشػػػػعار ا وكػػػػذلؾ التنويػػػػو عمػػػػى انػػػػو يػػػػتـ اصػػػػداره بموجػػػػب احكػػػػاـ ىػػػػذه " المػػػػادة " . 
( فإنػػػػػو ال يجػػػػػوز ألي فريػػػػػؽ  20/8 (و )20/7وباسػػػػػتثناء مػػػػػا يػػػػػرد تاليػػػػػًا فػػػػػي المػػػػػادتيف )

المباشػػػرة بػػػ جراءات التحكػػػيـ حػػػوؿ الخػػػالؼا اال اذا تػػػـ اصػػػدار االشػػػعار بعػػػدـ الرضػػػى عمػػػى 
 لمحدد في ىذه " المادة " . النحو ا

أمػػػػا اذا قػػػػاـ " المجمػػػػس " باصػػػػدار قػػػػراره المتعمػػػػؽ بػػػػ ي أمػػػػر متنػػػػازع عميػػػػو , ولػػػػـ يصػػػػدر  
( يومػػػًا مػػػف بعػػػد تػػػاريخ تسػػػممو لمقػػػرار ا فػػػإف 28إشػػػعار بعػػػدـ الرضػػػا مػػػف أي فريػػػؽ خػػػالؿ )

 قرار " المجمس " يصبح نيائيًا وممزما لكال الفريقيف . 
 "Amicable Settlement": التسوية الودية  (20/5)

( اعػاله ا فإنػو يتعػيف عمػى الفػريقيف محاولػة 20/4اذا صدر اشعار بعدـ الرضى اعمااًل لممادة ) 
تسوية الخالؼ بشػكؿ ودي ومػالـ يتفػؽ الفريقػاف عمػى خػالؼ ذلػؾا فإنػو يجػوز البػدء بػإجراءات 

بعػدـ الرضػى ا حتػى لػو التحكيـ في أو بعد اليـو السادس والخمسيف مف تػاريخ ارسػاؿ االشػعار 
 لـ تتـ محاولة تسوية الخالؼ بينيما وديًا .  

 " Arbitration"   التحكيػػـ : (20/6)
مػػػا لػػػـ يكػػػف قػػػد تمػػػت تسػػػوية الخػػػالؼ وديػػػًا ا فػػػإف أي خػػػالؼ حػػػوؿ قػػػرار " المجمػػػس " ) اف  

ومػػػا وجػػػد ( بشػػػ نوا ممػػػا لػػػـ يصػػػبح نيائيػػػًا وممزمػػػًاا تػػػتـ تسػػػويتو) بواسػػػطة التحكػػػيـ الػػػدولي(. 
   -لـ يتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾا فانو :

تتـ تسوية الخالؼ نيائيًا بموجب قواعد التحكيـ الصادرة عف غرفة التجارة الدولية   -أ 
(I.C.Cا و ). 

تػػػتـ تسػػػوية الخػػػالؼ مػػػف قبػػػؿ ىيئػػػة تحكػػػيـ مكونػػػة مػػػف ثالثػػػة اعضػػػاء يعينػػػوف بموجػػػب  -ب 
 قواعد التحكيـ المذكورة ا و 

 ( . 1/4ات التحكيـ بمغة االتصاؿ المحددة في المادة )تتـ اجراء -ج 
تتمتع ىيئة التحكيـ بصالحية كاممة لمكشؼ ومراجعة وتنقيح اية شيادة او تقديرات او تعميمات  

او اراء او تقييـ صدر عف الميندس ا وأي قرار صادر عف مجمس فّض الخالفات فيما يتعمؽ 
زع االىمية عف الميندس مف المثوؿ اماـ ىيئة التحكيـ بالخالؼ ا عممًا ب نو ال شئ يمكف اف ين

 لإلدالء بشيادتو او تقديـ ادلة في أي امر متعمؽ بالخالؼ . 
كما ينبغي عدـ تقييد أي مف الفريقيف في االجراءات اماـ ىيئة التحكيـ بخصوص البينات او  
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ب المذكورة في اشعار الحجب التي سبؽ طرحيا اماـ " المجمس " قبؿ اتخاذ قراره ا او االسبا
 عدـ الرضى ا كما يعتبر أي قراٍر  لممجمس " بّينو مقبولة في التحكيـ . 

يجوز المباشرة بالتحكيـ قبؿ او بعد انجاز االشغاؿ ا ويجب اف ال تت ثر التزامات أي مف  
 غاؿ . الفريقيف أو الميندس أو " المجمس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيـ اثناء تنفيذ االش

 عدـ االمتثاؿ لقرار " المجمس " : (20/7)
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s 

Decision "     
 في حالة انو : 
 ( ا و 20/4لـ يقـ أي فريؽ بإرساؿ اشعار بعدـ الرضى خالؿ الفترة المحددة في المادة ) -أ 
 ؼ المنظور ) اف وجد ( نيائيًا وممزمًا ا و اصبح قرار " المجمس " المتعمؽ بالخال -ب 
 اخفؽ أي فريؽ في االمتثاؿ ليذا القرار ا  -ج 
بػػػػػدوف االجحػػػػػاؼ بػػػػػ ي حقػػػػػوؽ اخػػػػػرى قػػػػػد تكػػػػػوف لػػػػػو  –عندئػػػػػذ ا يمكػػػػػف لمفريػػػػػؽ االخػػػػػر  

( 20/6اف يحيػػػػػػػؿ موضػػػػػػػوع عػػػػػػػدـ االمتثػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػذا الػػػػػػػى التحكػػػػػػػيـ بموجػػػػػػػب المػػػػػػػادة ) –
( المتعمقػػػػػػػػة بقػػػػػػػػرار 20/4المػػػػػػػػادتيف )وفػػػػػػػػي مثػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه الحالػػػػػػػػة ا ال تطبػػػػػػػػؽ احكػػػػػػػػاـ 

 ( المتعمقة بالتسوية الودية.20/5المجمس و )
 انقضاء فترة تعييف ) المجمس(  : (20/8)

  "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment 
"          

فيػػػذ اذا نشػػػ  أي خػػػالؼ بػػػيف الفػػػريقيف فيمػػػا يتصػػػؿ بالعقػػػد او ممػػػا ىػػػو ناشػػػئ عنػػػو او عػػػف تن 
االشػػػغاؿ ا ولػػػـ يكػػػف ىنالػػػؾ وجػػػود " لمجمػػػس " فػػػّض الخالفػػػات " سػػػواء بسػػػبب انقضػػػاء فتػػػرة 

 تعيينو ا او لغير ذلؾ مف االسبابا فإنو : 
( 20/5( المتعمقػػػػػة بقػػػػػرار المجمػػػػػس ا وال المػػػػػادة )20/4ال يػػػػػتـ تطبيػػػػػؽ احكػػػػػاـ المػػػػػادة ) -أ 

 المتعمقة بالتسوية الودية ا و 
 ( . 20/6مباشرة الى التحكيـ بموجب احكاـ المادة )يمكف اف يحاؿ الخالؼ  -ب 
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 عقد المقاولة الموحد

 2010/ اإلنشائية لممشػاريع

 
  2013 المعدلة الثانية طبعةال

 
 

 الجػػزء الثالػث 

 الشػػػروط الخاصػػػة  
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 الفيرس 
 

 102 الشروط الخاصة - أ الجزء الثالث
 106 األحكػاـ العامة األوؿ
 108 عمػػؿصاحب ال الثاني
 109 المينػػػػدس الثمث
 110 المقػػػػػاوؿ الرابع
 113 المستخدموف والعماؿ السادس
 115 التجييزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 116 المباشرة والت خيرات وتعميؽ العمؿ الثامف
 117 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 118 تسّمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ العاشر

 120 كيؿ األشغاؿ وتقدير القيمة  الثاني عشر
 121 التغيػيرات والتعديالت الثالث عشر
 122 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
نياء العقد مف قبؿ المقاوؿ  السادس عشر  124 تعميؽ العمؿ وا 
 126 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 129 الت مػػػػػيف الثامف عشر
 130 لبات والخالفات والتحكيـالمطا العشروف

 131 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 146 معمومات مطموبو مف المقاوؿ 
 149 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 150 نموذج كتاب عرض المناقصة -ج 1ج
 152 ممحؽ عرض المناقصة 2ج
 154 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 156 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 157 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بعضو واحد (  5ج
 158 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بثالثة أعضاء ( 6ج

 159 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 162 نموذج ضماف األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج
 163 نموذج ضماف إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( 8ج
 164 ج كفالة الدفعة المقدمة نموذ 9ج
 165 نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ االشغاؿ  10ج
 166 نموذج مخالصة ) االبراء (  11ج
 167 نموذج التزامات المقاوؿ 12ج
 168 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى  13ج
 169 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة  14ج

  170 
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 د لممشاريع اإلنشائيةعقد المقاولة الموح

  الجزء الثالث : الشروط الخاصة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 المشروع:

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

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

 
العطاء رقـ: 

.............................................................................................. 
 
 
 
 الشروط الخاصة . - أ
 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات .  -ج

     
 
 

يعتبر ىذا الجزء مف دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ا  وتعتمد الشروط الواردة في     
 ىذا الجزء كشروط خاصة لمعقد .

ّف ما يرد في ىذه الشروط مف إضافة أو إلغاء أو تعديؿ عمى مواد الشروط العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ بو إ    
 بالقدر الذي يفسر أو يضيؼ أو يمغي أو يعّدؿ عمى تمؾ " المواد " .

 



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

114                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

 
 
 
 
 

 الشروط الخاصة     -أ
 

 األحكاـ العامة  -
 صاحب العمؿ -
 المينػػدس -
 المقػػػاوؿ -
 المستخدموف والعماؿ -
 التجييزات والمواد والمصنعية -
 المباشرة والتأخيرات وتعميؽ العمؿ  -
 االختبارات عند اإلنجاز -
 تسّمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ -
 كيؿ األشغاؿ وتقدير القيمة -
 التغيػيرات والتعديالت -
 قيمة العقد والدفعات -
نياء العقد مف قبؿ المقاوؿ -  تعميؽ العمؿ وا 
 المخاطر والمسؤولية  -
 التأميػػػف  -
 المطالبات ، الخالفات والتحكيـ  -
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 الفصؿ األوؿ

 األحكاـ العامة 
  "General Provisions " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -الفرقاء واألشخاص : –( 1/1/2المادة )
 

 ( ما يمي :1/1/2/2يضاؼ إلى البند )
 " ويعتبر صاحب العمؿ الفريؽ األوؿ في العقد " 

 ) إضافي ( : –( 1/1/2/11البند )
 الموظؼ:

 الموظؼ الرسمي أو المستخدـ أو الممثؿ أو الوكيؿ لدى صاحب العمؿ أو مف يمثمو صاحب 
 العمؿ, و يشمؿ ذلؾ العامميف لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساىـ بيا الحكومة.

 

 ( 1/1/3/1البند )
 -يمغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنو بالفقرة التالية : –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تـ النص في  ( يوماً 14ػ )يعني التاريخ الذي يسبؽ الموعد النيائي اليداع عروض المناقصات ب

 ممحؽ عرض المناقصة عمى غير ذلؾ  .
 

 )إضافي(: –( 1/1/3/10المادة )
 :المدة المعقولة

ذا طرأت الحاجة لتكوف أكثر مف تمؾ المدة 14ىي المدة التي ال تزيد عف ) ( يوما, أينما وجدت, وا 
 فيجب أف يكوف تبريرىا مقبوال مف صاحب العمؿ.

 

 المبالغ والدفعات : –( 1/1/4المادة )
 يضاؼ البنداف التالياف إلى نياية المادة :

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/13البند )
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 الدفعات األخرى :
 

ىي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرىا المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة 
دفعيا إلى " اآلخريف " ويشمؿ ذلؾ التصريح عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  مادية دفعيا المقاوؿ أو تـ االتفاؽ عمى

وصفًا مفصاًل ليذه الدفعات األخرى وسببيا ا سواء تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف 
ئيـ أو قبؿ المقاوؿ أو نيابة عنو ا أو مف قبؿ مقاوليو مف الباطف أو نيابة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكال 

ممثمييـ ا وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاوده 
 نفسيا واإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعاًل. 

 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

ع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرىا دفعت بشكؿ مباشر أو غير مباشر أو ىي جمي
شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعيدات لدفع مثؿ ىذه المبالغ أو تقديـ ىذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ا 

عنو أو مف قبؿ مقاوليو مف الباطف أو نيابة عنيـ أو أي  وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ تـ مف قبؿ المقاوؿ أو نيابة
مف مستخدمييـ ووكالئيـ أو ممثمييـ والتي تدفع إلى أي " موظؼ " سواء تصرؼ بصفة رسمية أـ ال و ذلؾ فيما يتعمؽ 

المقاوؿ أو  بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة  نفسيا أو اإلحالة عمى
 المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعاًل .

 

 التفسير : -(  1/2المادة )
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :
 " في كؿ شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ " بحيث يحسب الربح بنسبة

 ج( (. -16/4) وىذه النسبة ال تنطبؽ عمى الربح الفائت الوارد في المادة )% ( مف ىذه الكمفة "  5)  
 

 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 

 تمغى الفقرة األخيرة مف النص األساسي ويستعاض عنيا بالفقرة التالية :
عمى إبراـ ىذه االتفاقية  " كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يدفع رسـو الطوابع وغيرىا مف النفقات المشابية التي قد تتحقؽ

 بموجب القوانيف النافذة " .
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 الفصؿ الثاني
 صاحب العمؿ

 "The Employer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 أفراد صاحب العمؿ : –(  2/3المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

" فػػػػي حالػػػػة وجػػػػود مقػػػػاوليف آخػػػػريف يعممػػػػوف فػػػػي الموقػػػػع لصػػػػالح صػػػػاحب العمػػػػؿ ا فإنػػػػو يجػػػػب تضػػػػميف عقػػػػودىـ 
العمػػػؿ أف يشػػػعر المقػػػاوؿ  أحكامػػػًا مماثمػػػة لمتعػػػاوف وااللتػػػزاـ بتػػػوفير إجػػػراءات السػػػالمة ا كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى صػػػاحب

 بوجود ىؤالء المقاوليف اآلخريف " .
 

 الترتيبات المالية لصاحب العمؿ : –(  2/4المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

" تكوف الترتيبات المالية التي يقـو صاحب العمؿ بإشعار المقاوؿ عنيا متمثمة في كتاب التزاـ باإلنفاؽ عمى المشروع 
الؿ مدة اإلنجاز ا إاّل إذا تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ترتيبات أخرى حسب ظروؼ المشروع وطريقة تمويمو خ

 وخصوصياتو األخرى " .
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 الفصؿ الثالث
 الميندس      

       " The Engineer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         

 : واجبات وصالحية الميندس –(  3/1المادة ) 
 

ضرورة ويتعيف  يمارس الميندس الصالحيات المنوطة بو تحديدًا في العقد ا أو تمؾ المفيومة مف العقد ضمنًا بحكـ ال
عالـ المقاوؿ خطّيًا بذلؾ  في األمور التالية : عميو الحصوؿ عمى موافقة صاحب العمؿ المسبقة وا 

 
 إصدار التعميمات بتغيير . -1
 تمديد مدة اإلنجاز . -2
 تحديد تعويضات الت خير .  -2
 الموافقة عمى تعيػيف المقاوليف الفرعيػيف . -4
 إصدار األمر بتعميؽ العمؿ . -5
 

 : استبداؿ الميندس –(  3/4المادة ) 
 

 -يمغى النص األصمي ويستعاض عنو بما يمي :
( يوما مف تاريخ االستبداؿ أف 28إذا اعتـز صاحب العمؿ استبداؿ الميندس ا فإنو يتعيف عميو قبؿ ميمة ال تقؿ عف )
ذا كاف لممقاوؿ اعتراض يشعر المقاوؿ بذلؾ ا وأف يحدد في إشعاره اسـ وعنواف وتفاصيؿ خبرة الميندس الب ديؿ . وا 

( يومًا مف تاريخ تسممو إشعار صاحب  14معقوؿ عميو فإنو يتعيف عمى المقاوؿ أف يشعر صاحب العمؿ بذلؾ خالؿ )
العمؿ مع بياف التفاصيؿ المدعمة العتراضو. ولدى تسمـ صاحب العمؿ لمثؿ ىذا اإلشعار والتفاصيؿ المذكورة ا يقوـ 

 قرار الذي يرتئيو ويكوف قراره نيائيًا وباتًا .صاحب العمؿ باتخاذ ال
 

 : ) إضافية (  –(  3/6المادة ) 
 

 االجتماعات اإلدارية :
" لمميندس أو لممثؿ المقاوؿ أف يدعو كؿ منيما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمؿ ا ويتعيف عمى 

لى صاحب الميندس في مثؿ ىذه الحالة أف يسجؿ محضرًا لحيثيات ا الجتماع ويسمـ نسخة منو لكؿ مف الحاضريف وا 
 العمؿ ا مع مراعاة أف تكوف المسؤوليات عف أية أفعاؿ مطموبة مف أي منيـ متوافقة مع أحكاـ العقد " .
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 الفصؿ الرابع
 المقاوؿ

   "The Contractor " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ضماف األداء : –(  4/2المادة ) 
 

 يمغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة مف المادة األصمية ويستعاض عنو بالتالي :
 

( يومًا مف تاريخ تسممو لكتاب القبوؿ إاّل إذا 14المقاوؿ أف يقدـ ضماف األداء إلى صاحب العمؿ خالؿ ) يتعيف عمى"
نص عمى خالؼ ذلؾ ا وأف يرسؿ نسخة مف الضماف إلى الميندس . وبخالؼ ذلؾ يعتبر المقاوؿ مستنكفًا عف عرض 

 قدـ بيا.مناقصتو ويحؽ لصاحب العمؿ أف يصادر كفالة مناقصتو التي سبؽ وأف ت

ينبغي أف يكوف ضماف االداء صادرًا مف دولة موافؽ عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ وأف يقدمو المقاوؿ حسب النموذج 
ذا كاف ضماف األداء كفالة بنكية فإنو يجب إصداره مف قبؿ بنؾ محمي مرخص ا كما  المرفؽ بيذه الشروط الخاصة . وا 

ذا لـ يكف الضماف بنموذج يجب تعزيز أي ضماف صادر عف أي بنؾ أجنبي مف  قبؿ أحد البنوؾ المحمية المرخصة . وا 
كفالة بنكية فإنو يتعيف أف يكوف صادرًا عف مؤسسة مالية مسجمة ومرخصة لمعمؿ في األردف وأف يكوف مقبواًل لدى 

 صاحب العمؿ .
 

العقػػػد ا  % مػػػف قيمػػػة5بعػػػد صػػػدور شػػػيادة تسػػػمـ األشػػػغاؿ يمكػػػف أف تخفػػػض قيمػػػة ضػػػماف األداء لتصػػػبح بنسػػػبة 
% مػػػف قيمػػػة العقػػػد ا أو تخفػػػيض 5أو أف يسػػػتبدؿ بيػػػا ضػػػماف إصػػػالح العيػػػوب ) كفالػػػة إصػػػالح العيػػػوب ( بواقػػػع  

 %( .5قيمة ضماف األداء إلى )
 

كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يت كد مف أف يبقى ضماف األداء ساري المفعوؿ بالقيمة المحددة في ممحؽ عرض المناقصة 
ذا احتوت شروط الضماف عمى تاريخ النقضائو ا وتبيف ب ّف المقاوؿ لف يكوف مخواًل إلى أف ينجز المقاوؿ ا ألشغاؿ . وا 

ُُ . فإنو  28بتسمـ أي مف شيادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبؽ الموعد النيائي لصالحية أي منيما بمدة ) ( يومًا
 . "أو إصالح العيوب حسب واقع الحاؿ  يتعيف عميو أف يقوـ بتمديد سرياف الضماف إلى أف يتـ إنجاز األشغاؿ

 

 المقاولوف الفرعيوف : –(  4/4المادة ) 
 يضاؼ ما يمي إلى نياية " المادة " :

 

إّف الحػػػد األقصػػػى لمجمػػػوع المقػػػاوالت الفرعيػػػة التػػػي يسػػػمح لممقػػػاوؿ الرئيسػػػي إيكاليػػػا إلػػػى المقػػػاوليف الفرعيػػػػيف ىػػػو 
العقػػػػد إاّل إذا كػػػػاف المقػػػػاوؿ الفرعػػػػي مطموبػػػػًا بموجػػػػب العقػػػػد ا % ( مػػػػف قيمػػػػة العقػػػػد المقبولػػػػة وفقػػػػًا السػػػػعار 33)

وعمػػػػى المقػػػػاوؿ أف يرفػػػػؽ بعرضػػػػو كشػػػػفًا يبػػػػيف فيػػػػو األعمػػػػاؿ التػػػػي سػػػػيقـو بإيكاليػػػػا إلػػػػى المقػػػػاوليف الفرعيػػػػػيف مػػػػع 
تحديػػػد النسػػػبة مػػػف قيمػػػة العقػػػد لكمعمػػػؿ سػػػينفذ مػػػف قبػػػؿ أي مقػػػاولفرعي . عمػػػى المقػػػاوؿ أثنػػػاء فتػػػرة التنفيػػػذ تزويػػػد 
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نػػػػدس وصػػػػاحب العمػػػػؿ بنسػػػػخ عػػػػف جميػػػػع عقػػػػود المقػػػػاوالت الفرعيػػػػة ا كمػػػػا يتعػػػػيف عمػػػػى المينػػػػدس الت كػػػػد مػػػػف المي
بالغ صاحب العمؿ عف أية مخالفات بيذا الخصوص .  عدـ تجاوز النسبة المبينة آنفًا وا 

 
النسػػػبة مػػػف قػػػانوف مقػػػاولي اإلنشػػػاءات, فيػػػتـ اإللتػػػزاـ ب 16فػػػي حػػػاؿ العطػػػاءات التػػػي تنطبػػػؽ عمييػػػا أحكػػػاـ المػػػادة 

 التي يقررىا مجمس الوزراء .
 

 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 
 تضاؼ الفقرتاف التاليتاف إلى نياية المادة :

" إذا كػػاف ىنالػػؾ عػػدة مقػػاوليف يعممػػوف فػػي الموقػػع فػػي نفػػس الوقػػت ا تػػتـ إعػػادة النظػػر فػػي قائمػػة إجػػراءات السػػالمة 
 تحديد التزامات صاحب العمؿ بش نيا .المطموبة مف المقاوؿ , وفي ىذه الحالة يتـ 

يتعيف عمى المقاوؿ وصاحب العمؿ والميندس االلتزاـ ب مور السالمة العامػة واألمػور المتعمقػة بيػا " وفقػًا ألحكػاـ كػودات 
 البناء الوطني .

 

 توكيد الجودة : –(  4/9المادة ) 

في األشغاؿ فإنو يتعيف بياف ذلػؾ فػي ممحػؽ عػرض  إذا قرر صاحب العمؿ أّف ىنالؾ حاجة إلى وجود نظاـ لتوكيد الجودة
يراد التفاصيؿ في وثائؽ العقد فاف لـ يتـ بياف ذلؾ فال يكوف نظاـ الجودة  المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية ا وا 

 مطموبًا..
 

 معدات صاحب العمؿ والمواد التي يقدميا: –(  4/20المادة ) 
 

ضػػافية كػػؿ بنػػد مػػف المعػػدات أو المػػواد التػػي سػػيقوـ صػػاحب العمػػؿ بتشػػغيميا أو يجػػب أف يحػػدد فػػي الشػػروط الخاصػػة اإل
بتقديميا إلى المقاوؿ بصورة مفصمة , ولبعض أنواع التسييالت يتعيف تحديد األحكاـ األخرى لتوضيح نػواحي المسػؤولية 

 والت مينات في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 األمف في الموقع : –(  4/22المادة ) 
 

 الفقرة التالية إلى نياية المادة : تضاؼ
" إذا تواجد أكثر مف مقاوؿ في الموقع ا فإنو يجب تحديد مسؤولية صاحب العمؿ وكؿ مف المقاوليف اآلخريف الموجوديف 

 في الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االشغاؿ المؤقتة )إضافية( : –(  4/25المادة ) 



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

121                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

 
 األشغاؿ المؤقتة :

 

دامتيا وصيانتيا وتشػغيميا ا فػي يتـ بيا -أ ف متطمبات األشغاؿ المؤقتة المطموب مف المقاوؿ تنفيذىا أو تقديميا وا 
 جدوؿ الكميات كبنود في قسـ األعماؿ التمييدية .

 كما يتعيف بياف أية أشغاؿ مؤقتة سيقـو صاحب العمؿ بتزويدىا . -ب
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 الفصؿ السادس
 المستخدموف والعماؿ 
   "Staff and Labour " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
  

 تعيػيف المستخدميف والعماؿ :  –(  6/1) المادة 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
" يتعيف عمى المقاوؿ مراعاة األنظمة والقوانيف المتعمقة باستخداـ العماؿ األجانب وااللتزاـ باتباع القوانيف المحمية 

 المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمؿ المتعمقة بيـ " .
 
 
 

 ساعات العمؿ : –(  6/5 المادة )
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
" تكوف أياـ العمؿ خالؿ األسبوع : ) السبت ا األحد ا االثنيف ا الثالثاء ا األربعاءا الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمؿ 

 يوميًا بحيث ال يستثنى يـو السبت مف أياـ العمؿ األسبوعية " .
 

 اظرة المقاوؿ : من –(  6/8المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
" لمت كد مف حسف استعماؿ لغة االتصاالت ا يمكف تحديد نسبة المستخدميف لدى المقاوؿ الذيف يجب أف يستخدموا ىذه 

 المغة بطالقة ا أو انو يتعيف عمى المقاوؿ توظيؼ عدد مناسب مف المترجميف  " .
 
 

 ستخدمو المقاوؿ :م –(  6/9المادة ) 
 

 لتحديد أعداد ومؤىالت جياز المقاوؿ المنفذ ا حسب ما ىو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.
 

 ) إضافية ( :  –(  6/12المادة ) 
 

 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
مميف في يتعيف عمى المقاوؿ في كؿ وقت أف يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدميف والعماؿ العا

الموقع مف أذى الحشرات والقوارض ا وأف يقمؿ مف خطرىا عمى الصحة . كما يتعيف عميو أف يوفر أدوية  
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الوقاية المناسبة ضدىا لمستخدميو وأف يتقيد ب ية تعميمات صادرة عف أي سمطة صحية محمية ا بما فييا 
 استعماؿ مبيدات الحشرات .

 

 كحولية :حظر تعاطي المخدرات والمشروبات ال -ب
 

يحظر عمى المقاوؿ أف يحضر إلى موقع العمؿ أي مشروبات كحولية أو مخدرات ا أو أف يسمح أو 
 يتغاضى عف قياـ عمالو ومستخدميو أو عماؿ ومستخدمي مقاوليو الفرعيػيف بتعاطييا في الموقع .

 

 حظر استعماؿ األسمحة : -ج
 

يستعمؿ فيو أية أسمحة أو ذخيرة أو مواد يحظر عمى المقاوؿ أف يحضر إلى موقع العمؿ ا أو أف 
متفجرة يمنعيا القانوف ا ويجب عميو أف يمنع عمالو ومستخدميو وعماؿ ومستخدمي مقاوليو الفرعيػيف 

 مف حيازة ىذه األسمحة والذخائر في الموقع .
 

 احتراـ الشعائر الدينية وااللتزاـ بالعطؿ الرسمية : -د
 

 عياد الرسمية وأف يراعي الشعائر الدينية المتعارؼ عمييا .عمى المقاوؿ أف يتقيد ب ياـ األ
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 الفصؿ السابع
 التجييزات اآللية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 

 
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
مف قبؿ مؤسسة مالية تقتضي قواعدىا إلزاـ صاحب العمؿ بشراء بعض التجييزات أو  " إذا كانت األشغاؿ تنفذ بقروض

المواد مف أسواؽ محددة وضمف شروط محددة فيتـ االلتزاـ بذلؾ ا حسب ما ىو منصوص عميو في بياف " دوؿ المصدر 
 "  Eligible Source Countriesالمؤىمة " 

 

 
 االختبار : –(  7/4المادة ) 

 

 

ورد في ىذه المادة  فإّف المقاوؿ يتحمؿ  تكاليؼ ما يترتب عمى إجراء االختبارات المنصوص عمييا في العقد  إيضاحا لما
 ) بما فييا المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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 الفصؿ الثامف
 المباشرة والت خيرات وتعميؽ العمؿ

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
ذا كانت األشغاؿ سوؼ يتـ تسمميا عمى مراحؿ ا فإنو يجب تحديد تمؾ المراحؿ ك قساـ في ممحؽ عرض المناقصػة أو  " وا 

 في الشروط الخاصة اإلضافية  " .
 

 

 برنامب العمؿ : –(  8/3المادة ) 
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
( يومًا مف تاريخ تسممو إشعار الميندس بضػرورة تقػديميا 14" يتعيف عمى المقاوؿ أف يقّدـ برامب العمؿ المعّدلة خالؿ )

. 
 

 تعويضات الت خير : –(  8/7المادة ) 
ة عمى قيمة تعويضات الت خير لكؿ قسـ مف االشغاؿ ينص في ممحؽ عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافي

 وكيفية احتسابيا في حالة التراكـ .
 

 

 ) إضافية( : –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكاف ة اإلنجاز المبكر :
إذا كانت حاجة صاحب العمؿ تستدعي إشغاؿ  المشروع في وقت مبكر ا تكوف قيمة  " مكاف ة اإلنجػاز المبكػر حسػب مػا 

وفي حاؿ وجودىا فإنو يتـ تفصيؿ ذلؾ في الشروط الخاصة االضػافية في ممحؽ عرض المناقصة ,  ىو منصوص عميو "
. 
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 الفصؿ التاسع
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 التزامات المقاوؿ : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .

ذا " يتعيف أف ينص في " المواصفات " عمى تحديد االختبارات التػي يجػب إجراؤىػا قبػؿ إصػ دار شػيادة تسػمـ األشػغاؿ ا  وا 
كانت األشغاؿ سوؼ يتـ اختبارىا وتسمميا عمى مراحؿ ا فإفّ  متطمبات االختبارات يجػب أف ت خػذ فػي الحسػباف أّف بعػض 

 أجزاء األشغاؿ غير مكتممة " .
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 الفصؿ العاشر
 تسمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ 
"Employers Taking - Over  " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 وأقساـ األشغاؿ : تسمـ األشغاؿ  –(  10/1المادة ) 

 

 -تمغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بػ ) يتعيف عمى الميندس ..... ( إلى نياية المادة ويستعاض عنيا بما يمي :
 
عندما يتـ إنجاز األشغاؿ بكامميا أو أي قسـ منيا " حسبما ىو محدد في ممحؽ عرض المناقصة " ا وبحيث  -أ

جميا بشكؿ مناسب ا ويتبيف أنيا قد إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز" يمكف استعماليا لمغاية التي أنشئت مف أ
رساؿ نسخة مف اشعاره إلى صاحب العمؿ  المطموبة بموجب العقد ا فيجوز لممقاوؿ أف يشعر الميندس بذلؾ ) وا 

فترة ( عمى أف يرفؽ بيذا األشعار تعيدًا منو بإنجاز أية إصالحات أو أعماؿ متبقية بالسرعة الالزمة خالؿ 
 اإلشعار بالعيوب .

ويعتبر ىذا األشعار المشار إليو والتعيد الخطي المرفؽ بو طمبًا مقدمًا إلى الميندس إلصدار شيادة تسمـ  
 األشغاؿ .

( يومًا مف تاريخ تسممو طمب المقاوؿ بالكشؼ عمى األشغاؿ ا ويقدـ تقريرًا بنتيجة 14يقـو الميندس خالؿ )   -ب
رساؿ نسخة عنو إلى المقاوؿ ( ا فإما أف يشيد ب ّف األشغاؿ قد كشفو إلى صاحب العمؿ خ الؿ ىذه المدة ) وا 

أنجزت وأنيا في وضع قابؿ لمتسمـ ا أو أف يصدر تعميمات خطية إلى المقاوؿ يبيف فييا األمور التي يترتب عمى 
ة الستكماؿ األعماؿ المتبقية المقاوؿ استكماليا قبؿ إجراء عممية التسمـ ا ويحدد لممقاوؿ الفترة الزمنية الالزم

 وتصحيح األشغاؿ بشكؿ مقبوؿ لدى الميندس 
( يومًا األنفة الذكر دوف أف يقدـ الميندس تقريرًا بنتيجة كشفو إلى صاحب العمؿ 14) وفي حاؿ انقضاء مدة )

الطمب مف يقـو صاحب العمؿ بالتحقؽ مف الواقع بالطريقة التي يختارىا ولو اف يشكؿ لجنة تسمـ األشغاؿ أو 
 المقاوؿ باستكماؿ االعماؿ تمييدًا الجراء عممية التسمـ وتحديد تاريخ التسمـ ( .

   
يوما مف تسممو تقرير الميندس ) الذي يشيد فيو ب ّف األشغاؿ قد تـ إنجازىا وأنيا ( 21) يقـو صاحب العمؿ خالؿ   –ج 

عمى أف ( يومًا المشار الييا اعاله 14)ػ مدة البعد انقضاء في وضع قابؿ لمتسمـ ( بتشكيؿ لجنة تسمـ األشغاؿ 
) ويكوف الميندس أحد أعضائيا ( ويبمغ المقاوؿ بالموعد المحدد لمعاينة   –ال يتجاوز عدد أعضائيا عف سبعة 

األشغاؿ , وفي أثناء ذلؾ يقـو الميندس مع المقاوؿ بإعداد ما يمـز مف كشوؼ وبيانات وجداوؿ ومخططات 
 .المجنة الزمة لتسييؿ ميمة
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( أياـ مف تاريخ تشكيميا بإجراء المعاينة بحضور المقاوؿ أو مف يفوضو ا ومف ثـ تقوـ 10تقـو المجنة خالؿ ) -د
ا ويوقع عميو أعضاء المجنة والمقاوؿ أو وكيمو المفوض ا وتسمـ نسخ منو إلى  بإعداد محضر تسمـ األشغاؿ

عدادكؿ مف صاحب العمؿ والمقاوؿ والميندس ا وفي حالة ت التقرير خالؿ  خمؼ المجنة عف إجراء المعاينة وا 
( يومًا مف تاريخ انتياء المدة المحددة آنفًا ا عندئٍذ يعتبر في ىذه الحالة تاريخ التسمـ ىو 28)مدة أقصاىا 

 تاريخ تقرير الميندس المشار اليو في الفقرة ) ب ( أعاله .
 

محضر المتضمف تسمـ األشغاؿ أف يصدر شيادة تسمـ ( أياـ مف توقيع ال7يتعيف عمى الميندس خالؿ ) -ىػ
األشغاؿ / محددًا فييا تاريخ إنجاز األشغاؿ بموجب العقد ا ويعتبر ىذا التاريخ ىو تاريخ بدء فترة 
اإلشعار بالعيوب ا كما يتعيف عمى الميندس أف يرفؽ بالشيادة كشفًا باألعماؿ المتبقية واإلصالحات 

يتعيف عمى المقاوؿ أف ينفذىا خالؿ مدة محددة مف بدء فترة األشعار المطموبة مف المقاوؿ والتي 
 بالعيوب .

 

( أياـ مف  7يحؽ لممقاوؿ إبداء مالحظاتو أو اعتراضو عمى تقرير المجنة ا عمى أف يتـ ذلؾ خالؿ )  -و
نسيبو تاريخ توقيع التقرير ويقدـ اعتراضو خطيًا إلى الميندس الذي يتعيف عميو دراسة األمر وتقديـ ت

 إلى صاحب العمؿ .
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 الفصؿ الثاني عشر
 كيؿ األشغاؿ وتقدير القيمة 

"Measurement and Evaluation   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

) ىذه المادة غير مطبقة في ىذا العطاء الف الكميات قابمة  تقدير القيمة :  –(  12/3المادة ) 
 لمزيادة او النقصاف واألسعار ثابتة ميما كانت الكميات(

 

 -( مف ىذه المادة: تمغى الفقرتاف ) أ ا ب
 

% ( مف الكمية المدونة في جدوؿ الكميات أو 20إذا اختمفت الكمية المكالة ليذا البند بما يزيد أو ينقص عف )  -أ
في أي جدوؿ مسّعر آخر ا وكاف حاصؿ ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد ليذا البند 

 ىذا البند لـ تتـ اإلشارة إليو في العقد عمى أنو بند بسعر ثابت أو  % مف قيمة العقد المقبولة ا وأفّ 1يتجاوز 

 -ب
 إّف العمؿ صدر بش نو تعميمات بتغيػير بموجب أحكاـ الفصؿ " الثالث عشر " ا و   -1
 أنو ال يوجد سعر وحدة مدوف ليذا البند في العقد ا و - 2
فيو ليست متشابية مع أي بند مف بنود العقد  أنو ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ا ألّف طبيعة العمؿ -3 

 ا أو أّف العمؿ ال يتـ تنفيذه ضمف ظروؼ مشابية لظروفو .
 

يتـ اشتقاؽ سعر الوحدة الجديد مف أسعار بنود العقد ذات الصمة ا مع تعديالت معقولة لشموؿ أثر األمور 
 طبيؽ منيا .الموصوفة  في الفقرتيف ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ا حسبما ىو واجب لمت

إذا لـ يكف ىناؾ بنود ذات صمة الشتقاؽ سعر الوحدة الجديد ا فإنو يجب اشتقاقو مف خالؿ تحديد الكمفة 
 المعقولة لتنفيذ العمؿ ا مضافًا إلييا ربح معقوؿ ا مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .

لى أف يحيف وقت االتفاؽ عمى سعر الوحدة المناسب أو تق ديرها فإنو يتعيف عمى الميندس أف يقـو بوضع وا 
في كؿ األحواؿ يتـ تطبيؽ سعر الوحده الجديد عمى النحو  سعر وحدة مؤقت ألغراض شيادات الدفع المرحمية

 -التالي :
 
 في حالة الزيادة يطبؽ السعر الجديد عمى الكمية التي تزيد عف الكمية المدونة في الجداوؿ ا و  -أ
 اف يطبؽ السعر الجديد عمى الكميات المنفذة فعاًل .في حالة النقص -ب
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 الفصؿ الثالث عشر
 التغيػيرات والتعديالت 

"Variations and Adjustments   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ( 13/8المادة ) 13/7(و( : 
( مف الشروط العامة والخاصة وجميع البنود المتفرعة منيا وتعديالتيا 13/8(( و 7/ 13يمغى نص المادتيف ) 

 تالي :ويستعاض عنيا بالنص ال
)) ال يستحؽ المقاوؿ اي تعويض عف اي تغير في التكاليؼ سواء الناجمة عف التغيير في التشريعات و القوانيف 
بما فييا التعميمات الحكومية و /او تمؾ الناجمة عف اي تعديؿ لالسعار ) ارتفاعا /انخفاضا ( عمى اجور االيدي 

مف مدخالت االشغاؿ والتي تشمؿ التغيير في اسعار المحروقات العاممة و/او اسعار المواـز و/او المواد وغيرىا 
و/او المواد الرئيسية المدرجة في جدوؿ الكميات , ويكوف السعر المقدـ مف المقاوؿ في جدوؿ الكميات شامال 

 جميع التكاليؼ ((
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 الفصؿ الرابع عشر
 قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الدفعة المقدمة :  –(  14/2المادة ) 

تطبؽ ىذه المادة عمى المشاريع التي ينص في ممحؽ عرض المناقصة عمى إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاوؿ بخصوصيا 
: 

ت الذي يتـ عنده تمغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بػ " يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتيي بػ " إلى ذلؾ الوق
 -استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامؿ ويستعاض عنيا بالتالي :

 

 -يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة مف المقاوؿ عمى النحو التالي  :
 % مف قيمة كؿ شيادة دفع " .10" تسدد قيمة الدفعة المقدمة عمى أقساط بنسبة 
 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :

% مف قيمة العقد المقبولة خالؿ أسبوعيف مف تاريخ إستكماؿ 5صرؼ القسط الثاني مف الدفعة المقدمة بنسبة يتـ 
 المقاوؿ تزويد الموقع بالمعدات والتجييزات والمواد المطموبة لمباشرة العمؿ بصورة فعمية بموجب شيادة مف الميندس .

قدمة ألغراض خارج نطاؽ المشروع ا فإنو يحؽ لصاحب العمؿ " إذا ثبت لصاحب العمؿ أّف المقاوؿ استغؿ الدفعة الم
 مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فورًا بصرؼ النظر عف أي معارضة مف جانب المقاوؿ " . 

 تقديـ طمبات الدفع المرحمية :  –(  14/3المادة ) 
 -يضاؼ إلى نياية المادة ما يمي :

 ندما يقدـ الكشؼ إلى الميندس بصورتو المكتممة " ." كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يشعر صاحب العمؿ ع
 الدفعات المت خرة :  –(  14/8المادة ) 

 -تمغى الفقرة الثانية مف ىذه المادة ويستعاض عنيا بما يمي :
بالزيادة أو النقصاف بموجب أي تعديالت يتـ إدخاليا عمى قانوف  %( ويتـ تعديميا5بنسبة )" تحسب نفقات التمويؿ 

 حاكمات المدنية ويتعيف دفعيا بالعمالت المحددة ليا " .أصوؿ الم
 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -يمغى النص األساسي ويستعاض عنو بما يمي :
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% ( مف المبمغ المحتجز مقابؿ كفالة خاصة بعد أف تصؿ قيمة 50إذا تمت  موافقة صاحب العمؿ فإنو يمكف استبداؿ )
 الحد األقصى المحدد في ممحؽ عرض المناقصة . %( مف60المحتجزات إلى ) 

يتـ رد كامؿ قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حاؿ تطبيؽ ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسمـ األشغاؿ وعند تقديـ 
 ضماف إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .

 

 كشؼ دفعة اإلنجاز ) عند تسمـ األشغاؿ ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاؼ الى المادة :
 ويتعيف عمى المقاوؿ عند تسممو ىذه الدفعة أف يقدـ إقرارًا بالمخالصة حسب النموذج المرفؽ بيذه الشروط 

 (. 10 –) نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ رقـ )ج 
 

 طمب شيادة الدفعة الختامية ) المستخمص النيائي (: –( 14/11المادة )
اية مبالغ اخرى يعتبرىا المقاوؿ انيا  -ره )ب( مف الماده المشار الييا اعاله بحيث تصبح : بتعدؿ الفق 

تستحؽ لو بموجب العقد او خالفو فيما يتعمؽ تحديدا" باالمور او االشياء المستجده بعد اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ ) 
 التسمـ االولي (.

 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 بعد مصطمح ) ضماف األداء ( : يضاؼ ما يمي
 ) أو ضماف إصالح العيوب ا حسب واقع الحاؿ ( .
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 الفصؿ السادس عشر
نياء العقد مف قبؿ المقاوؿ   تعميؽ العمؿ وا 

"Suspension and Termination by Contractor   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 حؽ المقاوؿ في تعميؽ العمؿ :  –(  16/1المادة ) 

 

 -لثالث األولى مف ىذه المادة ويستعاض عنيا بما يمي :تمغى الفقرات ا
 

( ا أو لـ يتقيد صاحب العمؿ بمواعيد 14/6" إذا اخفؽ الميندس في تصديؽ أي شيادة دفع بموجب أحكاـ المادة ) 
عف)  بعد توجيو أشعار بميمة ال تقؿ –( ا فإنو يجوز لممقاوؿ 14/7الدفعات المستحقة لممقاوؿ عماًل ب حكاـ المادة ) 

( يومًا إلى صاحب العمؿ أف يعمؽ العمؿ ) أو أف يبطئ عممية التنفيذ ( ما لـ يتسمـ المقاوؿ شيادة الدفع ا أو 21
 الدفعة المستحقة حسب واقع الحاؿ ومحتوى اإلشعار المذكور " .

 اـ المادة إّف إجراء المقاوؿ ىذا ا ال يجحؼ بحقو في استيفاء نفقات التمويؿ التي قد تتحقؽ لو بموجب أحك
 ( . 16/2( ا وال بحقو في إنياء العقد عماًل ب حكاـ المادة ) 14/8)

إذا تسمـ المقاوؿ الحقًا إلشعاره شيادة الدفع أو الدفعة المستحقة لو قبؿ قيامو بتوجيو إشعار اإلنياء ا فإنو يتعيف عميو 
 أف يست نؼ العمؿ المعتاد وب سرع وقت ممكف عمميًا .

 
 :لية في نياية ىذه المادة تضاؼ الفقرة التا

 
( مف العقد أف يعمـ صاحب 14/3( أياـ مف تاريخ تقديـ طمب شيادة الدفعة بموجب المادة ) 3عمى المقاوؿ وخالؿ )

 العمؿ عف تاريخ تقديـ طمب  " شيادة الدفعة "  إلى الميندس .
 

 إنياء العقد مف قبؿ المقاوؿ :  –(  16/2المادة ) 

 

و ( ا تعّدؿ الحالتاف ) و ا ز( في السطر  –حاالت إنياء العقد . وترقـ الفقرات المتبقية مف ) أ تمغى الفقرة )أ( مف 
 الثاني والعشريف إلى ) ىػ ا  و ( .
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 الفصؿ السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية 

"Risk and Responsibility   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تضاؼ المواد التالية في نياية الفصؿ :

 

 ) إضافية ( :  –(  17/7المادة ) 

 الضماف اإلنشائي لممشروع :
( مف 791– 788ات عف الضماف اإلنشائي لممشروع وفقًا ألحكاـ المواد ) يكوف المقاوؿ مسؤواًل لمدة عشر سنو 

 القانوف المدني األردني .
 

 ) إضافية( :  –( 17/8المادة )
 

 استعماؿ المواد المتفجرة :

ينبغػي عمػى المقػاوؿ اتخػاذ اإلجػراءات واالحتياطػات والتقيػػد بتعميمػات المينػدس واألنظمػة والقػوانيف الصػادرة عػف السػػمطة 
لمختصة في كؿ ما يتعمؽ باستعماؿ المواد المتفجرة ونقميػا وتخزينيػا وغيػر ذلػؾ ممػا قػد يحتػاج إليػو فػي تنفيػذ التزاماتػو ا

الواردة في ىذا العقد ا وينطبؽ ىذا عمى جميع المواد القابمة لالشتعاؿ أو التي يوجد خطر في استعماليا ونقميا وتخزينيا 
. 

جراء جميع االتصاالت مع مختمؼ السمطات والمصادر ذات العالقة  ينبغي عمى المقاوؿ ت ميف التصاريح الالزمة  لذلؾا وا 
قبؿ قيامو ب عماؿ التفجير وعميو أف يتقيد بالتعميمات الرسمية التي تعطى لػو بيػذا الشػ ف  كمػا عميػو أف يطمػع المينػدس 

وأعمػاؿ التفجيػرا مػػع العمػـ أّف ىػػذه أو ممثمػو عمػى الترتيبػػات واإلجػراءات التػػي يتخػذىا بخصػوص خػػزف ونقػؿ المتفجػػرات 
الترتيبػػات واإلجػػراءات ال تعفػػي المقػػاوؿ مػػف أي مػػف مسػػؤولياتو والتزاماتػػو وفقػػًا لمقػػوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات المتعمقػػة 

 بالتفجيرات . 
 

 ) إضافية ( :  –(  17/9المادة ) 
 الرشوة :

سػتخدمييـ لمرشػوة بػ ي شػكؿ مػف أشػكاليا ألي مػف جيػاز إّف ممارسة المقاوؿ أو أي مف مقاوليو الفرعيػػيف أو أي مػف م
صاحب العمؿ أو الميندس أو الجياز التابع لو يكوف سػببًا " كافيػًا " إللغػاء ىػذا العقػد وغيػره مػف العقػود التػي يػرتبط بيػا 

و ىديػة المقاوؿ بصاحب العمؿ ا ىذا عػدا المسػؤوليات القانونيػة الناجمػة عػف ذلػؾ ويعتبػر فػي حكػـ الرشػوة أي عمولػة أ
تمنح ألي مف صاحب العمؿ أو الميندس أو مستخدميو بقصد الحصوؿ عمى أي تعديؿ أو تبػديؿ فػي األشػغاؿ ا أو عمػى 
مستوى المصنعية ا أو لمحصوؿ عمى أي انتفاع شخصػي ا ولصػاحب العمػؿ الحػؽ فػي اسػتيفاء أي تعػويض يسػتحؽ لػو 

خصـ قيمة ذلؾ مف أي مبمغ يستحؽ لممقاوؿ بذمتو أو مػف عف أي خسارة تنجـ عف إلغاء ىذا العقد ليذا السبب ويمكنو 
 ضماناتو . 
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 الدفعات األخرى :  –(  17/9/1المادة ) 
لقد صرح المقاوؿ في ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى المرفؽ بيذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تـ  -أ

قاوؿ تقديـ وصؼ مفصؿ ليذه الدفعات األخرى وسببيا دفعيا أو تـ االتفاؽ عمى دفعيا إلى اآلخريف وعمى الم
سواء تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبمو أو نيابة عنو ا أو مف قبؿ مقاوليو 
الفرعيػيف أو وكالئيـ أو ممثمييـ ا وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة  إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو 

ة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات  التي تجري إلبراـ العقد أـ مف أجؿ عممية المناقص
 تنفيذه فعاًل .

كما ويتعيد المقاوؿ ب ف يقدـ تصريحًا خطيًا إلى صاحب العمؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات أخرى بما في  
ى وذلؾ بتاريخ قيامو بالدفع أو تاريخ إلزامو بالدفع ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ وصفًا مفصاًل لسبب ىذه الدفعات األخر 

 .أييما يحدث أواًل 
يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ ب حكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيًا مف  -ب

 اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره :
 ( مف العقد . 15/2صوص المادة ) أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة ن -1
 .أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لممقاوؿ بموجب ىذا العقد مبمغًا يساوي ضعفي مبمغ الدفعات األخرى  -2
أف يطالب المقاوؿ ب ف يدفع إلى صاحب العمؿ وعمى الفور مبمغًا يساوي ضعفي مبمغ الدفعات األخرى  -3

غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة  ويقر المقاوؿ بموجب ىذا البند بموافقتو
. 

ذه ىمع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف ب ف مجموع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب   
 الفقرة ) ب ( لف يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .

 

جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاوليف مف الباطف أو المجيزيف أو يوافؽ المقاوؿ عمى أف يضمف  -ج
المستشاريف فيما يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله عمى أف ال تقؿ ىذه 

فريؽ المواد في شدتيا عف نصوص الفقرتيف المشار إلييما شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ ال
األوؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء المقاوليف مف الباطف أوالمورديف أو المستشاريف ا كما 

يتعيد المقاوؿ أف يزود صاحب العمؿ عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجرد التوقيع 
 عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد .

يجوز ألي شخص أف يتذرع ب ف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات األخرى إذا ال  -د
كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا ا وأّف حقوؽ صاحب العمؿ المنصوص عمييا في المادة ىي باإلضافة إلى 

 . المممكة ة النافذة فيأي حقوؽ قد تترتب لصاحب العمؿ أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظم



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

136                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد .  -ىػ
  

 الدفعات الممنوعة :  –(  17/9/2المادة ) 
 

 لقد صرح المقاوؿ وتعيد لصاحب العمؿ في ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة ب نو لـ يقـ بدفع أو يعد بدفع -أ
أي مف " الدفعات الممنوعة " سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر ا وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبؿ 
المقاوؿ أو نيابة عنو ا أو مف قبؿ مقاوليو الفرعيػيف أو نيابة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ 

ي " موظؼ " بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ ا إلى صاحب العمؿ ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أ
بصفة رسمية أـ ال وذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / 

 المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعاًل . 
ب ف ال يقـو بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سواء مباشرة أو  كما يتعيد المقاوؿ 

بالواسطة وسواء أكاف ذلؾ مف قبؿ المقاوؿ نفسو أو مقاوليو الفرعيػيف أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو 
 نفيذه .ممثمييـ إلى أي " موظؼ " فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو ت

يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ ب حكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيًا مف  -ب
 اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره .

 ( مف العقد . 15/2أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
لممقاوؿ بموجب ىذا العقد مبمغًا يساوي ) ضعفي ( مبمغ  أف يخصـ مف المبالغ المستحقة -2

 الدفعات الممنوعة .
أف يطالب المقاوؿ ب ف يدفع إلى صاحب العمؿ وعمى الفور مبمغًا يساوي ) ضعفي ( مبمغ الدفعات  -3

األخرى ويقر المقاوؿ بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه 
 لمطالبة . ا

مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف ب ّف مجموع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب ىذه 
 الفقرة ) ب ( لف يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .

لمجيزيف أو يوافؽ المقاوؿ عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاوليف الفرعيػيف أو ا -ج
المستشاريف فيما يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) عمى أف ال تقؿ 
ىذه المواد في شدتيا عف نصوص الفقرتيف المشار إلييما ( شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ 

ىؤالء المقاوليف الفرعيػيف أو المورديف أو  صاحب العمؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف
المستشاريف ا كما يتعيد المقاوؿ أف يزود صاحب العمؿ عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقية 

 بمجرد التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد .
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المشروعية عمى أي مف الدفعات الممنوعة ال يجوز ألي شخص أف يتذرع ب ف نص المادة أعاله يضفي صفة  -د
إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا ا وأفّ  حقوؽ الفريؽ األوؿ المنصوص عمييا في المادة أعاله ىي  
باإلضافة إلى أي حقوؽ أخرى قد تترتب لصاحب العمؿ أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في 

 المممكة. 
 المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد . يبقى نص -ىػ
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 لفصؿ الثامف عشرا
 التأميف 

  "Insurance  " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 المتطمبات العامة لمت مينات :  –(  18/1دة ) الما
 

 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :
 

يكوف المقاوؿ ىو الطرؼ المؤمف ا كما ينبغي أف تتضمف بوليصة الت ميف شرطًا ينص عمى المسؤوليات  -
 Crossت ميف ) المتقابمة  لكؿ مف صاحب العمؿ والمقاوؿ باعتبارىما كيانيف منفصميف في اتفاقيات ال

Liabilities . ) 
 
 

 الت ميف عمى األشغاؿ ومعدات المقاوؿ :  –(  18/2المادة ) 
 
 

 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :
 %( مف قيمة العقد المقبولة " .115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عمييا بما يعادؿ ) 
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 الفصؿ العشروف
 ت ، الخالفات والتحكيـ المطالبا    

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 تعيػيف مجمس فض الخالفات:  –(  20/2المادة ) 
 

 ( مف الشروط العامة و جميع البنود المتفرعة منيا و تعديالتيا.20/2يمغى نص المادة )
 
 

 Arbitrationالتحكيـ :   –(  20/6المادة ) 
 

( ( 1/4المحػػددة فػػي المػػادة ) تمغػػى الفقػػرة األولػػى والتػػي تبػػدأ بػػػ ) مػػا لػػـ يكػػف قػػد تػػـ ( وتنتيػػي ) بمغػػة االتصػػاؿ
 -: ويستعاض عنيا بما يمي

 -مما لـ يصبح نيائيًا وممزمًا  -" ما لـ يكف قد تمت تسوية الخالؼ وديًا ا فإّف أي خالؼ حوؿ قرار " المجمس " بش نو 
 -يمي : لمابواسطة التحكيـ وفقًا   نيائياً تتـ تسويتو 

 

ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى تطبيؽ قواعد تحكيـ لتحكيـ األردني النافذ )تتـ تسوية الخالؼ نيائيًا بموجب قانوف ا -أ
 أخرى(.

 تشكؿ ىيئة التحكيـ مف عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينوف بموجب القانوف الواجب التطبيؽ ا و -ب
 ( . 4/  1تتـ إجراءات التحكيـ بمغة االتصاؿ المحددة  في المادة )  -ج

 

 ة تعيػيف " المجمس"  : انقضاء فتر   –(  20/8المادة ) 
 شؼذٍ تُلوشذ )ج( ٖٓ ٛزٙ تُٔثدذ ُصظدؿ ًٔث ٢ِ٣: 

 (".20/6"٣فثٍ تُخالف ٓدثششذ ت٠ُ تُصف٤ٌْ خٔٞؼح تـٌثّ تُٔثدذ ) -ج 
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 تُششٝؽ تُخثطر تتػثك٤ر -ج
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 تُششٝؽ تُخثطر تتػثك٤ر -ج

Supplementary Particular Conditions 

 

 
 ٝطق تُٔششٝع ٓٞػٞع ٛزت تُؼطثء .  *

 ٣صؼٖٔ تُٔششٝع شٔذ٣ذ خطٞؽ ٤ٓثٙ خثهطثس ٓخصِلٚ ٝٓفثخظ.

   

 شؼ٣ٞؼثز تُصأخ٤ش . –( 8/7تُٔثدذ )   **

خثُ٘غدر إ٠ُ شغ٤ِْ تُٔششٝع ػ٠ِ أؼضتء ، شؼصٔذ شؼ٣ٞؼثز تُصأخ٤ش تُصث٤ُر ػٖ تألهغثّ تُٔخصِلر 

. 
 : ٣ؽح ػ٠ِ تُٔوثٍٝ ٓشتػثذ تألٓٞس تُصث٤ُر *

 

 تُصضتٓثز ػثٓر : -أ
 تُؼَٔ ػ٠ِ تُصو٤َِ ٖٓ تُؼؽ٤ػ ٝش٣ِٞط تُد٤ةر خوذس تُٔغصطثع . -1

 ػذّ تعصؼٔثٍ ) تُٔٞهغ ( أل١ ؿشع ؿ٤ش ش٘ل٤ز تألشـثٍ . -2

 شظش٣ق ٤ٓثٙ تُل٤ؼثٕ ٝت٤ُٔثٙ تُلثبؼر ػٖ تُؼخ ٝخالكٚ ُٔ٘غ تتػشتس خثُـ٤ش . -3

شٌَ ٓالبْ ، ٝصسع خذ٣َ ُٔث ُْ ٣ظشؾ ُلٚ خثهصالػلٚ ٝإػلثدذ تُٔفثكظر ػ٠ِ تألشؽثس ٝتُٔشٝغ ٝتُغ٤ثؼثز خ -4

 تُغ٤ثؼثز إ٠ُ ـثُصٜث تأل٠ُٝ ـغح شؼ٤ِٔثز تُٜٔ٘ذط .

ك٢ ـثُر ٝؼٞج إٗشثء عوثُر ػ٠ِ ِٓلي أـلذ تُٔؽلثٝس٣ٖ ، كؼِل٠ تُٔولثٍٝ إٔ ٣ولّٞ خثمشظلثٍ ٓؼلٚ ، ٝػٔلَ  -5

 ٔثّ تُؼَٔ ٝػ٠ِ ـغثخٚ تُخثص . تُصشش٤دثز تُالصٓر ُص٘ل٤ز رُي ، ظْ إخالء تٌُٔثٕ ٝإطالـٚ ػ٘ذ إش

 

 ػدؾ ٝإدتسذ تُؼَٔ : -ج
 

 إٔ ٣صؼثٕٝ ٓغ تُٜٔ٘ذط ك٢ ششش٤ح ٓٞتػ٤ذ تؼصٔثػثز تُٔٞهغ ٝإػذتد ٓفثػش تمؼصٔثع . -1

إٔ ٣ؼذ عؽالً خثطثً خثألـٞتٍ تُؽ٣ٞلر ، ٣غلؽَ ك٤لٚ دسؼلثز ـلشتسذ تُٜلٞتء تُوظلٟٞ ٝتُلذ٤ٗث ، ٝتُشؽٞخلر ،  -2

 ٝعثػثز تُٜطٍٞ ٌَُ ٣ّٞ . زٔصشتٝٓؼّذٍ ٛطٍٞ تألٓطثس خث٤ُِٔ

 إٔ ٣وّٞ خأخز تُظٞس تُلٞشٞؿشتك٤ر ُد٤ثٕ شوذّ ع٤ش تُؼَٔ ٝإػذتد تُصوثس٣ش . -3

 ك٢ ـثُر إطالؾ تُؼ٤ٞج ، إٔ ٣ؼغ ؼذٝمً ُزُي ، ٝإٔ ٣ؼِْ ٓٔعَ تُٜٔ٘ذط ػٖ إٗؽثصتشٚ أٝمً خأٍٝ . -4

َٔ ، ٝخثُؼذد ٝتُفؽْ ٝخثُشلٌَ تُلز١ ٣صللن إٔ ٣ضٝد تُٔٞهغ خالكصثز شد٤ٖ تعْ تُٔششٝع ، ٝتعْ طثـح تُؼ -5

 ٓغ تُٜٔ٘ذط ػ٤ِٚ .

ك٢ ـثُر سكغ تُٜٔ٘ذط أٝ ٓغثػذ تُٜٔ٘ذط ُٔلثدذ أٝ ػٔلَ ٓلث ك٤ؽلح ػِل٠ تُٔولثٍٝ هدلَ تُدلذء خصظلف٤ؿ  -6

تُٞػغ إٔ ٣ولذّ ٓوصشـثشلٚ خثتػلثدذ أٝ تُصظلف٤ؿ إُل٠ ٓٔعلَ تُٜٔ٘لذط أٝ تُٜٔ٘لذط ، ٝرُلي ُصالكل٢ شٌلشتس 

 تُخطأ .

 

 

 

 

 عر ٜٓ٘ر تُٔوثٝمز ٝأدتء ٜٓثٓٚ خخظٞص تُؼوذ :ٓٔثس -غ
 

 تُٔٔثسعر تُؽ٤ذذ: -1
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إرت ُْ ٣ٌٖ هذ ـذد ٝطق ًثَٓ ُٔثدذ أٝ ٓ٘صػ أٝ ٓظ٘ؼ٤ر ، كإٗٚ ٖٓ تُٔلّٜٞ إٔ شٌٕٞ شِي تُٔثدذ أٝ تُؼَٔ 

ٓالبٔر ألؿشتع تُؼوذ أٝ ٓث ٣ٌٖٔ إٔ ٣غص٘صػ ٖٓ ٓؼث٤٘ٓٚ ٓ٘طو٤ثً ُٔٔثسعثز تُص٘ل٤ز تُؽ٤ذذ  ، خٔث ك٢ 

 رُي ٗظٞص تُد٘ٞد ٝتُٔٞتطلثز تُؼثٓر ٝتُٔٞتطلثز تُو٤ثع٤ر تُٔؼٍٔٞ خٜث .
 

 تُٔٞتطلثز تُو٤ثع٤ر : -2
( أٝ ؿ٤شٛث كإٗٚ ٣ؽح ػ٠ِ تُٔوثٍٝ  B. S.S( أٝ )  A.S.T. Mإرت ـذد ُٔثدذ ٓٞتطلثز ه٤ثع٤ر ٓعَ ) 

 ػر تُٜٔ٘ذط.شوذ٣ْ شٜثدذ تُٔ٘شأ تُص٢ شد٤ٖ ٓطثخور ٓث ٣وذٓٚ ٖٓ شِي تُٔٞتطلثز ُٔث ك٤ٚ ه٘ث
 

 تُٔٞتطلثز تُٔو٤ذذ  : -3
إرت ٓث ـذد ٓظذس ٝتـذ تـذٟ تُٔٞتد أٝ تُٔ٘صؽثز كإٗٚ ٣ؽح ػ٠ِ تُٔوثٍٝ تُصو٤ذ خثُد٘ذ ، ٝم ٣ـ٤ش رُي 

 تُٔظذس تُٞتـذ خذٕٝ ٓٞتكور خط٤ر ٖٓ تُٜٔ٘ذط ٓوشٝٗر خٔٞتكور طثـح تُؼَٔ .
 

 ػالٓثز ٓشتكن تُخذٓثز تُٔخل٤ر : -4
ثستز خثسصذ ك٢ تألٓثًٖ تُص٢ ٣ٞؼذ خذتخِٜث ٓٞتهغ ُصٔذ٣ذتز ٓشتكن ٝإٔ ٣ؼذ ُٜث ػ٠ِ تُٔوثٍٝ ٝػغ إش

ٓخططثز ٓغثـ٤ر ٝتػفر ، ٝرُي ُصغ٤َٜ تمٛصذتء إ٤ُٜث ػ٘ذ إؼشتء تُلفض ػ٤ِٜث أٝ ط٤ثٗصٜث أٝ 

 شظ٤ِفٜث أٝ ششـ٤ِٜث .
 

 تعصخذتّ تأل٣ذ١ تُؼثِٓر تُٔف٤ِر : -د
 

 ع تُٔف٤ِر :تُٔشثس٣غ تُُٔٔٞر ٖٓ تُخض٣٘ر أٝ تُوشٝ -1

ك٢ تُفثمز تمعصع٘ثب٤ر تُص٢ ٣صؼزس تُؼَٔ ك٤ٜث ٖٓ هدَ أسد٤ٗـ٤ٖ ، ٣ؽٞص تعصخذتّ ػٔثُر ٝتكذذ  -أ

 خٔٞتكور ٝصتسذ تُؼَٔ تُٔغدور .

ػذّ إػطثء أ٣ر ػطثءتز كشػ٤ر ٖٓ تُدثؽٖ ُِٔوث٤ُٖٝ ؿ٤ش تألسد٤ٗـ٤ٖ ٜٓٔث ًثٗس تألعدثج ٝػ٠ِ  -ج

 تُؼٔثُر تألسد٤ٗر كوؾ .إٔ ٣ِصضّ تُٔوثُٕٝٞ تُلشػ٤ٕٞ خصشـ٤َ 

ّٕ تُٔششٝع رٝ ؽد٤ؼر ٓصخظظر ٝخفثؼر إ٠ُ خدشذ أؼ٘د٤ر كؼ٤ِٚ إٔ ٣شكغ  -غ إرت شد٤ٖ ُظثـح تُؼَٔ أ

شوش٣شتً خزُي ٣د٤ٖ أعدثج تُفثؼر ُصِي تُخدشذ تألؼ٘د٤ر إ٠ُ ُؽ٘ر ك٤٘ر خثطر ُِ٘ظش ك٢ ٓعَ ٛزٙ 

٘ثعح ـٍٞ تُغٔثؾ ُِششًثز تألٓٞس ٝسكغ ش٘غ٤دثشٜث إ٠ُ ٓؽِظ تُٞصستء تطذتس تُوشتس تُٔ

 -تألؼ٘د٤ر ٝٓوذتس ٓغثٛٔصٜث ٝششٌَ ػ٠ِ تُ٘فٞ تُصث٢ُ :

 ٓؼث٢ُ ٝص٣ش تألشـثٍ تُؼثٓر ٝتتعٌثٕ سب٤غثً 

 ٝػؼ٣ٞر تُغثدذ 

 أ٤ٖٓ ػثّ ٝصتسذ تألشـثٍ تُؼثٓر ٝتتعٌثٕ 

 ٓذ٣ش ػثّ دتبشذ تُؼطثءتز تُف٤ٌٓٞر  

 ٗو٤ح  تُٜٔ٘ذع٤ٖ 

 ٗو٤ح تُٔوث٤ُٖٝ

 رتز تُؼالهر خثُٔششٝع. ٝٓٔعَ ػٖ تُذتبشذ
 

 تُٔشثس٣غ تُُٔٔٞر خوشٝع خثسؼ٤ر : -2
 

٣ؽٞص ش٘ل٤ز ٛزٙ تُٔشثس٣غ ٖٓ هدَ ٓوث٤ُٖٝ ؿ٤ش أسد٤ٗـ٤ٖ خثُٔشثسًر أٝ تمبصالف ٓغ ٓوث٤ُٖٝ أسد٤ٗـ٤ٖ أٝ 

 خثمٗلشتد إرت تهصؼس تُٔظِفر تُؼثٓر رُي .

ُصضتّ ٖٓ هدَ ٛسمء تُٔوث٤ُٖٝ خصشـ٤َ ٝك٢ ـثُر ش٘ل٤ز تُٔششٝع ٖٓ هدَ ٓوث٤ُٖٝ ؿ٤ش أسد٤ٗـ٤ٖ ك٤ؽح تم

%( ٖٓ ٓؽٔٞع تُؼٔثُر تُٔثٛشذ تُٔطِٞخر ٝتُٔوذسذ شوذ٣شتً ـو٤و٤ثً 70ػٔثُر أسد٤ٗر م شوَ ٗغدصٜث ػٖ )

خٔٞتكور ٝصتسذ تألشـثٍ تُؼثٓر ٝتتعٌثٕ ، ػ٠ِ إٔ م ٣غٔؿ خصشـ٤َ أ١ ػذد ٖٓ تُؼٔثٍ تألؼثٗح تُؼثد٣ـ٤ٖ 

 ؿ٤ش تُٜٔشذ .
 

 تز ٝتُٔسعغثز تُؼثٓر ٝتُدِذ٣ثز ٝتُششًثز تُٔغثٛٔر تُؼثٓر تمُصضتّ خدالؽ سب٤ظ تُٞصستء ػ٠ِ تُٞصتس -3

ٝتػصدثسٙ ؼضءت" ٖٓ ششٝؽ تُؼوٞد تُص٢ شدشٜٓث  ٝك٢ ـثُر ظدٞز ٓخثُلر أـٌثٓٚ  1990( ُغ٘ر 6سهْ )

 ٖٓ هدَ تُٔوث٤ُٖٝ شصخز خفوْٜ تتؼشتءتز تُصث٤ُر :
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ػ٘ٞتٗٚ ٖٓ هدَ طثـح تُؼَٔ ُصظ٣ٞح تُٞػغ خالٍ ٓذذ إٗزتس تُٔوثٍٝ تُٔخثُق خط٤ثً ػ٠ِ  -أ

 ( عدؼر أ٣ثّ .7أهظثٛث )

 كشع ؿشتٓر ٓث٤ُر شغث١ٝ أؼٞس تُؼٔثُر تألؼ٘د٤ر تُٔخثُلر تُٔغصخذٓر ك٢ تُٔششٝع. -ج

 

إرت شد٤ٖ ٝؼٞد ٗوض ك٢ تُٔٞتطلثز تُؼثٓر ٝتُخثطر شؼصٔذ تُٔٞتطلثز تُٞتسدذ ك٢ ًٞدتز تُد٘ثء تُٞؽ٢٘  -4

 ٛث تألد٠ٗ .تألسد٢ٗ خفذ

 

 ػ٠ِ تُٔوثٍٝ تُٔف٢ِ تعصخذتّ ت٤ُ٥ثز تُٔصٞكشذ ٝٓ٘صؽثز تُظ٘ثػر تُٔف٤ِر ػ٘ذ ش٘ل٤ز تألشـثٍ . -5

 

 

 
 

 ٓالـظر:
٣صؼ٤ٖ تمشلثم ك٤ٔث خ٤ٖ تُٔوثٍٝ ٝتُٜٔ٘ذط ػ٠ِ شٞتس٣خ شؼ٤ـ٤ٖ ًَ كشد ٖٓ أكشتد ؼٜثص تُٔوثٍٝ تُٔ٘لز  ٝك٢ ـثُر 

شـ٤ح أ١ كشد ٓ٘ٚ دٕٝ شؼ٤ـ٤ٖ خذ٣َ ُٚ كإٗٚ عٞف ٣صْ خظْ ٓث ٣وثخِٚ ٖٓ  شخِق تُٔوثٍٝ ػٖ شؼ٤ـ٤ٖ أ١ كشد ٓ٘ٚ أٝ

 سٝتشح ٓعَ ٛسمء تألكشتد ؿ٤ش تُٔؼ٤٘ـ٤ٖ أٝ تُٔصـ٤د٤ٖ ـغح شوذ٣شتز تُٜٔ٘ذط .

 

 شغ٤ٔر تُٔوثٍٝ تُلشػ٢ ألشـثٍ تٌُٜش٤ٌٓٝث٤ٗي ٝدسؼر شظ٤٘لٚ . *

 

 كةر تُصظ٤٘ق     تعْ تُٔوثٍٝ                

 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ ت٤ٌُٔث٤ٗي

 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ تٌُٜشخثء
 

 
ػ٠ِ تُٔوث٤ُٖٝ ؿ٤ش تألسد٤ٗـ٤ٖ إٔ ٣وذٓٞت إ٠ُ دتبشذ تُؼطثءتز تُف٤ٌٓٞر شٜثدش٤ٖ تأل٠ُٝ ٖٓ ٗوثخر تُٜٔ٘ذع٤ٖ  *

ّٕ تُٔوثٍٝ هذ تعصٌَٔ  تألسد٤ٗـ٤ٖ ٝتُعث٤ٗر ٖٓ ٗوثخر ٓوث٢ُٝ تتٗشثءتز تألسد٤ٗـ٤ٖ ) ـغح تُ٘ٔٞرغ أدٗثٙ ( شل٤ذ خأ

ًثكر تتؼشتءتز تُخثطر خثُٔوث٤ُٖٝ ؿ٤ش تألسد٤ٗـ٤ٖ ٝكوثً ألـٌثّ هثٕٗٞ ٗوثخر تُٜٔ٘ذع٤ٖ تألسد٤ٗـ٤ٖ ٝهثٕٗٞ ٓوث٢ُٝ 

٣ظثدس ًلثُر ٓ٘ثهظصٚ تُص٢ عدن  تتٗشثءتز ػ٘ذ إـثُر تُؼطثء ػ٤ِٚ ٝهدَ شٞه٤غ تتـثُر ٣ٝفن ُظثـح تُؼَٔ إٔ

 ٣فن ُِٔوثٍٝ تمػصشتع أٝ تُشؼٞع ػ٠ِ طثـح تُؼَٔ خأ١ ٓطثُدثز ٜٓٔث ًثٕ ٗٞػٜث . ٝإٔ شوذّ خٜث دٕٝ إٔ
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 تُ٘ٔٞرغ

 
 

 
 ػطٞكر ٓذ٣ش ػثّ دتبشذ تُؼطثءتز تُف٤ٌٓٞر

 

ّٕ تُٔوثٍٝ تُغثدذ ......................................... هذ تعصٌَٔ ًثكر تتؼشتءتز تُوث٤ٗٞٗر ٝكوثً  ألـٌثّ هثٕٗٞ  ٣شؼ٠ تُؼِْ خأ

 ............................................................... تُٔؼٍٔٞ خٚ .

 

 ٗو٤ح تُٜٔ٘ذع٤ٖ تألسد٤ٗـ٤ٖ .

 أٝ ٗو٤ح ٓوث٢ُٝ تتٗشثءتز تألسد٤ٗـ٤ٖ .

 

 ( . Warrantyتتهشتس خؼٔثٕ ػ٤ٞج تُصظ٤٘غ )  *

 

 ػذ٤ُر طثدسذ ػٖ تُؽٜر تُظثٗؼر تٝ ت٤ًَُٞ ُظثُؿ طثـح تُؼَٔ ًلثُر٣صؼ٤ٖ ػ٠ِ تُٔوثٍٝ تُز١ ٣فثٍ ػ٤ِٚ تُؼطثء شوذ٣ْ 

( ٣ٞٓثً ٖٓ 730ُؼٔثٕ أ١ ػ٤ٞج ش٘ؽْ ػٖ تُصظ٤٘غ ٌُثكر تألؼٜضذ ٝتُٔؼذتز تٌُٜش٤ٌٓٝث٤ٌ٤ٗر تُٔشُٔٞر خثُؼوذ ُٝٔذذ ) 

ألؼٜضذ ٝتُٔؼذتز شثس٣خ شغِْ تألشـثٍ ٝخف٤ط ششَٔ ٛزٙ تٌُلثُر ٓغس٤ُٝر تُٔوثٍٝ تُٔث٤ُر ٝخالكٜث ، معصدذتٍ أ١ ٖٓ ت

( ٣ٞٓثً ٖٓ شثس٣خ شغِْ  730تٌُٜش٤ٌٓٝث٤ٌ٤ٗر تُص٢ شظٜش خٜث ػ٤ٞج شظ٤٘غ ٝشٞك٤ش تُوطغ تُصدذ٤ِ٣ر ٓف٤ِثً أٝ أؼ٘د٤ثً ُٝٔذذ ) 

 تألشـثٍ.
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 غ. ٗٔثرغ تُؼشع ٝتُؼٔثٗثز ٝتمشلثه٤ثز ٝتُد٤ثٗثز 

 
 ّٔٛرج وتبة ػشض إٌّبلصخ -1ج

 ٍِذك ػشض إٌّبلصخ -2ج

 ّٔٛرج وفبٌخ إٌّبلصخ -3ج

 ّٔٛرج اتفبل١خ اٌؼمذ -4ج

 ّٔٛرج اتفبل١خ فط اٌخالفبد ) ِجٍظ ثؼعٛ ٚادذ ( -5ج

 ّٔٛرج اتفبل١خ فط اٌخالفبد ) ِجٍظ ثثالثخ أػعبء( -6ج

 ّٔٛرج ظّبْ األداء / تٕف١ز -7ج

 ّٔٛرج وفبٌخ إصالح اٌؼ١ٛة  -8ج

 ّٔٛرج وفبٌخ اٌذفؼخ اٌّمذِخ -9ج

 ٓ دفؼخ اإلٔجبص ػٕذ تغٍُ األشغبئّٛرج ِخبٌصخ ػ -10ج

 ّٔٛرج إلشاس ثبٌّخبٌصخ -11ج

 ّٔٛرج اٌتضاِبد اٌّمبٚي -12ج

 إلشاس ِتؼٍك ثبٌذفؼبد األخشٜ -13ج

 إلشاس ِتؼٍك ثبٌذفؼبد إٌّّٛػخ -14ج
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   1غ

 ٗٔٞرغ ًصثج ػشع تُٔ٘ثهظر

Letter of Tender 

 
 ......... تُؼطثء سهْ:......................................................تُٔششٝع: .............................

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..............إ٠ُ تُغثدذ ) طثـح تُؼَٔ(: .................................................................................

ُوذ هٔ٘ث خض٣ثسذ تُٔٞهغ ٝتُصؼشف ػ٠ِ تُظشٝف تُٔف٤طر خٚ ، ًٔث هٔ٘ث خذستعر ششٝؽ تُؼوذ ، ٝتُٔٞتطلثز ٝتُٔخططثز  ، 

ٝؼذتٍٝ ت٤ٌُٔثز ، ِٝٓفن ػشع تُٔ٘ثهظر ، ٝتُؽذتٍٝ تألخشٟ ، ٝٓالـن تُؼطثء رتز تألسهثّ: ............................ 

تُٔششٝع تُٔزًٞس أػالٙ ، ٝٗؼشع ٗفٖ تُٔٞهؼ٤ٖ أدٗثٙ إٔ ٗوّٞ خص٘ل٤ز تألشـثٍ ٝإٗؽثصٛث ٝشغ٤ِٜٔث  تُٔصؼِور خص٘ل٤ز أشـثٍ

ٝإطالؾ أ٣ر ػ٤ٞج ك٤ٜث ٝكوثً ُٜزت تُؼشع تُز١ ٣شَٔ ًَ ٛزٙ تُٞظثبن تُٔذسؼر أػالٙ ٓوثخَ ٓدِؾ إؼٔث٢ُ ٝهذسٙ: 

 ث خٔٞؼح ششٝؽ تُؼوذ ................................. أٝ أ١ ٓدِؾ آخش ٣ظدؿ ٓغصفوثً ُ٘

 

إٗ٘ث ٗودلَ شؼ٤لـ٤ٖ " ٓؽِلظ كلغ تُخالكلثز" خٔٞؼلح " تُلظلَ تُؼشلش٣ٖ " ٓلٖ شلشٝؽ تُؼولذ ٝعلٞف ٗولّٞ خثمشللثم ػِل٠ 

 شؼ٤ـ٤ٖ أػؼثبٚ ـغح ِٓفن ػشع تُٔ٘ثهظر .

ُ٘لث ،  إ٣لذتع تُؼلشٝع ، ٝإٔ ٣دول٠ تُؼلشع ِٓضٓلثً  ( ٣ٞٓلثً ٓلٖ شلثس٣خ120تمُصضتّ خؼلشع تُٔ٘ثهظلر ٛلزت ُٔلذذ )ٗٞتكن ػ٠ِ 

ّٕ ِٓفن ػشع تُٔ٘ثهظر ٣شٌَ ؼلضءت" م ٣صؽلضأ ٓلٖ  ٣ٌٌْٝٔ٘ هدُٞٚ ك٢ أ١ ٝهس هدَ تٗوؼثء ٓذذ تمُصضتّ ٛزٙ ، ًٔث ٗوش خأ

 " ًصثج ػشع تُٔ٘ثهظر " .

 

( ٓلٖ شلشٝؽ تُؼولذ ، ٝإٔ ٗدثشلش تُؼٔلَ 4/2ٗصؼٜذ ك٢ ـثُر هدٍٞ ػشػ٘ث ، إٔ ٗوذّ ػٔثٕ تألدتء تُٔطِٞج خٔٞؼلح تُٔلثدذ )

ش تُٔدثششذ ، ٝإٔ ٗ٘ؽض تألشـثٍ ٝٗغِٜٔث ٝٗظِؿ أ٣ر ػ٤ٞج ك٤ٜث ٝكوثً ُٔصطِدثز ٝظثبن تُؼوذ خالٍ ٓذذ تتٗؽلثص " خصثس٣خ أٓ

. 

ّٕ " ًصثج ػشع تُٔ٘ثهظر " ٛزت ٓغ " ًصلثج تُودلٍٞ  ٝٓث ُْ ٣صْ إػذتد ٝشٞه٤غ تشلثه٤ر تُؼوذ ك٤ٔث خ٤٘٘ث ، ٝإ٠ُ إٔ ٣صْ رُي كإ

 ش ػوذتً ِٓضٓثً ك٤ٔث خ٤٘٘ث .أٝ هشتس تتـثُر " تُز١ شظذسٝٗٚ ٣ؼصد

 

 ٝٗؼِْ ًزُي خأٌْٗ ؿ٤ش ِٓض٤ٖٓ خودٍٞ أهَ تُؼشٝع ه٤ٔر أٝ أ١ ٖٓ تُؼشٝع تُص٢ شوذّ إ٤ٌُْ .

 ـشس ٛزت تُؼشع ك٢ ت٤ُّٞ: ...................... ٖٓ شٜش: ........................ػثّ: ...............................

 .............................. شثٛذ: ........................................................شٞه٤غ تُٔ٘ثهض: ............
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   2غ

 ِٓفن ػشع تُٔ٘ثهظر

Appendix to Tender 
   

 تُٔشـشٝع: 

 : تُؼطثء سهْ

 

 تُصفذ٣ذتز سهْ تُٔثدذ تُد٤ثٕ

 تعْ طثـح تُؼَٔ :
 ػ٘ٞتٗٚ:

1/1/2/2 
ٝ1/3 

 ششًر ٤ٓثٙ ت٤ُشٓٞى

 ْ تُٜٔ٘ذط:تع
 ػ٘ٞتٗٚ:

 تدتسذ تُشسٕٝ تُل٤٘ٚ 1/1/2/4

 تعْ تُٔوثٍٝ:
 ػ٘ٞتٗٚ:

1/1/2/3 
ٝ1/3 

 

 % ٖٓ ه٤ٔر تُؼشع تُٔوذ3ّ تُصؼ٤ِٔثز ًلثُر تُٔ٘ثهظر 

 %( ٖٓ ه٤ٔر تُؼوذ5) تُصؼ٤ِٔثز ػٔثٕ إطالؾ تُؼ٤ٞج

( ٣ٞٓثً شو٤ٔ٣ٞثً ٖٓ شثس٣خ أٓش   180)  1/1/3/3 ٓذذ تتٗؽثص ُألشـثٍ

  تُٔدثششذ

 ( ٣ٞٓثً شو٤ٔ٣ٞثً 365) 1/1/3/7 كصشذ تألشؼثس خثُؼ٤ٞج

تُٔذذ تُص٢ ع٤ٔ٘ؿ ك٤ٜث تُٔوثٍٝ ـن تُذخٍٞ إ٠ُ 

 تُٔٞهغ 

 ( أ٣ثّ شو٤ٔ٣ٞر ٖٓ شثس٣خ أٓش تُٔدثششذ 7) 1/ 2

تُلصشذ تُٔفذدذ ُٔدثششذ تُؼَٔ خؼذ تُصثس٣خ تُٔفذد 
 ُِٔدثششذ 

( ٣ٞٓثً ،ٝشؼصدش ٛزٙ تُلصشذ ٓشُٔٞر 15) 1/ 8
 ٓذذ تتٗؽثص ػٖٔ

 ( ٣ٞٓثً 28) 10/1 تُلصشذ تُٔفذدذ ُِؽ٘ر شغِْ تألشـثٍ 
 ( ٣ٞٓثً ٖٓ شثس٣خ تُٔدثششذ14خالٍ ) 18/1 شوذ٣ْ ٝظثبن تُصأ٤ٓ٘ثز 

 %( ٖٓ " ه٤ٔر تُؼوذ تُٔودُٞر"10) 2/ 4 ػٔــثٕ تألدتء
  -  14/2 ه٤ٔر تُذكؼر تُٔوذٓر

 ؼٞ ٝتـذٖٓ ػ   [       ] 20/2 شش٤ٌَ ٓؽِظ كّغ تُخالكثز
 

 ( ٣ٞٓثً ٖٓ شثس٣خ تُٔدثششذ60خالٍ ) 20/2 كصشذ شؼ٤ـ٤ٖ ٓؽِظ كّغ تُخالكثز

 %( ٖٓ ه٤ٔر تُذكؼر10) 14/3 ٗغدر تُٔفصؽضتز 

 %( ٖٓ " ه٤ٔر تُؼوذ تُٔودُٞر"5) 14/3 تُفذ تألػ٠ِ ُِٔفصؽضتز

ني لكؿ ألؼ دينار أرد خمسوف( 50000) 18/3 تُفذ تألد٠ٗ ُو٤ٔر تُصأ٤ٖٓ ػذ تُطشف تُعثُط
شخص في كؿ حادث بغض النظر عف عدد 

 الحوادث
 

تُؽٜر تُص٢ شؼ٤ٖ أػؼثء ٓؽِظ كغ تُخالكثز ك٢ 
 ـثُر ػذّ تمشلثم خ٤ٖ تُلش٣و٤ٖ .

 ؼٔؼ٤ر تُٔف٤ٌٖٔ تألسد٤ٗـ٤ٖ 20/3

 تُوٞت٤ٖٗ تألسد٤ٗر تُغثس٣ر تُٔلؼٍٞ 4/ 1 تُوثٕٗٞ تُز١ ٣فٌْ تُؼوذ

 ؼشخ٤رتُِـر تُ 4/ 1 تُِـر تُٔؼصٔذذ ك٢ تُؼوذ

 تُِـر تُؼشخ٤ر 4/ 1 ُـر تمشظثٍ

( أ٣ثّ ك٢ 6( عثػثز ٤ٓٞ٣ثً، ُٝٔذذ )8) 5/ 6 أٝهثز تُؼَٔ تُٔؼصثدذ
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وفي حاؿ طمب المقاوؿ العمؿ خارج  تألعدٞع
اوقات العمؿ الرسمي عميو طمب ذلؾ مقدما 
مع تحمؿ كمفة العمؿ اإلضافي لجياز 

 اإلشراؼ

" تُٔدِؾ تُ٘غدر تُٔة٣ٞر تُص٢ شذكغ ُِٔوثٍٝ ػٖ 
 تمـص٤ثؽ٢ تُز١ ٣صْ طشكٚ " إرت ُْ ششد ك٢ تُؽذٍٝ

 - ج-13/5

ؼ٤ٔغ تُٔٞتد ٝتُصؽ٤ٜضتز ت٤ُ٥ر تُص٢ شذخَ  14/5 تُصفؼ٤شتز ػ٘ذ تُٞطٍٞ إ٠ُ تُٔٞهغ
 ك٢ تألشـثٍ تُذتبٔر

 ( د٣٘ثس  800000)       14/6 تُفذ تألد٠ٗ ُو٤ٔر تُذكؼر تُٔشـ٤ِر
خِق تألؽشتف ػ٘ذ عِطر شؼ٤ـ٤ٖ تُٔف٤ٌٖٔ ك٢ ـثُر ش

 تُصؼ٤ـ٤ٖ .
 خٔٞؼح هثٕٗٞ تُصف٤ٌْ تألسد٢ٗ تُ٘ثكز 20/6

 ػؼٞ ٝتـذ  [       ] 20/6 ػذد أػؼثء ٤ٛةر تُصف٤ٌْ 
[        

 خٔٞؼح هثٕٗٞ تُصف٤ٌْ تألسد٢ٗ 20/6 تُوٞتػذ تتؼشتب٤ر ُِصف٤ٌْ
 ( د٣٘ثس ػٖ ًَ ٣ّٞ شأخ٤ش 300)   7/ 8 ه٤ٔر شؼ٣ٞؼثز تُصأخ٤ش

 %( ٖٓ ه٤ٔر تُؼوذ تُٔودُٞر15) 7/ 8 ُو٤ٔر شؼ٣ٞؼثز تُصأخ٤ش تُفذ تألهظ٠
  14/7 أعؼثس شدذ٣َ تُؼٔالز 

 ؼذٍٝ خ٤ثٗثز تُصؼذ٣َ :
 تُٔٞتد تُخثػؼر ُصؼذ٣َ تألعؼثس خغدح شـ٤ش تُصٌث٤ُق

شِـ٠ ٛزٙ تُٔثدٙ ٝم شذكغ ت١ شؼ٣ٞؼثز ٗص٤ؽر  13/8
 شـ٤ش تمعؼثس 

 %( ع٣ٞ٘ثً 5) 14/8 َ (ٗغدر تُلثبذذ تُوث٤ٗٞٗر ) ٗلوثز تُص٣ٞٔ
 ؿ٤ش ٓطِٞج 9/ 4 ٗظثّ ش٤ًٞذ تُؽٞدذ

         
 ال يوجد  8/13 ٌٓثكأذ تتٗؽثص تُٔدٌش

 تُذ٣٘ــثس تألسد٢ٗ 14/15 ػٔالز تُذكغ ُِٔوثٍٝ
ٓذذ تتٗؽثص  (1/1/5/6أهغثّ تألشـثٍ ) 

 تُخثطر خٚ
(1/1/3/3) 

 ه٤ٔر شؼ٣ٞؼثز تُصأخ٤ش ٌَُ ٣ّٞ شأخ٤ش

   هغْ
   هغْ
   ْهغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

149                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

 
 

   3غ

 ٗٔٞرغ ًلثُر تُٔ٘ثهظر  

Form of Tender Guarantee 

 
 تُٔششٝع: ............................................. تُؼطثء سهْ:..............................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ّٕ تُٔ٘ثهض ششًر :  إ٠ُ تُغثدذ ) طثـح تُؼَٔ ( : ........................................................... ُوذ شْ إػالٓ٘ث أ

...................................... ع٤صوذّ خؼشع ُِٔ٘ثهظر ُِٔششٝع تُٔ٘ٞٙ ػ٘ٚ أػالٙ تعصؽثخر ُذػٞذ تُؼطثء ، ُٝٔث ًثٗس 

ّٕ ٓظشك٘ث :ششٝؽ تُؼطثء ش  ٘ض ػ٠ِ إٔ ٣صوذّ تُٔ٘ثهض خٌلثُر ٓ٘ثهظر ٓغ ػشػٚ ، ٝخ٘ثء" ػ٠ِ ؽِدٚ ، كإ

خ٘ي .......................................................... ٣ٌلَ خصؼٜذ م سؼؼر ػ٘ٚ إٔ ٣ذكغ ٌُْ ٓدِؾ : 

 ٤ط ٣صؼٖٔ تُطِح ٓث ٢ِ٣ :......................................... ػ٘ذ ٝسٝد أٍٝ ؽِح خط٢ ٌْٓ٘ ٝخف

 
ّٕ تُٔ٘ثهض ، خذٕٝ ٓٞتكولر ٓلٌْ٘ ، هلثّ خغلفح ػشػلٚ خؼلذ تٗوؼلثء آخلش ٓٞػلذ ُصولذ٣ْ تُؼلشٝع أٝ هدلَ تٗوؼلثء  -أ أ

  ( ٣ٞٓثً ، أٝ 120تُٔفذدذ خـ ) طالـ٤ر تُؼشع 

 ( ٖٓ ششٝؽ تُؼوذ ، أٝ 1/6أٌْٗ هذ هٔصْ خإـثُر تُؼطثء ػ٤ِٚ ، ٌُٝ٘ٚ أخلن ك٢ إخشتّ تشلثه٤ر تُؼوذ خٔٞؼح تُٔثدذ )  -ج

 ( ٖٓ ششٝؽ تُؼوذ. 4/2أٌْٗ هذ هٔصْ خإـثُر تُؼطثء ػ٤ِٚ ، ٌُٝ٘ٚ أخلن ك٢ شوذ٣ْ ػٔثٕ تألدتء خٔٞؼح تُٔثدذ) -غ

 

ّٕ ٛزٙ تٌُلثُر 120ٝػ٠ِ إٔ ٣ظِ٘ث تُطِح هدَ تٗوؼثء ٓذذ طالـ٤ر تٌُلثُر تُدثُـر ) ( ٣ٞٓثً ٣ٝصؼ٤ٖ إػثدشٜث إ٤ُ٘ث ، ًٔث أ

 ُٔؼٍٔٞ خٜث ك٢ تألسدٕ .شفٌٜٔث تُوٞت٤ٖٗ ت

 

 شٞه٤غ تٌُل٤َ / تُد٘ي : .............................................

 

 تُٔلٞع خثُصٞه٤ــغ: .............................................

 

 تُصثس٣ــــــخ : .............................................

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4غ
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 تُؼوذ ٗٔٞرغ تشلثه٤ر  

Form of Contract Agreement 

 
 تُٔششٝع: .................................................... تُؼطثء سهْ:..................................................

 

 .................. ُغ٘رـشسز ٛزٙ تمشلثه٤ر ك٢ ٛزت ت٤ُّٞ ............،،،،،...................... ٖٓ شٜش .................

 خ٤ٖ     

 طثـح تُؼَٔ: ................................................................................. ػ٠ِ تػصدثسٙ " تُلش٣ن تألٍٝ"

     ٝ 

 ..ػ٠ِ تػصدثسٙ " تُلش٣ن تُعث٢ٗ"تُٔوثٍٝ : ....................................................................................

 

 ُٔث ًثٕ طثـح تُؼَٔ ستؿدثً ك٢ إٔ ٣وّٞ تُٔوثٍٝ خص٘ل٤ز أشـثٍ تُٔششٝع: ...................................................

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

 

ُٝٔث ًثٕ هذ هدَ خؼشع تُٔ٘ثهظر تُز١ شوذّ خٚ تُٔوثٍٝ ُص٘ل٤ز تألشـثٍ ٝإٗؽثصٛث ٝإطالؾ أ٣ر ػ٤ٞج ك٤ٜث ٝشغ٤ِٜٔث ٝكوثً 

 ُششٝؽ تُؼوذ ،

 -كوذ شْ تمشلثم خ٤ٖ تُلش٣و٤ٖ ػ٠ِ ٓث ٢ِ٣ :

 ذدذ ُٜث ك٢ ششٝؽ تُؼوذ تُٔشثس إ٤ُٜث ك٤ٔث خؼذ ٣ٌٕٞ ٌُِِٔثز ٝتُصؼثخ٤ش تُٞتسدذ ك٢ ٛزٙ تمشلثه٤ر ٗلظ تُٔؼث٢ٗ تُٔف -1

شؼصدش تُٞظثبن تُٔذسؼر شث٤ُثً  " ٝظثبن تُؼوذ ٝششٌَ ؼضءت" م ٣صؽضأ ٖٓ ٛزٙ تمشلثه٤ر ٝشصْ هشتءشٜث ٝشلغ٤شٛث  -2

 خٜزٙ تُظٞسذ:

 ...............................................................................      " ًصثج تُودٍٞ "  -أ
  ًصثج ػشع تُٔ٘ثهظر  .................................................................................. -ج
 ٓالـن تُٔ٘ثهظر رتز تألسهثّ: ........................................................................... -غ
 ر (ششٝؽ تُؼوذ ) تُخثطر ٝتُؼثٓ -د

 تُٔٞتطلثز -ٛـ
 تُٔخططثز    -ٝ

 ٝتُؽذتٍٝ تُٔغّؼشذ ) ؼذتٍٝ ت٤ٌُٔثز ٝتُؽذتٍٝ تألخشٟ ( .  -ص
 

 

 " ه٤ٔر تُؼوذ تُٔودُٞر: .............................................................................................. -3

 ...............................................................................................   " ٓذذ تتٗؽثص "  

إصتء ه٤ثّ طثـح تُؼَٔ خذكغ تُٔغصفور ُِٔوثٍٝ ٝكوثً ُِششٝؽ ، ٣صؼٜذ تُٔوثٍٝ خص٘ل٤ز تألشـثٍ ٝإٗؽثصٛث ٝإطالؾ  -4

 أ٣ر ػ٤ٞج ك٤ٜث ٝشغ٤ِٜٔث ٝكوثً ألـٌثّ تُؼوذ .

ـثٍ ٝإٗؽثصٛث ٝإطالؾ أ٣ر ػ٤ٞج ك٤ٜث ٝشغ٤ِٜٔث ، ٣صؼٜذ طثـح تُؼَٔ خإٔ ٣ذكغ إ٠ُ إصتء ه٤ثّ تُٔوثٍٝ خص٘ل٤ز تألش -5

 تُٔوثٍٝ ه٤ٔر تُؼوذ خٔٞؼح أـٌثّ تُؼوذ ك٢ تُٔٞتػ٤ذ ٝخثألعِٞج تُٔفذد ك٢ تُؼوذ .

ُِوٞت٤ٖٗ ٝخ٘ثء" ػ٠ِ ٓث شوذّ كوذ تشلن تُلش٣وثٕ ػ٠ِ إخشتّ ٛزٙ تمشلثه٤ر ٝشٞه٤ؼٜث ك٢ تُٔٞػذ تُٔفذد أػالٙ ٝرُي ٝكوثً 

 تُٔؼٍٔٞ خٜث .

 تُلش٣ن تألٍٝ ) طثـح تُؼَٔ (      تُلش٣ن تُعث٢ٗ ) تُٔوثٍٝ (

 تُصٞه٤غ:.........................................    تُصٞه٤غ: ......................................
 

 ...........................تمعْ: ...............    تمعْ: .......................................
 

 تُٞظ٤لر:.........................................    تُٞظ٤لر: .....................................
 

 ٝهذ شٜذ ػ٠ِ رُي:..............................    ٝهذ شٜذ ػ٠ِ رُي:...........................
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   5غ

 كثزٗٔٞرغ تشلثه٤ر كغ تُخال  

Dispute Adjudication Agreement 

 ) ٓؽِظ خؼؼٞ ٝتـذ (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٝطق تُٔششٝع: ...........................................................................................................

 ؼَٔ : .............................................. ػ٘ٞتٗٚ: ......................................................طثـح تُ

 تُٔوــــثٍٝ:.............................................  ػ٘ٞتٗٚ: ......................................................

 ......................................  ػ٘ٞتٗٚ: ......................................................ػؼٞ تُٔؽِظ:.......
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ٖ ػؼٞ " ٓؽِظ كغ تُخالكثز ُٔث هذ طثـح تُؼَٔ ٝتُٔوثٍٝ خإخشتّ " تشلثه٤ر تُؼوذ" ًٜٝٞٗٔث ٣شؿدثٕ ٓؽصٔؼ٤ٖ خصؼ٤ـ٤

ّٕ ًال ٖٓ طثـح تُؼَٔ ٝتُٔوثٍٝ ٝػؼٞ تُٔؽِظ ،  DAB" ، ٤ٌُٕٞ تُؼؼٞ تُٞـ٤ذ ، ٣ٝغ٠ٔ أ٣ؼثً " تُٔؽِظ "  " ، كإ

 -هذ تشلوٞت ػ٠ِ ٓث ٢ِ٣ :
 

 شؼصدش تُششٝؽ تُِٔفور خٜزٙ تمشلثه٤ر ششٝؽثً مشلثه٤ر كغ تُخالكثز ، ٓغ إدخثٍ تُصؼذ٣الز تُصث٤ُر ػ٤ِٜث:  -1
 

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

( ٖٓ ششٝؽ تشلثه٤ر كغ تُخالكثز ، كإٗٚ عٞف ٣صْ دكغ خذٍ أشؼثج ػؼٞ تُٔؽِظ ػ٠ِ 17) اٌجٕذػٔالً خأـٌثّ  -2

 -تُ٘فٞ تُصث٢ُ :
 ٘ثس ػٖ ًَ ٣ّٞ ٤ًٔثٝٓثز.)        (  د٣   -أ  
 ٓؼثكثً إ٤ُٜث تُ٘لوثز تألخشٟ .  -ج 

( ٖٓ ششٝؽ  17)  اٌجٕذإصتء ه٤ثّ طثـح تُؼَٔ ٝتُٔوثٍٝ خذكغ خذمز تألشؼثج ٝتُ٘لوثز تألخشٟ ػٔالً خأـٌثّ  -3

ٍّٞ ُِخالكثز ٝكوثً ألـٌ ّٕ ػؼٞ تُٔؽِظ ٣صؼٜذ خإٔ ٣وّٞ خٜٔثّ " تُٔؽِظ" ًٔغ ثّ ٛزٙ تشلثه٤ر كغ تُخالكثز ، كإ
 تمشلثه٤ر .

 
٣صؼٜذ طثـح تُؼَٔ ٝتُٔوثٍٝ ٓؽصٔؼ٤ٖ ٝٓ٘لشد٣ٖ خإٔ ٣ذكؼث ُؼؼٞ " تُٔؽِظ" ، إصتء أدتبٚ ُٜٔثّ كغ تُخالكثز  -4

 ( ٖٓ ششٝؽ تشلثه٤ر كغ تُخالكثز .17) اٌجٕذخذٍ ت٤ُٔثٝٓثز ٝتُ٘لوثز تألخشٟ تُص٢ شصفون ُٚ خٔٞؼح أـٌثّ 

 
ّٕ ٛزٙ تمشلثه٤ر خثػؼر ألـٌثّ تُ -5  وثٕٗٞ تألسد٢ٗ .إ

 

 طثـح تُؼَٔ        تُٔوثٍٝ             ػؼٞ تُٔؽِظ

 

 ٝهذ شٜذ ػ٠ِ رُي .             
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   6غ
 ٗٔٞرغ تشلثه٤ر كغ تُخالكثز  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) ٓؽِظ خعالظر أػؼثء(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٝطق تُٔششٝع: .................................................................................................

 طثـح تُؼَٔ : ............................................. ػ٘ٞتٗٚ: ............................................

 .................................. ػ٘ٞتٗٚ: ............................................تُٔوــــثٍٝ:...........

 ػؼٞ تُٔؽِظ:.............................................. ػ٘ٞتٗٚ: ............................................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ُٔث هذّ طثـح تُؼَٔ ٝتُٔوثٍٝ خإخشتّ " تشلثه٤ر تُؼوذ" ًٜٝٞٗٔث ٣شؿدثٕ ٓؽصٔؼ٤ٖ خصؼ٤ـ٤ٖ ػؼٞ " ٓؽِظ كغ تُخالكثز 

ّٕ ًالً ٖٓ طثـح تُؼَٔ ٝتُٔوثٍٝ ٝػؼٞ تُٔؽِظ، هذ  " ، ٤ُوّٞ خٜٔثّ أـذ تألػؼثء تُعالظر تُز٣ٖ ٣شٌِٕٞ " تُٔؽِظ" كإ

 -تشلوٞت ػ٠ِ ٓث ٢ِ٣ :

صدش تُششٝؽ تُِٔفور خٜزٙ تمشلثه٤ر ششٝؽثً مشلثه٤ر كغ تُخالكثز ، ٓغ إدخثٍ تُصؼذ٣الز تُصث٤ُر شؼ -1

 ػ٤ِٜث:.......................................................................................................

، كإٗٚ عٞف ٣صْ دكغ خذٍ أشؼثج ػؼٞ تُٔؽِظ ػ٠ِ ( ٖٓ ششٝؽ تشلثه٤ر كغ تُخالكثز 17) اٌجٕذػٔالً خأـٌثّ  -2

 -تُ٘فٞ تُصث٢ُ :

 ِجٍغبً شٙش٠بً ِمطٛػبً ِمذاسٖ ........... د٠ٕبساً .    -أ 

 )        (  د٣٘ثس ػٖ ًَ ٣ّٞ ٤ًٔثٝٓثز   -ج 

 ٓؼثكثً إ٤ُٜث تُ٘لوثز تألخشٟ .   -غ 

( ٖٓ ششٝؽ  17)  اٌجٕذز تألخشٟ ػٔالً خأـٌثّ إصتء ه٤ثّ طثـح تُؼَٔ ٝتُٔوثٍٝ خذكغ خذمز تألشؼثج ٝتُ٘لوث -3

 ٖ٣ ّٞ ّٕ ػؼٞ تُٔؽِظ ٣صؼٜذ خإٔ ٣وّٞ خٜٔثٓٚ ٓغ أػؼثء تُٔؽِظ ت٥خش٣ٖ ًٔغ تشلثه٤ر كغ تُخالكثز ، كإ
 ُِخالكثز ٝكوثً ألـٌثّ ٛزٙ تمشلثه٤ر .

 

ٚ ُٜٔثّ كغ تُخالكثز ٣صؼٜذ طثـح تُؼَٔ ٝتُٔوثٍٝ ٓؽصٔؼ٤ٖ ٝٓ٘لشد٣ٖ خإٔ ٣ذكؼث ُؼؼٞ " تُٔؽِظ" ، إصتء أدتب -4

 ( ٖٓ ششٝؽ تشلثه٤ر كغ تُخالكثز .17) اٌجٕذخذٍ ت٤ُٔثٝٓثز ٝتُ٘لوثز تألخشٟ تُص٢ شصفون ُٚ خٔٞؼح أـٌثّ 

 ٣ؼصدش ػؼٞ تُٔؽِظ ............................... سب٤غثً ُِٔؽِظ . -5
ّٕ ٛزٙ تمشلثه٤ر خثػؼر ألـٌثّ تُوثٕٗٞ تألسد٢ٗ . -6  إ
 

 

 

 طثـح تُؼَٔ              تُٔوثٍٝ         ػؼٞ تُٔؽِظ
 

 

 ٝهذ شٜذ ػ٠ِ رُي .              
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 ششٝؽ تشلثه٤ر كغ تُخالكثز

 

 

( يومًا مف تاريخ مباشرة العمؿ ا عمى اف يباشر المجمس ميامو 60يسمى عضو المجمس أو األعضاء ) الحكـ أو الحكمة( خالؿ ) -1
 ية فض الخالفات .( يومًا مف تاريخ توقيع اتفاق60خالؿ )

يمكف إنياء تعيػيف الحكـ ) الحكمة( باالتفاؽ بيف الفريقيف ا وتنقضي مدة التعييف عند صدور شيادة تسمـ األشغاؿ  ما لـ يطمب أي  -2
مف الفريقيف تمديدىا ولكف بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ا وفي ىذه الحالة يتـ تخفيض بدؿ االتعاب الشيرية 

 .  المقطوعو الى النصؼ 

٣صؼ٤ٖ ػ٠ِ تُفٌْ إٔ ٣ٌٕٞ ٝإٔ ٣دو٠ أظ٘ثء أدتء ٜٓٔصٚ ٓفث٣ذتً ٝٓغصوالً ػٖ تُلش٣و٤ٖ ، ٝإٔ ٣لظؿ ػ٘ذ شؼ٤ـ٤٘ٚ ػٖ  -3

أ١ أٓش هذ ٣سظش ػ٠ِ ـ٤ثدٙ أٝ تعصوال٤ُصٚ ، ًٔث ٣صؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣لظؿ ك٢ أ١ ٝهس مـن إرت أطدؿ ػ٠ِ ػِْ ػٖ 

عصوال٤ُصٚ ، ٝم ٣ؽٞص ُٚ شوذ٣ْ تُ٘ظؿ إ٠ُ أ١ كش٣ن إمّ خإؽالع ٝٓٞتكور تُلش٣ن ت٥خش أ١ أٓش هذ ٣سظش ػ٠ِ ـ٤ذٙ ٝت

. 

٣صؼ٤ٖ ػ٠ِ تُفٌْ إٔ ٣صؼثَٓ ٓغ شلثط٤َ تُؼوذ ٝٗشثؽثشٚ ٝؼِغثز تمعصٔثع تُص٢ ٣ؼوذٛث خغش٣ر شثٓر ٝإٔ م ٣ظشؾ  -4

١ ؽشف آخش تُو٤ثّ خٜٔٔصٚ أٝ إٔ ػٖ أ١ ٖٓ ٓؼث٤ٜٓ٘ث إمّ خٔٞتكور تُلش٣و٤ٖ ، ًٔث ٣ؽح ػ٤ِٚ إٔ م ٣ًَٞ أل

 أ٣ر خدشذ هث٤ٗٞٗر أٝ ك٤٘ر إمّ خٔٞتكور تُلش٣و٤ٖ . ٠طٍت

٣صؼ٤ٖ ػ٠ِ تُفٌْ إٔ ٣صظشف خإٗظثف ٝعٞتب٤ر ك٤ٔث خ٤ٖ تُلش٣و٤ٖ خإػطثء ًَ ٜٓ٘ٔث كشطر ٓؼوُٞر ُؼشع هؼ٤صٚ  -5

 ٝشوذ٣ْ سدٝدٙ ػ٠ِ ٓث ٣وذٓٚ  تُلش٣ن ت٥خش . 

غسٝمً ػٖ أ١ إدػثء خشإٔ كؼَ هثّ خٚ أٝ أٓش أؿلِٚ إمّ إرت أٌٖٓ إظدثز إٔ ٓث هثّ خٚ م ٣ؼصدش تُفٌْ ك٢ أ١ ـثٍ ٓ -6

 ٗثشػ ػٖ عٞء ٤ٗر .

تعصٔثع ٣ُذػ٠  جٍغبدُِٔؽِظ إٔ ٣وشس ٖٓ شِوثء ٗلغٚ تٝ خ٘ثًء ػ٠ِ ؽِح تـذ تُلش٣و٤ٖ ص٣ثسذ تُٔٞهغ ٝتٕ ٣ؼوذ  -7

( عص٤ٖ  60م شض٣ذ تُٔذذ خ٤ٖ ًَ ص٣ثسذ ٝأخشٟ ػ٠ِ ) ٣فذدٛٔث ،  خف٤ط إ٤ُٜث تُلش٣وثٕ ك٢ تُٞهس ٝتٌُٔثٕ تُِز٣ٖ

 ٣ٞٓثً ُِٝٔؽِظ إٔ ٣طِح أ٣ر ٝظثبن ٜٓ٘ٔث ، ٝػ٠ِ تُلش٣و٤ٖ تمعصؽثخر ُطِح تُٔؽِظ خٜزت تُخظٞص . 

٣صؼ٤ٖ ػ٠ِ تُفٌْ إٔ ٣صظشف ًخد٤ش ؿ٤ش ٓصف٤ض ) ٤ُٝظ ًٔفٌْ ( ، ٣ٌٕٝٞ ٓصٔصؼثً خثُظالـ٤ر تٌُثِٓر ُؼوذ ؼِغثز  -8

٣شتٙ ٓ٘ثعدثً ، دٕٝ تُصو٤ذ خأ٣ر إؼشتءتز أٝ هٞتػذ خثعصع٘ثء ٛزٙ تُوٞتػذ ، ٣ٝصٔصغ ك٢ ٛزت تُغ٤ثم  تمعصٔثع ًٔث

  -خثُظالـ٤ثز تُصث٤ُر :
 إٔ ٣وشس ٓذٟ عِطثشٚ تُزتش٤ر ، ًٝزُي ٗطثم تُخالكثز تُٔفثُر إ٤ُٚ ، -أ

 إٔ ٣غصؼَٔ ٓؼشكصٚ تُٔصخظظر ) إٕ شٞكشز ( ، -ج
 ٝتمٓٞستُٔطِٞخر مشخثر تُوشتس خثمعِٞج تُز١ ٣ششأ٣ٚ . إٔ ٣دثدس ُِصأًذ ٖٓ تُٞهثبغ -غ
 إٔ ٣وشس دكغ ٗلوثز تُص٣َٞٔ تُص٢ شغصفن خٔٞؼح أـٌثّ تُؼوذ ، -د

 إٔ ٣شتؼغ ٣ٝ٘وؿ أ١ شؼ٤ِٔثز أٝ شوذ٣شتز أٝ شٜثدتز أٝ شو٤ـ٤ْ ك٤ٔث ٣صؼِن خٔٞػٞع تُخالف ، -ٛـ

ٝٓٔع٤ِٚ ، ُفؼٞس ؼِغثز تمعصٔثع ، ُٝٚ إٔ م ٣غٔؿ أل١ شخض ؿ٤ش تُٔوثٍٝ ٝٓٔع٤ِٚ ٝطثـح تُؼَٔ  -ٝ

إٔ ٣غصٔش ك٢ ػوذ ؼِغر تمعصٔثع إرت شـ٤ح أ١ كش٣ن ػٖ تُفؼٞس خؼذ تُصفون ٖٓ ٗٚ هذ شْ إخالؿٚ 

 خظٞسذ طف٤فر ػٖ ٓٞػذ تُؽِغر .

 ٖ م ٣ؽٞص ُِفٌْ تُص٘ثصٍ ػٖ تمشلثه٤ر خذٕٝ تُٔٞتكور تُخط٤ر تُٔغدور ٖٓ هدَ تُلش٣و٤ٖ ٝأػؼثء تُٔؽِظ ت٥خش٣ -9

 ) إٕ ٝؼذٝت ( .

 ٣شتػ٠ إٔ م ٣غصذػ٠ تُفٌْ ًشثٛذ ُصوذ٣ْ أ١ د٤َُ خثُ٘غدر أل١ خالف ٗثشا ػٖ تُؼوذ أٝ ٓصظَ خٚ . -10

٣فن ُِفٌْ إٔ ٣صٞهق ػٖ تُؼَٔ إرت ُْ ٣صْ تُذكغ خالٍ تُِٜٔر تُٔفذدذ ، شش٣طر إٔ ٣شعَ إ٠ُ تُلش٣و٤ٖ إشؼثستً  -11

 ( ٣ٞٓثً . 28خزُي ٓذشٚ ) 

تُٔوثٍٝ ػٖ  تُذكغ ٓوثخَ تُٔطثُدثز تُص٢ شوذّ إ٤ُٚ ٖٓ تُفٌْ ، ٣وّٞ طثـح تُؼَٔ خثُذكغ إ٠ُ تُفٌْ ُٝٚ إرت شخِق  -12

 إٔ ٣غصشد ٓث ٣صششح ػ٠ِ تُٔوثٍٝ ٖٓ أ٣ر ٓدثُؾ إصتءٛث .

 ( ٣ٞٓثً . ٝك٢ ـثُر تعصوثُصٚ أٝ ٓٞشٚ أٝ ػؽض٣28ٌٖٙٔ ُِفٌْ إٔ ٣غصو٤َ شش٣طر إٔ ٣ؼِْ تُلش٣و٤ٖ خإشؼثس ٓذشٚ )  -13

ػٖ أدتء ٜٓثٓٚ أٝ إٜٗثء ػوذٙ  أٝ سكؼٚ تمعصٔشتس ك٢ أدتء ٜٓثٓٚ خٔٞؼح ٛزٙ تُوٞتػذ ، كإٗٚ ٣صؼ٤ٖ ػ٠ِ 

 ( ٣ٞٓثً ٖٓ شثس٣خ تٗوطثػٚ 140تُلش٣و٤ٖ إٔ ٣وٞٓث خصؼ٤ـ٤ٖ خذ٣َ ُٚ خالٍ )
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ك٢ تُؽِغثز خثُِـر  ٣صؼ٤ٖ إٔ شٌٕٞ ُـر تمشظثٍ خ٤ٖ تُلش٣و٤ٖ ًٝزُي تُفٌْ ) تُفٌٔر ( ٝتُلش٣و٤ٖ ، ُٝـر تُصذتٍٝ -14

 تُٔفذدذ ك٢ تُؼوذ ٝإٔ ٣صْ إسعثٍ ٗغخ ػٖ أ٣ر ٓشتعالز إ٠ُ تُلش٣ن ت٥خش .

( ٣56صؼ٤ٖ ػ٠ِ تُٔؽِظ إٔ ٣ظذس هشتسٙ خط٤ثً إ٠ُ تُلش٣و٤ٖ خشإٔ أ١ خالف ٣فثٍ إ٤ُٚ ٝرُي خالٍ كصشذ م شصؼذٟ ) -15

ٖ ػ٠ِ ٛزٙ تُٔذذ ( ، ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ تُوشتس ٓغددثً ٣ٞٓثً ٖٓ شثس٣خ إـثُر تُخالف إ٤ُٚ ) ٓث ُْ ٣صْ تمشلثم ٓغ تُطشك٤

 ، ٝإٔ ٣٘ٞٙ ك٤ٚ خأٗٚ ٣صْ ٝكوثً ُٜزٙ تُششٝؽ .

( آٗلثً خؼِٔٚ ، أٝ شظشف خغٞء ٤ٗر ، كإٗٚ ٣ؼصدش ؿ٤ش ٓغصفن 3إرت هثّ تُفٌْ خ٘وغ أ١ ٖٓ أـٌثّ تُد٘ذ سهْ ) -16

وثز تُص٢ شْ طشكٜث ُٚ ، إرت ٗصػ ػٖ رُي ُودغ خذٍ أشؼثخٚ أٝ ٗلوثشٚ ، ٣ٝصؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣شد شِي تُشعّٞ ٝتُ٘ل

ّٕ هشتستشٚ أٝ إؼشتءتشٚ خشإٔ شغ٣ٞر تُخالكثز أطدفس خثؽِر أٝ ؿ٤ش كثػِر.  تُ٘وغ أ

 -شذكغ أشؼثج تُفٌْ ػ٠ِ تُ٘فٞ تُصث٢ُ : -17

 ػٖ ًَ ٣ّٞ ػَٔ ك٢ ص٣ثسذ تُٔٞهغ أٝ ػوذ ؼِغثز تمعصٔثع أٝ دستعر تُخالكثز ٝإػذتد تُوشتستز ، -

 ٤ٜث ٗلوثز أدتء تُٜٔثّ ٓعَ تٌُٔثُٔثز تُٜثشل٤ر ٝتُلثًغثز ٝٓظثس٣ق تُغلش ٝتتػثشر ،ٓؼثكثً إُ -

 ٣صدو٠ خذٍ ت٤ُٔثٝٓثز ظثخصثً ؽ٤ِر ٓذذ أدتء تُفٌْ ُٜٔثٓٚ ، -

( ٣ٞٓثً ٖٓ شثس٣خ شغِٔٚ تُٔطثُدثز ٣28صؼ٤ٖ ػ٠ِ تُٔوثٍٝ إٔ ٣ذكغ ُِفٌْ خذٍ أشؼثخٚ ٝٗلوثشٚ خالٍ ) -

ُِٔوثٍٝ ػٖ ؽش٣ن ٓطثُدثز تُذكغ % ( ٜٓ٘ث 50تُؼَٔ خذكغ ٓث ٗغدصٚ ) تُخثطر خزُي ، ٣ٝوّٞ طثـح

 .  ٣وذٜٓث تُٔوثٍٝ تُشٜش٣ر تُص٢

 -ترت ًثٕ " تُٔؽِظ" ٓشٌالً ٖٓ ظالظر تػؼثء كإٗٚ ٣صؼ٤ٖ ٓشتػثذ ٓث ٢ِ٣ : -18

 ، ٝػ٠ِ تُٔؽِظ تٕ ٣ؽصٔغ ك٢ خظٞط٤ر خؼذ تٗصٜثء  ؼِغر تمعصٔثع ُِصذتٍٝ ـٍٞ تُٔٞػٞع ٝتػذتد تُوشتس  . أ

تٗٚ عٞف ٣دزٍ هظثسٟ ؼٜذٙ ُِصٞطَ ت٠ُ هشتس خثمؼٔثع ، ٝخؼٌظ رُي ٣صْ تشخثر تُوشتس خأؿِد٤ر تمػؼثء  . ج

 ٝتُز٣ٖ ٣ؽٞص ُْٜ تُطِح ٖٓ تُؼؼٞ تُٔخثُق تػذتد شوش٣ش خط٢ ُصوذ٣ٔٚ ت٠ُ طثـح تُؼَٔ ٝتُٔوثٍٝ ، ٝ

ٓطِٞخر ، كإٗٚ ٣ٌٖٔ ُِؼؼ٣ٖٞ     غ.  إرت تخلن ت١ ػؼٞ ك٢ ـؼٞس تؼصٔثع تٝ ؼِغر تؼصٔثع تٕ تٗؽثص أ٣ر ٜٓٔٚ

  -تمخش٣ٖ ، سؿْ رُي ، تمعصٔشتس ك٢ إشخثر تُوشتس :

 ٓث ُْ ٣ؼصشع ت١ ٖٓ طثـح تُؼَٔ تٝ تُٔوثٍٝ ػ٠ِ ه٤ثْٜٓ خزُي ، أٝ  -1   

ٓث ُْ ٣ٌٖ تُؼؼٞ تُـثبح ػٖ تُفؼٞس ٛٞ سب٤ظ " تُٔؽِظ "  ، ٝهثّ خإطذتس شؼ٤ِٔث ُِؼؼ٣ٖٞ تمخش٣ٖ  -2   

 هشتس . خؼذّ تشخثر 

إرت ٗشأ أ١ خالف ٣صؼِن خثشلثه٤ر كغ تُخالكثز ، أٝ خغدح ٗوؼٜث أٝ إٜٗثبٜث أٝ تٗؼذتّ أظشٛث ، كإٗٚ ٣صْ تُ٘ظش ك٢  -19

 تُخالف ٝشغ٣ٞصٚ خٔٞؼح أـٌثّ هثٕٗٞ تُصف٤ٌْ تألسد٢ٗ .
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   7غ

  

 ٗٔٞرغ ػٔثٕ تألدتء ) ًلثُر تُص٘ل٤ز ( 

Performance Guarantee 
 
 
 
 

 

 
 إ٠ُ تُغثدذ: .......................................................................................................

 

 ٣غشٗث إػالٌْٓ خإٔ ٓظشك٘ث : ......................................................................................

 

 ٓث٤ُر ، تُٔوثٍٝ..................................................................................... هذ ًلَ خٌلثُر 

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

 (   /          خخظٞص تُؼطثء سهْ ) 

 

 ُٔصؼِن خٔششٝع: ........................................... خٔدِؾ : ) ......................( د٣٘ثس أسد٢ٗ ت
 

................................... ٝرُي ُؼٔثٕ ش٘ل٤ز تُؼطثء تُٔفثٍ ػ٤ِٚ ـغح تُششٝؽ تُٞتسدذ ك٢ ٝظثبن ػوذ تُٔوثُٝر ، 

 -سٝد أٍٝ ؽِح خط٢ ٌْٓ٘ تُٔدِؾ تُٔزًٞس أٝ أ١ ؼضء شطِدٞٗٚ ٓ٘ٚ خذٕٝ أ١ شفلع أٝ خٔؽشد ٝ –ٝأٗ٘ث ٗصؼٜذ خإٔ ٗذكغ ٌُْ 

ّٕ تُٔوثٍٝ هذ سكغ أٝ أخلن ك٢ ش٘ل٤ز أ١ ٖٓ تُصضتٓثشٚ خٔٞؼح تُؼوذ  ٝرُي  –ششؽ ٓغ رًش تألعدثج تُذتػ٤ر ُٜزت تُطِح خأ

 خظشف تُ٘ظش ػٖ أ١ تػصشتع أٝ ٓوثػثذ ٖٓ ؼثٗح تُٔوثٍٝ ػ٠ِ إؼشتء تُذكغ .

 

شدو٠ ٛزٙ تٌُلثُر عثس٣ر تُٔلؼٍٞ ٖٓ شثس٣خ طذٝسٛث ُٝف٤ٖ شغِْ تألشـثٍ تُٔ٘ؽضذ خٔٞؼح تُؼوذ تُٔفذد ٓدذب٤ثً خصثس٣خ ٝ

 ................... شٜش .................. ٖٓ ػثّ .............. ٓث ُْ ٣صْ شٔذ٣ٜث أٝ شؽذ٣ذٛث خ٘ثء" ػ٠ِ ؽِح طثـح تُؼَٔ . 

 .........شٞه٤غ تٌُل٤َ /ٓظشف: .......

 تُٔلٞع خثُصٞه٤غ: .....................

 

 تُصثس٣ـــــخ : ....................               
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   8غ

 ٗٔٞرغ ًلثُر إطالؾ تُؼ٤ٞج    

Defects Liability Guarantee 

 
 
 
 

 

 ......................................................إ٠ُ تُغثدذ: .................................................

 

 ٣غشٗث إػالٌْٓ خإٔ ٓظشك٘ث : ......................................................................................

 

 ..............................هذ ًلَ خٌلثُر ٓث٤ُر ، تُٔوثٍٝ........................................................

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

 (    /      خخظٞص تُؼطثء سهْ )    

 ........................(   د٣٘ثس أسد٢ٗ تُٔصؼِن خٔششٝع: ........................................... خٔدِؾ : ) ...

تتطالـثز  ػٔثٗثً مُصضتّ تُٔوثٍٝ ُص٘ل٤ز ؼ٤ٔغ تُصضتٓثشٚ ك٤ٔث ٣خض أػٔثٍ  ................................... ٝرُي

 ٝتُظ٤ثٗر خٔٞؼح أـٌثّ ػوذ تُٔوثُٝر .
 

ٔزًٞس أٝ أ١ ؼضء شطِدٞٗٚ ٓ٘ٚ خذٕٝ تُٔدِؾ تُ –خٔؽشد ٝسٝد أٍٝ ؽِح خط٢ ٌْٓ٘  –ٝإٗ٘ث ٗصؼٜذ خإٔ ٗذكغ ٌُْ 

ّٕ تُٔوثٍٝ هذ سكغ أٝ أخلن ك٢ ش٘ل٤ز تُصضتٓثشٚ ك٤ٔث  أ١ شفلع أٝ ششؽ ، ٓغ رًش تألعدثج تُذتػ٤ر ُٜزت تُطِح خأ

٣خض أػٔثٍ تتطالـثز ٝتُظ٤ثٗر خٔٞؼح تُؼوذ ، ًٝزُي خظشف تُ٘ظش ػٖ أ١ تػصشتع أٝ ٓوثػثذ ٖٓ ؼثٗح 

 تُٔوثٍٝ ػ٠ِ إؼشتء تُذكغ .
 

دو٠ ٛزٙ تٌُلثُر عثس٣ر تُٔلؼٍٞ ٖٓ شثس٣خ طذٝسٛث ُٝف٤ٖ تُصغِْ تُٜ٘ثب٢ ُألشـثٍ خٔٞؼح تُؼوذ ٝه٤ثّ تُٔوثٍٝ ٝش

 خإًٔثٍ تُ٘ٞتهض ٝتتطالـثز تُٔطِٞخر ٓث ُْ ٣صْ شٔذ٣ذٛث أٝ شؽذ٣ذٛث خ٘ثء" ػ٠ِ ؽِح طثـح تُؼَٔ .

 

 شٞه٤غ تٌُل٤َ /ٓظشف: ................

 ............تُٔلٞع خثُصٞه٤غ: .........

 تُصثس٣ـــــخ : ...................                                                                     
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 ٗٔٞرغ  ًلثُر تُذكؼر تُٔوذٓر

Advance Payment Guarantee 

 
 
 
 

 

 
 ..............................................................إ٠ُ تُغثدذ: .................................................

 

 ٣غشٗث إػالٌْٓ خإٔ ٓظشك٘ث  ٣ٌلَ تُٔوثٍٝ : ...............................................................................

 

 .....................................................خٔدِؾ : ).......................( د٣٘ثس أسد٢ٗ ........................

 

ٝرُي ٓوثخَ ًلثُر تُذكؼر تُٔوذٓر خخظٞص تُؼطثء سهْ: ......................................... تُخثص خٔششٝع 

 تُٔوذٓر ـغح ششٝؽ تُؼطثء . .......................................................... خصأ٤ٖٓ ه٤ثّ تُٔوثٍٝ خغذتد ه٤ٔر تُذكؼر
 

ٝإٗ٘ث ٗصؼٜذ خإٔ ٗذكغ ٌُْ تُٔدِؾ تُٔزًٞس أػالٙ أٝ تُشط٤ذ تُٔغصفن ٓ٘ٚ ػ٘ذ أٍٝ ؽِح خط٢ ٌْٓ٘ ، ٝرُي خظشف تُ٘ظش 

 ػٖ أ١ تػصشتع أٝ شفلع ٣دذ٣ٚ تُٔوثٍٝ .
 

ٔوذٓر ، ٣ٝصْ شٔذ٣ذٛث شِوثب٤ثً ٝشدو٠ ٛزٙ تٌُلثُر عثس٣ر تُٔلؼٍٞ ٖٓ شثس٣خ طذٝسٛث ُٝف٤ٖ عذتد تُٔوثٍٝ ألهغثؽ تُذكؼر تُ

 ُف٤ٖ عذتد ه٤ٔر تُذكؼر تُٔوذٓر خثٌُثَٓ .

 

 شٞه٤غ تٌُل٤َ /ٓظشف: ................

 تُٔلٞع خثُصٞه٤غ: .....................

 تُصثس٣ـــــخ : ...................                                                                     
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 10غ

 ٗٔٞرغ  ٓخثُظر ػٖ دكؼر تتٗؽثص ػ٘ذ شغِْ تألشـثٍ 

 
 
 
 

 أهش أٗث تُٔٞهغ إٓؼثب٢ ٝخثش٢ٔ أدٗثٙ : ............................................................................

 

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

 

 ٗوش ٗفٖ تُٔٞهؼ٤ٖ إٓؼثءتش٘ث ٝخثشٔ٘ث ك٢ أدٗثٙ ....................................................................

 

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

 

 خأٗ٘ث هدؼ٘ث ٖٓ .............................................. ٓدِؾ ) .............................. ( د٣٘ثستً أسد٤ٗثً 

 

 ٝرُي ه٤ٔر دكؼر تتٗؽثص ػ٘ذ تُصغِْ تأل٢ُٝ ػٖ ٓششٝع إٗشثء .....................................................

 ٓٞػٞع تُؼطثء سهْ ...............................................................................................

تألسد٤ٗر تُٜثش٤ٔر ٖٓ  ٝخٜزت كإٗ٘ث ٗدشئ رٓر ..................................................................... ٝـٌٞٓر تٌُِٔٔر

ػالٙ ٖٝٓ ًثكر تُٔدثُؾ تُص٢ عدن ٝإٔ هدؼ٘ثٛث ػ٠ِ ـغثج ٓششٝع تُٔزًٞس أػالٙ ٓغ شفلظ٘ث ٝشؼٜذٗث تُٔدِؾ تُٔزًٞس أ

 خصوذ٣ْ شلثط٤َ أ٣ر ٓطثُدثز ٗذػ٢ خٜث إ٠ُ ...............................................

ٕ إٔ ٣شٌَ ٛزت إهشتستً ٖٓ خالٍ كصشذ تسخؼر ٝظٔثٕٗٞ ٣ٞٓثً ٖٓ شثس٣خ ٛزٙ تُٔخثُظر ٓؼضصذ خثُٞظثبن تُعدٞش٤ر )دٝ

.................... خظفر ٛزٙ تُٔطثُدثز ( ٝك٢ ـثُر ػذّ شوذ٣ْ ٛزٙ تُٔطثُدثز خالٍ تُٔذذ تُٔزًٞسذ ٌٕٗٞ هذ أعوط٘ث ـو٘ث 

 خأ٣ر ٓطثُدر ٜٓٔث ًثٕ ٗٞػٜث ٝه٤ٔصٜث خف٤ط شدشأ رٓر ......................... ٝـٌٞٓر تٌُِٔٔر تألسد٤ٗر تُٜثش٤ٔر ٖٓ أ١ ـن

 أٝ ػالهر خثُٔششٝع تُٔد٤ٖ أػالٙ تُغثخور ُصثس٣خ تُصغِْ تأل٢ُٝ ُِٔششٝع

 ٝػ٤ِٚ ٗٞهغ شفش٣شتً ك٢ .....................................

 تعْ تُٔوثٍٝ : .............................................

 تعْ تُٔلٞع خثُصٞه٤غ: ....................................

 لٞع خثُصٞه٤غ: ..................................شٞه٤غ تُٔ

 تُخثشْ:
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 ٗٔٞرغ  تُٔخثُظر ) تتخشتء(

Discharge Statement 

 
 
 

 

 
 .........أهش أٗث تُٔٞهغ إٓؼثب٢ ٝخثش٢ٔ أدٗثٙ : .............................................................................

 

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

 ...ٗوش ٗفٖ تُٔٞهؼ٤ٖ إٓؼثءتش٘ث ٝخثشٔ٘ث ك٢ أدٗثٙ : ........................................................................
 

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

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

 

 .خأٗ٘ث هدؼ٘ث ٖٓ .......................................................... ٓدِؾ ) ......................... ( د٣٘ثستً أسد٤ٗثً 
 

 ( ٖٓ تُششٝؽ تُؼثٓر  14/13،  14/12، 14/11ٝرُي ه٤ٔر تُذكؼر تُخصث٤ٓر خٔٞؼح أـٌثّ تُٔٞتد خٔٞؼح أـٌثّ تُٔٞتد ) 
 

 شٝع إٗشثء : ..........................................................................................ُِؼوذ ، ٝرُي ػٖ ٓش
 

 ٓٞػٞع تُؼطثء سهْ : ......................................................................................................
 

ذ شغِٔ٘ث ًثَٓ تعصفوثهثش٘ث ػٖ تُٔششٝع أػالٙ ٝهٔ٘ث خصوذ٣ْ ًثكر ٓطثُدثش٘ث تُٔصؼِور خثُؼولذ ه ثٗظشؾ خٔٞؼح ٛزت تتهشتس أٗ٘

 ٝخٜزت كإٗ٘ث ٗدشئ رٓر ........................... 
 

ٝـٌٞٓر تٌُِٔٔر تألسد٤ٗر تُٜثش٤ٔر ٖٓ أ١ ـن أٝ ػالهر خثُٔشلشٝع تُٔدل٤ٖ أػلالٙ إخلشتء ػثٓلثً شلثٓالً ٓطِولثً م سؼؼلر ك٤لٚ 

ٝتُصل٢ شظلذس خؼلذ  13/7،  13/8ٓلٖ ٛلزت تتخلشتء أ١ شؼ٣ٞؼلثز شُغلصفن ُِٔولثٍٝ ٗص٤ؽلر شطد٤لن شلشٝؽ تُٔلثدش٤ٖ  ٣ٝغصع٠٘

 شثس٣خ ٛزٙ تُٔخثُظر ) تتخشتء ( .

 

 ٝػ٤ِٚ ٗٞهغ شفش٣شتً ك٢ : ..........................................
 

 .........تعْ تُٔوثٍٝ : .............................................
 

 تعْ تُٔلٞع خثُصٞه٤غ : ...........................................
 

 شٞه٤غ تُٔلٞع خثُصٞه٤غ: ..........................................

 

تُخثشْ :
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 ٗٔٞرغ  تُصضتٓثز تُٔوثٍٝ

Contractors Commitments 

 
 
 

 

 ....................................................................     تُٔوثٍٝ: -1

 ....................................................................    تُٔذ٣ش تُؼثّ : -2

 .................................................................... سهْ ِٓق تُصظ٤٘ق ك٢ دتبشذ تُؼطثءتز -3

 ....................................................................    كةر تُصظ٤٘ق : -4

 ...................................................................    عوق تمُصضتّ : -5

 ...................................................................   تُٔشثس٣غ تُِٔصضّ خٜث: -6

 

ه٤ٔر تتـثُر  سهْ تُؼطثء تعْ تُٔششٝع هْتُش

 خثُذ٣٘ثس

ه٤ٔر تألػٔثٍ 

 تُٔصدو٤ر د٣٘ثس

شثس٣خ أٓش  ٓذذ تُص٘ل٤ز

 تُٔدثششذ

 ٓالـظثز

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-        

10-        

 تُٔؽٔٞع:
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 إهشتس ٓصؼِن خثُذكؼثز تألخشٟ

 
 

 

 أهش أٗث تُٔٞهغ إٓؼثب٢ ٝخثش٢ٔ ك٢  أدٗثٙ ...................................................................................

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

 ٗوش ٗفٖ تُٔٞهؼ٤ٖ إٓؼثءتش٘ث ٝخثشٔ٘ث ك٢ أدٗثٙ...............................................................................

 

ثب٤ر تُخثص ٖٓ تُششٝؽ  تُخثطر ُؼوذ تُٔوثُٝر ُِٔشثس٣غ تتٗش ( 17/9/1أٗ٘ث هذ تؽِؼ٘ث ػ٠ِ ٓث ٝسد شفس تُٔثدذ سهْ )

خٜزت تُؼوذ ، ٝػٔالً خأـٌثّ ٛزٙ تُٔثدذ ٗشكن إهشتستً ٓٞهؼثً ٖٓ هدِ٘ث ـغح تألطٍٞ ٗوش ك٤ٚ خؽ٤ٔغ تُؼٔٞمز أٝ أشؼثج 

تمعصشثستز أٝ أشؼثج تًُٞالء أٝ ؿ٤شٛث تُٔدثششذ ٝؿ٤ش تُٔدثششذ ٝأ١ ش٢ء رٝ ه٤ٔر ٓثد٣ر ٝتُص٢ شْ دكؼٜث إ٠ُ شخض 

ٓلظالً ُٜزٙ تُذكؼثز تألخشٟ ُٖٝٔ دكؼس ٝعددٜث عٞتء" شْ دكؼٜث أٝ ًثٗس عصذكغ  ٖٓ " ت٥خش٣ٖ" ٝٗشكن ؽ٤ثً ٝطلثً 

خشٌَ ٓدثشش أٝ ؿ٤ش ٓدثشش ٖٓ هدِ٘ث أٝ ٤ٗثخر" ػ٘ث أٝ ٖٓ هدَ ٓوث٤ُٝ٘ث ٖٓ تُدثؽٖ أٝ ٤ٗثخر" ػْٜ٘ أٝ أ١ ٓٞظل٤ْٜ أٝ 

ز ٛزت تُؼوذ أٝ ػ٤ِٔر تُٔ٘ثهظر / تُٔضتٝدذ ًٝالبْٜ أٝ ٓٔع٤ِْٜ ، ٝرُي ك٤ٔث ٣صؼِن خثُذػٞذ إ٠ُ شوذ٣ْ تُؼشٝع تُخثطر خص٘ل٤

 ٗلغٜث أٝ تتـثُر  ػ٠ِ تُٔوثٍٝ أٝ تُٔلثٝػثز تُص٢ شؽش١ تخشتّ تُؼوذ أٝ ٖٓ أؼَ ش٘ل٤زٙ كؼالً .

 

ًٔث ٝٗصؼٜذ خإٔ ٗوذّ شظش٣فثً خط٤ثً إ٠ُ تُلش٣ن تألٍٝ ػ٠ِ تُلٞس ػٖ ٝؼٞد أ١ دكؼثز خٔث ك٢ رُي ػ٠ِ عد٤َ تُٔعثٍ ٝطلثً 

ٛزٙ تُذكؼثز ٝرُي خصثس٣خ ه٤ثٓ٘ث خثُذكغ أٝ شثس٣خ إُضتٓ٘ث خثُذكغ أٝ شثس٣خ إُضتٓ٘ث خثُذكغ أ٣ٜٔث ٣فذض أٝمً ًٔث ٓلظالً ُغدح 

ٝٗشتكن ػ٠ِ ه٤ثّ تُلش٣ن تألٍٝ خثشخثر تتؼشتءتز تُٔد٤٘ر شفس تُٔثدذ تُٔشثس إ٤ُٜث أػالٙ ـثٍ ـذٝض أ١ ٓخثُلر أٝ إخالٍ 

 صضّ خص٘ل٤ز ًَ ٓث ٝسد ك٢ ٛزٙ تُٔثدذ .ٖٓ هدِ٘ث خأـٌثّ تُلوشذ ) أ ( ٜٓ٘ث ِٝٗ

 ٝػ٤ِٚ ٗٞهغ شفش٣شتً ك٢       /      /

 

 تعْ تُٔصؼٜذ: ........................................................

 تعْ تُٔلٞع خثُصٞه٤غ: ..............................................

 ........................شٞه٤غ تُٔلٞع خثُصٞه٤غ: ....................

 تُخثشــــْ : ......................................................

 

ػ٠ِ تُٔوثٍٝ شوذ٣ْ تتهشتس تُٔصؼِن خثُذكؼثز تألخشٟ ٝك٢ ـثٍ ػذّ ه٤ثٓٚ خذكغ أ١ ػٔٞمز أٝ أشؼثج أٝ أ١ ٖٓ  *   

تس تُٔوذّ ٓ٘ٚ، ًَٝ ٖٓ م ٣وذّ ٛزت تتهشتس ع٤شكغ ( ػ٤ِٚ إٔ ٣زًش رُي ك٢ تتهش17/9تألٓٞس تُٔفذدذ خثُٔثدذ ) 

 ػشػٚ ، ٝػ٠ِ تُٔوثٍٝ ٝػغ تتهشتس ك٢ ظشف ٓـِن ٓ٘لظَ ػٖ تُؼشع .
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 إهشتس ٓصؼِن خثُذكؼثز تُٔٔ٘ٞػر

 
 
 

 

 .................أهش أٗث تُٔٞهغ إٓؼثب٢ ٝخثش٢ٔ ك٢  أدٗثٙ ........................................................

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

 ٗوش ٗفٖ تُٔٞهؼ٤ٖ إٓؼثءتش٘ث ٝخثشٔ٘ث ك٢ أدٗثٙ.....................................................................

 

ٖٓ تُششٝؽ  تُخثطر ُؼوذ تُٔوثُٝر ُِٔشثس٣غ تتٗشثب٤ر تُخثطر  ( 17/9/2تؽِؼ٘ث ػ٠ِ ٓث ٝسد شفس تُٔثدذ سهْ ) أٗ٘ث هذ

خٜزت تُؼوذ ، ٝػٔالً خأـٌثّ ٛزٙ تُٔثدذ ٗشكن إهشتستً ٓٞهؼثً ٖٓ هدِ٘ث ـغح تألطٍٞ ، ٗوش ك٤ٚ خأٗ٘ث ُْ ٗوْ خذكغ أ١ ٓدثُؾ 

أشؼثج ًٝالء أٝ ؿ٤شٛث عٞتء" خشٌَ ٓدثشش أٝ ؿ٤ش ٓدثشش ُْٝ ٗوْ خصوذ٣ْ عٞتء" ًثٗس ػٔٞمز أٝ أشؼثج تعصشثستز أٝ 

أ١ ش٢ء رٝ ه٤ٍٔر ٓثد٣ٍر ُْٝ ٗوْ خإػطثء ٝػٞد أٝ شؼٜذتز ُذكغ ٓعَ ٛزٙ تُٔدثُؾ أٝ شوذ٣ْ ٓعَ ٛزٙ تألش٤ثء عٞتء" 

ٓوث٤ُٝ٘ث ٖٓ تُدثؽٖ أٝ  ٓدثششذ" أٝ خثُٞتعطر ، أٝ خـغ تُ٘ظش ػٔث إرت ًثٕ رُي هذ شْ ٖٓ هدِ٘ث أٝ ٤ٗثخر" ػ٘ث أٝ ٖٓ

٤ٗثخر" ػْٜ٘ أٝ أ١ ٖٓ ٓٞظل٤ْٜ أٝ ًٝالبْٜ أٝ ٓٔع٤ِْٜ إ٠ُ تُلش٣ن تألٍٝ ، ٣ٝشَٔ رُي ػ٠ِ عد٤َ تُٔعثٍ م تُفظش أ١ " 

ٓٞظق " خـغ تُ٘ظش ػٔث إرت ًثٕ ٣صظشف خظلر ٍ سع٤ٍٔر أّ م ، ٝرُي ك٤ٔث ٣صؼِن خثُذػٞذ إ٠ُ شوذ٣ْ تُؼشٝع تُخثطر 

ٝ ػ٤ِٔر تُٔ٘ثهظر / تُٔضتٝدذ ٗلغٜث أٝ تتـثُر ػ٠ِ تُٔوثٍٝ أٝ تُٔلثٝػثز تُص٢ شؽش١ تخشتّ تُؼوذ أٝ خص٘ل٤ز ٛزت تُؼوذ أ

  كؼالً . ٖٓ أؼَ ش٘ل٤زٙ

 

ًٔث ٝٗصؼٜذ خإٔ م ٗوّٞ خصوذ٣ْ أ١ دكؼثز ٓٔ٘ٞػر أٝ ٗؼذ خصوذ٣ْ ٓعَ ٛزٙ تُذكؼثز عٞتء" ٓدثششذ" أٝ خثُٞتعطر ٝعٞتء" 

ٓوث٤ُٝ٘ث ٖٓ تُدثؽٖ أٝ أ٣ثً ٖٓ ٓٞظل٤ْٜ أٝ ًٝالبْٜ أٝ ٓٔع٤ِْٜ إ٠ُ أ١ " ٓٞظق " ك٤ٔث  أًثٕ رُي ٖٓ هدِ٘ث أٝ ٖٓ هدَ

 ٣صؼِن خؼذ٣َ ٛزت تُؼوذ أٝ شؽذ٣ذٙ أٝ شٔذ٣ذٙ أٝ ش٘ل٤زٙ .

 ٝػ٤ِٚ ٗٞهغ شفش٣شتً ك٢       /      /

 

 تعْ تُٔصؼٜذ: ....................................................

 ه٤غ: ..........................................تعْ تُٔلٞع خثُصٞ

 شٞه٤غ تُٔلٞع خثُصٞه٤غ: ........................................

 تُخثشــــْ : ................................................

 

 

ػٔٞمز أٝ أشؼثج أٝ أ١ ٖٓ  ػ٠ِ تُٔوثٍٝ شوذ٣ْ تتهشتس تُٔصؼِن خثُذكؼثز تألخشٟ ٝك٢ ـثٍ ػذّ ه٤ثٓٚ خذكغ أ١ *   

( ػ٤ِٚ إٔ ٣زًش رُي ك٢ تتهشتس تُٔوذّ ٓ٘ٚ، ًَٝ ٖٓ م ٣وذّ ٛزت تتهشتس ع٤شكغ 17/9تألٓٞس تُٔفذدذ خثُٔثدذ ) 

 ػشػٚ ، ٝػ٠ِ تُٔوثٍٝ ٝػغ تتهشتس ك٢ ظشف ٓـِن ٓ٘لظَ ػٖ تُؼشع .
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 اٌجضء اٌخبِظ
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 ٓفثكظر تسخذ-ٙ تعٌثٕ تُصط٣ٞش تُفؼش١شأ٤َٛ شدٌر ٤ٓث عششٝٓ
 

 الشروط الخاصة و ات فواصمال - أ    
 
 : ـػػاػػع
 ؿ :مالع باتممتط -1

 ب:بموجذلؾ و 
 .2013, طبعة  2010(، إصدار  2 ءلجز او  1فيديؾ ) الجزء  ويشائناال عير قاولو الموّحد لممشاملد اعقر تفد - 1
 داوؿ الكميات.وجة خاصلط او شر : المواصفات واللثثاالء جز ال - 2
 :عاموالت فااصمو ال - 3

 .1992 ةنه ساميلطة امسعف ة در محقاتيا الصاوم هيامال طخطو  دعماؿ تمديأ -أ      
 .1996المواصفات العامة لالعماؿ االنشائية والمعمارية الصادر عف وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف لسنة  -ب      
 اؿ الكيربائية والميكانيكية.كودات البناء االردنية لالعم -ج      

 .اتططمخال - 4
 .عطاءلؽ ائوثا صدر عمىتمالحؽ  يةا - 5
 :ؿمعلع اقمو  - 2

 .و بوثائؽ العطاءالمرفق اتوحسب المخطط محافظة اربد-اسكاف التطوير الحضري
 :ؿعمااأل وصؼ - 3
أعماؿ المشروعا  ـ وصيانةيؿ وتسميغتشو  يـعقتتنفيذ واتماـ وفحص و  اء ىيطعالذا ى فضم المشمولة األعماؿ -
غاية وحسب تعميمات الميندس المشرؼا حيث تتكوف اعماؿ المشروع مف اله يذلمعدة لات اطخطملصفات واجب الموابمو 

 العناصر واألعماؿ التالية:
 

 أعماؿ خطوط المياه: -
 ة:يطوط التالخال وتجربة وتشغيؿ وفصؿ تمديد ووصؿ فخطوط المياه المشمولة في ىذا المشروع م ؿامف أعوتتك

ممـ  125قطر   بولي اثيميفوحفر وتمديد خطوط مياه  حوفا ونقؿ-استالـ مف مستودعات شركة مياه اليرموؾ   -1
حسب المواصفات الفنية والسعر يشمؿ توريد وتركيب جميع القطع الالزمو لتركيب المواسير و ممـ 25و ممـ 32ممـ و63و

التحذيري الممغنط والطمـ بمادة البيس كورس وعمى طبقات مع اعادة  شامال الحفر والطمـ والتأميف ووضع الشريط
 االوضاع حسب المخططات والمواصفات .

وعمى المقاوؿ التنسيؽ مع البمدية / االشغاؿ العامة/ ىندسة البمديات لتحديد مسار الخط المقترح  
شغاؿ العامة او ىندسة وتكوف كمفة اعادة االوضاع حسب المطموب مف الجية المعنية ) البمدية او اال

وعمى المقاوؿ وعمى نفقتو الخاصة مراجعة البمدية المعنية البمديات ( محممة عمى سعر المتر الطولي  
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او وزارة االشغاؿ العامة لمحصوؿ عمى المواصفات الفنية السارية المفعوؿ والتقيد بيا حتى و اف 
ذلؾ محمؿ عمى سعر المتر الطولي لتنفيذ  تعارضت مع المواصفات الفنية لشركة مياه اليرموؾ ويعتبر

الخطوط وال يستحؽ المقاوؿ اي تعويضات مالية او زمنية نتيجة التنفيذ حسب مواصفات البمدية 
 المعنية او وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف. 

 
حو قطر ربط الخطوط المقتر  وتركيب محابس  والسعر يشمؿ حوفا-استالـ مف مستودعات شركة مياه اليرموؾ - 2

 T ممـ شامال استالـ وتركيب 125ممـ او 100ممـ او 180ممـ او  150ممـ مع القائمو و المقترحو قطر 63ممـ و 125
electrufusion 125*125*63  ممـ وتوريد وتركيب باقي القطع والتيات باقطار مختمفو 63ممـ الى  125لمربطات مف

امال عمود االستطالة حديد والسعر يشمؿ كذلؾ توريد وتركيب ش  surface boxانشاء   حسب الحاجو شامال توريد و
عادة األوضاع الى ماكانت عميو سابقا ... الخ وكافة  عادة الردـ وا  جميع القطع الالزمة لمربط شامال الحفريات الالزمة وا 

ة مف قبؿ  الميندس األعماؿ التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعميمات الميندس المشرؼ  وتنفذ في المواقع المقترح
 المشرؼ 

 ممـ32وصالت منزليو قطر تنفيذ-3
 والسعر يشمؿ استالـ مف مستودعات حوفا وتركيب قطع 

T electrofusion 125*125*32 or 63*63*32     توريد وتركيب مواسير وGalvanized    steel class B 
   Adapterابط والسعر يشمؿ توريد وتركيب  شامال" التثبيت بالمر  حسب المخططات المرفقو Risers" لعمؿ  1قطر 

 20×20×20(  مف اجود االنواع مع صب مكعب خرساني كؿ عداد)قبؿ وبعد  2عدد" 1او  " 3/4معدني ومحبس قطر 
نقؿ العداد القائـ الى المكاف الذي يحدده الميندس المشرؼ واعادة ربطو مع فؾ و شامال  2كغـ/سـ 200سـ قوة كسر 

 لتنسيؽ مع مديرية المياه المعنية  لترصيص العدادات وحسب االصوؿ.وا الجديده الشبكة
 ممـ25تنفيذ وصالت منزليو قطر-4
 والسعر يشمؿ استالـ مف مستودعات حوفا وتركيب قطع 

T electrofusion 125*125*25 or 63*63*25     وتركيب مواسير استالـ ونقؿ شامالGalvanized    steel 
class B  لعمؿ 3/4قطر " Risers   شامال" التثبيت بالمرابط والسعر يشمؿ توريد وتركيبAdapter    معدني ومحبس
 200سـ قوة كسر  20×20×20)قبؿ وبعد العداد( مف اجود االنواع مع صب مكعب خرساني  2" عدد3/4قطر 

لشبكة والتنسيؽ مع  مديرية شامال نقؿ العداد القائـ  الى المكاف الذي يحدده الميندس المشرؼ واعادة ربطو مع ا 2كغـ/سـ
 .المياه المعنية  لترصيص العدادات وحسب االصوؿ

بشكؿ مكشوؼ في حالة تصويب مكاف  Galvanized    steel class B"  1/2توريد وتركيب مواسير قطر -5
يف مع جميع وحسب تعميمات الميندس المشرؼ ومديرية المياه المعنية (  شامال" الشبؾ مف الجيت العداد)اف لـز االمر

 .القطع الالزمة
لعمؿ تغميؼ لمواسير المياه والصرؼ  Ready mixيوما(  28بعد  2كغـ/سـ250توريد وصب خرسانو مسمحو ) - 6

(شاماًل الطوبار وحديد التسميح والحفريات واعادة الطمـ ونقؿ الفائض واعادة االوضاع.الخ وكافة االعماؿ  RCEالصحي)
 .التابعة والكمية تقديرية 
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 %NRWاجراءات العزؿ لشبكة المياه في المشروع وقياس نسبة الفاقد -7
The contractor shall conduct NRW measurements pre-post any NRW reduction 
works at (Al-Tatweer Al-Hadari) using Flow Balance (FB) Approach. 

NRW measurements Flow Balance (FB) is defined as (the deference between the 
net water supplied and billed amount during one supply cycle ) and calculated as 
follows: 

NRW percentage = (Net water supplied – Billed quantity) / Net water supplied * 

100 

Where: 

Net water supplied = Supply quantity + Imported water(if applicable) 

- Exported water (if applicable  

Supply quantity = ∑ (Bulk meter second reading - Bulk meter first 

reading) 

Imported water = Amount of water supplied to customers by 

YWC tankers 

Exported water = ∑ (Exported Bulk meter second reading – 

Exported Bulk meter first reading) if applicable 

Billed quantity = ∑ (Customer meter second reading- Customer 

meter first reading) 

Bulk meter first reading = the contractor will record this reading when just 

before the scheduled 1st supply cycle 

Bulk meter second reading = the contractor will record this reading when just 

after the scheduled 1
st
 supply cycle 

Customer meter first 

reading 

= the contractor will record this reading when just 

before the scheduled 1st supply cycle 

Customer meter second 

reading 

= the contractor will read 24 hrs after the 

scheduled 1
st
  supply cycle 

Note:  

a.    The contractor and YWC should make sure that if there was any bypass on 

bulk meters, the meters’ bypass valves are closed and sealed for the purpose 

of measuring NRW flow balance.  

b.    Customer meter reading should be read for all customers inside the 

boundaries of the Al-Tatweer Al-Hadari 

 

The contractor shall; 

 Conduct NRW% baseline measurement for Al-Tatweer Al-Hadari boundaries 
as follows:  

1. Isolate the project area boundaries hydraulically.  
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2. Install bulk meters on the main feeders  

3. Execute Wet/ Dry test to certify the hydraulic isolation of the project 
area. YWC should approve the results of the test/s  

4. Measure NRW% Baseline, Flow balance (FB) as described above, 
before conducting any works or NRW reduction measures for the 
project area  

 Conduct NRW % measurements after rehabilitation works as per the design 
drawings included in the tender  

1. Ensure of permanent isolation incorporation with and approval of YWC 
project management staff  

2. Conduct wet dry test to ensure isolation  

3. Conducting Measure NRW%, Flow balance approach (FB), after 
completing the rehabilitation and or any other NRW reduction activities 
to calculate the impact of the NRW reduction measures on NRW % 
baseline  

 
 

 تططاخالمو  ب المواصفاتجو مبو مفتخلماواعيا وان ارىطاقبا اهيلما يبباأنمديد ؿ تاعمأل ساسيةاأل تاطمبتالم-4
 كما يمي :اوؿ قالم مسؤولية في ملكافة البنود والتي ى ؼمشر لا سيندب تعميمات المسوح

 األجيزة الفنية العاممة.و وؿ االمق تداـ معامااه الفساح المجاؿ يالم طوطخ راتامسو  قعوام يرحضوت ةيو ستو  ؼيظتن -1
 ،بيار تت )انكء سوا مفةتمخح طو بسيرىا و غأو حوريو أو  ةير أو صخ ةيرابت تناك سواء في جميع أنوع التربة ؽنادخال رحف -2

 الجانبيف ىوتحت وعمأميف( فوؽ تال) رياسلمو ا وؿح عـانلا ـمطلا داو ( وتقديـ مايرىوغ خال ت ..، إسفمجدر  ط،البي، ناسر خ
ؿ دبت اير حفرة حسب موقع الامخت وادمأو  ((B.Cمادة موي بالع طحالس ىإلـ ؾ الطملية وكذذجالنمو  اتالمخطط فتبيا كم
 قا.باسو ياع كما كانت عمضاألو  دةاعا  فرت و تي حال دامو لا

 

طع قلقطار اأو  اعأنو  فةاكيب كر تتوريد و  اه بأقطار مختمفة وتنفيذ الوصالت السميمة لممواسير شاماليالم وططخد ووصؿ يتمد -3
زؿ واد عمو  تالصو لا داو بط وممرالاو  ةاصخلقطع اوال تتاغي وكسكياوبر  جاتالنفو  اتدسدايات ونقاصات و يوت عكواامف 

 .فة األعماؿ التابعةكاو  لخوصالت ... اال ميؼغتو 

 

 وصواميؿ براغيلمقابمة و منجات والفالنجات اف فممة الئملع اطت ومفاتيح الغسيؿ مع القاايح واليو تيفاماع الو ان ةكافب يكتر  -4
 ماـ العمؿ.تافة ما يمـز الالخ وك .ات ..كسكيتو 
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ع او اكو  تياتي فم عطق فم ـز ميما  ةفاك تركيبو  دمال تورياش عامموالقائمو الط طو لخا جديده المقترحو معال خطوطالط رب -5
تعتبر التكاليؼ مشمولة ضمف و  يو,ميصلتفاالمخططات ب حس بيـ لمتركز ع ما يمميوجلخ  ا...  ادات والقطع الخاصةوسد

 األسعار اإلفرادية ألعماؿ األنابيب.

 
لمدعامات الخرسانية )  يوماً  28بعد  2كغـ/سـ 250تقؿ عف توريد المواد وصب خرسانة مسمحة بقوة كسر مكعبي صغرى ال  -6

Thrust  Blocks نوع مف التربة  مـز بموجب المواصفات والمخططات ويشمؿ العمؿ الحفريات الالزمو في أي( حيثما ي
عادة الطمـ ر والخرسانو العاديو لمنظافو والخرسانة المسمحة مع استعماؿ اإلسمنت المقاـو لألمالح وحديد التسميح والطوبا وا 

عادة األوضاع ... الخ   .االعماؿ الالزمو والتابعةوجميع مع الدؾ ونقؿ األنقاض وا 

 

يومًا لعمؿ تغميؼ 28بعد  2كغـ/سـ 250عبي صغرى ال تقؿ عفبقوة كسر مكخرسانو مسمحو  صبو  ةتوريد المواد الالزم -7
ـز حسبما يتطمبو واقع وحيثما يموالعبارات  حيثما تتقاطع مع خطوط الصرؼ الصحي او مرورىا في االوديو ( RCE )لألنابيب 

 .التفصيميةالمخططات و  بموجب المواصفات تابعةجميع االعماؿ الشاماًل  تعميمات الميندسالعمؿ بموجب 

 

تسرب ) ال ء فحصاجر الؾ ياه، وذلمال ططو خط جيزة  ضغاو  ات الالزمومعدوال ورمكوالالمياه والمضخات  رفيو تو ـ يدتق -8
الواردة في )  بر الشياه مات كومعايير تطيير شب سسأ بجمو ب مياهلا طو طوتطيير خيؿ وغس ـيقعوت(  يكيلو ر دييلاضغط لا

 ديدتمعماؿ ال فراديوالار عااالسف ؼ مشمولو ضميكالالت رعتبتو  يمـز ماوجميع  ةامعلا تاصفاو ملا فم(  1 ـقؽ ر المرف
 اه.ميال وططخ

 يكافقص وعدد لوا ـمو وآالت المحاعااصفات اللمو مف ا(  5 - 3لبند ) ب اع حسأجود األنوا فم اـحملا خايسأتزويد توريد و  -9
 بيبناا تالفيذ وصو لتنممتعسالم المعجونو ؾلذكد و يحدال بيباانت الوص ؿمعل ءابر يكلاو  تادعملمف شفرات القص وا

 مجمفنوصة باالنابيب الالخا ةمسننالت الموصل صاصالر  مفخالي ال اصخلا جوفعالمو ( Lubrication  Paste)  ؿيدكتالا
عماؿ ىذه االؼ يلاكر تبتعتو  ؼر شالم دسمينال ةفقواومة ماعلت اااصفو الم حسب تؼ الوصالتغميزؿ و ع دواذلؾ مكو 

 .تمديد انابيب المياهاالفرادي العماؿ ر عالس فمض ولومشم
 

 
 :االلتزاـ بمايميعمى المقاوؿ  - 5
ه الميػػاط و طػػخ ىعمػػ ربطلػػصػػيؿ واو الت عنػػد التشػػغيؿ والصػػيانة/ شػػركة ميػػاه اليرمػػوؾ ةع إدار مػػ ؽبمسػػاليؽ التنسػػ ؿو مقػػاعمػػى ال -1

 مة.قائلا
نشػاء المبػاني الصػادره إل ةالعامػ ت وبموجػب المواصػفاتبموجػب التفاصػيؿ المبينػو عمػى المخططػا نشػائيةتـ تنفيذ االعماؿ اإلي -2

 .وما طرأ عمييا مف تعديالت 1996عف وزارة االشغاؿ العامو واالسكاف سنة 

بموجب المواصفات العامو العماؿ انشاء الطرؽ والجسور الصادره عف وزارة االشغاؿ العامػو  التعبيد والتزفيتيتـ تنفيذ اعماؿ  -3
 وتقرأ وتفسر عمى ىذا اإلعتبار. أ عمييا مف تعديالت وتعتبر جزء ال يتجزأ مف وثائؽ العطاء وما طر  1991واالسكاف سنة 



 ِذبفظخ اسثذ-بْ اٌتط٠ٛش اٌذعشِٞششٚع تؤ١ً٘ شجىخ ١ِبٖ اعى

171                                       YWC-FARA5-3.2/2020 

 

في األرض بأسطح مختمفة مف أي نوع )ترابية أو أسفمتية أو خرسانية أو بالط ..الخ وغيرىا(  ؿغسيلط او ُتمدد كافة خط -4
ند نيايات خطوط الغسيؿ )بدوف مناىؿ( حسب وتكوف أسعار خطوط الغسيؿ شاممًة توريد وتنفيذ األعماؿ اإلنشائية ع

 .(TD3Type C Typical Section 7/Head Wall) المخطط النموذجي

ييف، بخصوص ف األردنات الجيولوجية الصادر عف نقابة الجيولوجييكلشر ااوؿ أف يتقّيد بما ورد في نظاـ المكاتب و مقعمى ال -5
 ص..الخ( حيث لف يتـ اعتماد أو قبوؿ أي معاممة بيذا الخصو أي أعماؿ ذات صبغة جيولوجية )حفر آبار ، فحص تربة .

/ 3/4س ـ / ياه رقـ :مالة مطس يف. المرجع ،كتاب عطوفة أميف عاـنيردألا فييجكف موقعة مف قبؿ نقابة الجيولو تما لـ 
 ، 30/4/2003تاريخ  6896

االعماؿ لكافة المشاريع اليندسية كأعماؿ التنفيذ عمى المقاوؿ االلتزاـ بتطبيؽ كودات البناء الوطني االردني في كافة مراحؿ  -6
وأية أعماؿ تصميمية مطموبو منو بموجب وثائؽ العطاء وكذلؾ أعماؿ التشغيؿ والصيانة وأعماؿ السالمة العامة وكؿ ما 

طني يترتب عمييا مف أعماؿ ىندسية بموجب تعميمات تطبيؽ كودات البناء الوطني االردني الصادرة عف مجمس البناء الو 
.)المرجع: كتاب عطوفة 1993لسنة  7( مف قانوف البناء الوطني االردني وتعديالتو رقـ 5بموجب الفقرة  )ز( مف المادة )

 .( 1/2005/ 12تاريخ   625/  2/  7أميف عاـ سمطة المياه رقـ : س ـ / 

بالغ دولة رئيس الوزراء رقـ  مف 23/9/2010( تاريخ 57/3/1/17497تستثنى مشاريع سمطة المياه/ بموجب الكتاب رقـ ) -7
 بخصوص تمديد مدة العطاءات ألسباب الضروؼ الجوية او نقص المواد او نقص العمالة . 1999( لسنة 19)

 
عقد المقاولة الموحد ويحؽ -(:تعديؿ اسعار البنود االضافية مف الشروط العامة12/3تمغى المادة ): ىامو مالحظة

 ت في اي بند بدوف دفع اي عالوات اضافية لممقاوؿ.لصاحب العمؿ زيادة او تقميؿ الكميا

يحؽ لصاحب العمؿ عدـ تنفيذ اي بند مف بنود العطاء ويحؽ لو زيادة اي كمية بنسب غير محدده عما ىو وارد في -
 .جدوؿ الكميات واليحؽ لممقاوؿ المطالبة ب ي تعويض وتعتبر الشروط العامة والخاصة الغيو بيذا الخصوص 

 الوارده بجداوؿ الكميات ىي اسعار ثابتة.فراديو االاالسعار  -
 
  اعماؿ الخرسانو والحفريات: - 6
يجػػب اسػػػتعماؿ الرجػػػاج المكػػػانيكي عنػػد صػػػب جميػػػع انػػػواع الخرسػػانو العاديػػػو اوالمسػػػمحو لمحصػػػوؿ عمػػى خرسػػػانو خاليػػػو مػػػف  - 1

يجب اف تكػوف الرجاجػات مػف النػوع الػذي و الفجوات او التعشيش ويجري تعييف نوعية الرجاجات ومدة الرج مف قبؿ الميندس، 
عمى المقاوؿ اف يػزود موقػع العمػؿ قبػؿ البػدء و يستعمؿ الرجاج بموجب المواصفات و الدقيقو /رجو 5000يعطي ما ال يقؿ عف 

 احتياط. بالصب برجاجيف صالحيف لمعمؿ، واحد لالستعماؿ والثاني
 ـ ايناع وترطيب الخرسانو بموجب المواصفات.ويت (اياـ 7يجب اف تحفظ الخرسانو رطبو لمدة ال تقؿ عف ) -2

يحظر المباشره بصب الخرسػانو قبػؿ الحصػوؿ عمػى موافقػة المينػدس الخطيػو وعمػى المقػاوؿ تقػديـ طمػب خطػي الخػذ الموافقػو  -3
 ساعو. 24عمى الصب قبؿ فترة ال تقؿ عف 

الجػواء الحػاره والبػارده وحسػب تعميمػات عمى المقاوؿ تنفيذ مػا تػنص عميػو المواصػفات الفنيػو العامػو بخصػوص الخرسػانو فػي ا -4
 وموافقة الميندس.
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لغايػػة ضػػبط جػػودة المػػواد والخمطػػات الخرسػػانيو، عمػػى المقػػاوؿ اجػػراء الفحوصػػات المخبريػػو الالزمػػو لممػػواد وفقػػا لمػػا ورد فػػي  -5
 المواصفات الفنيو العامو وعمى اف يقـو بفحص الخمطات الخرسانيو بشكؿ دوري كما يمي:

 يوما. 28 بعد اسبوع والثالثو الباقيو بعد 3مكعبات ممثمو بحيث تفحص  6خرسانو تؤخذ عمى االقؿ  3ـ50لكؿ -     
  .يوما 28بعد اسبوع والثالثو الباقيو بعد  3 مكعبات تفحص 6لكؿ يـو صب اذا كاف الصب عمى مراحؿ ، تؤخذ  -     

( مبينػػا فييػػا اطػػواؿ  Bar-Schedule Bindingح ) عمػػى المقػػاوؿ تقػػديـ الجػػداوؿ الخاصػػو بتنفيػػذ مخططػػات حديػػد التسػػمي - 6
 واوزاف حديد التسميح لممثؿ الميندس بغرض اعتمادىا قبؿ التنفيذ.

 28بعػد  2كغـ/سػـ 250الخرسانة المسمحة المستعممة فػي كافػة أعمػاؿ العطػاء تكػوف بقػوة كسػر مكعبػي صػغرى ال تقػؿ عػف  - 7 
 يومًا ) ما لـ يذكر خالؼ ذلؾ (.

 28بعػد  2كغػـ / سػـ 200العادية المستعممة في كافة أعماؿ العطػاء تكػوف بقػوة كسػر مكعبػي صػغرى ال تقػؿ عػف  الخرسانة - 8 
  يومًا ) ما  لـ يذكر خالؼ ذلؾ (.

اذا اسػػتدعت طبيعػػة التربػػو بعػػد التحقػػؽ مػػف قػػدرة تحمميػػا اجػػراء تعػػديؿ عمػػى مناسػػيب الحفريػػات او ابعادىػػا بزيػػادة العمػػؽ او   -9  
  .لو االعتراض او طمب زياده في االسعار يما فعمى المقاوؿ تنفيذ ىذه االعماؿ وال يحؽالعرض او كمي

 التػي  يػأمر بيػا حسب االبعاد واالقيسة المبينة عمػى المخططػات أو صافياً  ىندسياً  تكاؿ أعماؿ الحفريات بالمتر المكعب كيالً  –10 
تكاليفيػػػا مشػػػمولة  ضػػػمف  ( وتعتبػػػر Working Space) المينػػػدس وال يػػػدفع  لممقػػػاوؿ عػػػالوة  الحفريػػػات مسػػػافات العمػػػؿ 

 االسعار االفرادية العماؿ حفريات االساسات ما لـ يذكر خالؼ ذلؾ. 
فػي حالػة عػدـ صػالحية أو كفايػة نػاتر الحفريػات عمػى المقػاوؿ توريػد طمػـ مػف خػارج الموقػع مػف مػواد مختػاره  اعماؿ الطمػـ: -11 

الػػدحؿ بػػاالجيزه و سػػـ مػػع الػػرش بالمػػاء 20طبقػػات ال تزيػػد سػػماكة كػػؿ طبقػػو عػػف  يوافػػؽ عمييػػا المينػػدس، ويػػتـ الطمػػـ عمػػى
  .حتى الوصوؿ لممنسوب الالـزلكؿ طبقة الميكانيكيو 

تكػػوف المػػواد المختػػاره المسػػتعممو لمطمػػـ مػػف مػػواد مناسػػبو وموافػػؽ عمييػػا خاليػػو مػػف الفضػػالت والشػػوائب ومتدرجػػة  لمحصػػوؿ         
يكػوف و فػي أي اتجػاه  (مػـ50او قطع الخرسانو التي يزيد حجميػا عػف ) ةاف ال تحتوي عمى الحجار عمى درجة الدؾ المطموبو و 

( وتكػػػوف الكثافػػػو الجافػػػو 1377) ( طبقػػػا لممواصػػػفات البريطانيػػػو رقػػػـ10( اقػػػؿ مػػػف ) Plasticity Indexمحتػػػوى المدونػػػو ) 
بر تكػاليؼ أعمػاؿ توريػد مػواد الطمػـ وعمميػة تعت، و حسب فحص بروكتر القياسي لمكثافو (3غـ/سـ1.6القصوى ليا اكثر مف )

 .الطمـ مشمولة ضمف أسعار الحفريات مالـ يذكر خالؼ ذلؾ
 يؽ:تنسلا - 7
الجيات المعنيو لمحصوؿ ت ابممتطيع مجيـ تقدو  الجيات الرسمية ذات العالقة عؽ مبلمسايؽ سلتناية لسؤو موؿ المقامى ع

 ىذه الجيات تمباومتطت ابتعميم ديققاوؿ اف يتملا ىمعو  صفور الوامو اعلا ؽر طلت او قرب احاو ت مؿ فيعلم اتيعمى موافقا
 عيمجو  خللخاصو ... ااؾ مالشاه واالمة الياجز وحماو الحو التحويالت  او يور حذيتلت ااشار الاو  رو ر ملا تاار شايا يف امب
 مطموبو.لاؿ امعالل ديورافالا رسعااال مفضلو و شمم برتاذ تع واتعالدفع لممقاوؿ لقاء ىذه االعماؿ اية ي الو  طمباتمتال
 
 يؿ :لما فيؿ عمال - 8
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ذ يفنلت وؿات لممقايمالتعم راددس اصنيمة القوافمب ىر اخ وطسمة اي وا سدنيملاثؿ مم وس ادمينمؿ او اللعا حبصال حؽي
ت وتنفيذ اميمعتلا تزاـ بيذهلاال مقاوؿلى اموعوذلؾ في الحاالت التي تتطمب ذلؾ  يؿملاات ساع يؿ فعماالأي جزء مف ا

 . لقاء ذلؾ واضافي تاو دوف اية عالبو ؿ امعاال
 
 يغ:ملتبوا وصاخلا ؾال ماال ضمف ماؿعاال - 9
 راضي اوالا هىذ حابصاضة فاو م ال عفو يكوف مسؤ  ؿلعما إف صاحبفو صلخاافي االراضي  تنفيذ العمؿ كوفيما ثحي

 حبصاع المتفؽ عمييا م وعسر لامؿ بعال اوؿقملا ةوليؤ مس فكو وتي راضي ىذه االفور ر مشاغمييا والحصوؿ عمى حقوؽ 
عطاء، لوط ار ش يف وارد وكما ى مو فيياعم ةعر وسو صاخلا تاكمتمملا ىذهخوؿ دمو ز ع ميـ عفدس واعالمينلواؿ معال
 وا الؾاالمه ذىب حمع صا سجؿيو  الخاصو يتوجب عمى المقاوؿ اف يتفؽؾ الماالفي  تريالحفا اشره في اعماؿبملؿ اقبو 
 ذهى مؿتعو  اعضعادة االو و واو خاصيانعاىر تتطمب و ظية لى اا وره خاصاشا االمالؾ مع هىذ حو سطالة ح ىمعيا يماغش
بو باية اجور عف اية الطملؿ اقاو ممؽ ليحالو ت والسجالت، ايقتفاالمف ىذه او ظ بنسخفتحلذي يا سميندلا دةمساعسجالت بلا

 طاء  .علا ضمف اسعار ولمو شم يؼالتكال رتبتع حيث ذلؾف عشأ ني قؼتو  ير اوختا وا اعماؿ اضافيو
 ض :فونو تحت االر لمدافؽ المر ا - 10
افؽ مر لا عمىظو فالمحوا فكبمسؤوليتو لتحديد االما ؽمتعت يتلاامو و علا فاتصموالا يف دو بنالوؿ اف ُيراعي المقامى ع

 صو،ختمال تاالمرافؽ مف الجي هىذ عقواف معو امالت تامو معملصوؿ عمى احميو العو  المدفونو تحت االرض والمنشئات
 ؽفمراالتسبب ليذه ت راراض ةيأو و صاخلاتو قنف ىموعو يشتيتف رفح ؿمع ؽيطر  فا عقمسب انيكد اماـ المقاوؿ بتحديو قوي
 س.ميندات الميعمت سبوح لعقدا يفو قالعال ذات ودالحيا عمى نفقتو الخاصو طبقا لمبناصب ـقياال ؿو مقاالى مع ت،انشئموال
 
 
 

 ؿ :اولمقاوا مخدتسم - 11
 فيالعمؿ  فممكنو ي ام فذنز ماجيو  يفالعدد الكاب خلا دد ...عو  اتالييو مناسبو و ائنشات از جييتفظ بتيح اف وؿقالما مىع

 ماؿعالا يـمتـ تسياف و  نامر الموافؽ عميور الب حسبو عو قواوممؿ العحجـ  عفر ظالن بغض دحاو اف  يف ددهتعمواقع م
 مدة العطاء. فافقة الميندس ضمو مو  تافاصمو لمقا بط يولو المحاال

 : ماؿعالااه ميلا - 12
خدمي ستيو ومخدمتسلو وماعماؿ عمتسال ؿلعمع اقمو  يف اهميال فمو اتياجتاحع مييف جتام فع المسؤو  وؿقاالم كوفي - 1
ي ف اينيز وتخ غسيؿ(لاو  ـيعقوالتط غضص الحفؾ لذي ا فد بمعقلاا ذلو بيو مشمالاؿ مالعايذ فالعمؿ والميندس )لتن بحاص
 صو. اخلعمى نفقتو اؿ و لعما يرس فمضتل ويفاكلا تايمكلاب( سدنيملا فؽ عمييااو )ي نظيفو ووعيا

(  عمؿلاو فيمكف لممقاوؿ )بعد موافقة صاحب من بيوقر ؿ امعال عموقفي و طسمابع لمتاه يملم صدرم رفو ت اؿح في -2
 ؿقى نفقتو الخاصة ( بنمعو المقاوؿ ) ـ يقو  اف ده عمىمتعمال الرسميو هير علتسا بؿقاماه ميال فو متاجاياحت مىع وؿصالح
ؿ لعما مياه الى موقعلا صاؿيلالزمو الا مديداتتلاوعمؿ  حيقطع والمفاتوال يرساو ملا ريفو ت وا رير ايصلا ةطاسو باه يلما
 ،دقعلامؿ في ىذا علا ءاينتد انع ادلعداو  تاديدمتله اذازالة ىو عنيو مال هياالم ارةدوا سيندماه يوافؽ عميو المي داعد كيبر تو 
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عماؿ الفة ااوك وكلمتحر اارير يات والصمضخلاو ت اليصو تلاو  ريساو ملاو  فيز ختال فماكاة ناصيؿ و ـ بتشغيو قعميو اف يو 
 .اف الذي يكوف بحاجو اليو مكلا الىيد و ز التطو قنقؿ المياه مف نل قتومؤ ال
 

 : ءيانتاال  وع عندشر مف المجزاء ا ستعماؿا - 13
 مف ءايتنالف احيمباشره  وعر لمشامف  ءو اجزاا زءجأي  ؿغيتشو ا اؿعمست( في ا اذا رغب في ذلؾ) لحؽ ا مؿعلا حبصال

و ا تب ضياع الوقبسب وفيضاا تاعفد ةيال ؽحلا ويطعيا ؿو  ونايصلاه اجو تتلياو مسؤ  مف ؿو مقالالؾ ذيعفي  وال ذىايتنف
 مف قبؿ صاحب العمؿ .ؿ معلا ايذل ةنتيج الي تعرضيف ايمكف ي الت مؿعالة ئمالم عدـ
 

 : ولخاصا قطعلاو  فاتيحوالم سيرالمو اات ميك - 14
واسير ملا فم عو ن ؿك فم وبو مطمال ؿاو طالاكد مف اسير والتموالاخطوط ل حامس ؿيعم مى المقاوؿ افع يرواسلما بطم قبؿ
 ؿ .ماعـ االماتو الزماصو الاللخوالقطع ا لمفاتيحاالمالئمو و  لقطعوا
ؿ اف ملعب احصارغب  ذاا امؿ، او مقالا ايممتحي اؿعمتالسللمطموبو ت ااكميلف اعيد ز لمواسير والقطع تف امت ايكم ةواي

 هذريد ىو ت وفكي%( و 15) ائداً ز  الماك اينمثلممقاوؿ ع فيدف القبستيا ملامعتاسير والقطع السمو لا مف هلزائدا تياخذ الكميا
 لميندس .ا تامتعمي بسحالعمؿ ب ات صاحدعي مستو لو فالحا ىذه يقطع فلا
 
 

 ر فحص المواد :بمخت  - 15
وذلػػػؾ إلجػػػراء وعمػػػؿ الفحوصػػػات  ةمؤىػػػؿ ومعتمػػػد لػػػدى الجيػػػات المختصػػػو  لموافقػػػة المينػػػدسعمػػػى المقػػػاوؿ تسػػػمية مختبػػػر 

 الميندس.مبيا ت العطاء وكذلؾ الفحوصات التي يطالمطموبة بأنواعيا المختمفة حسب شروط ومواصفا
حضار العينات إلى ومف المختبر )أو إحضػار جيػاز المختبػر إلػى موقػع العمػؿ وذلػؾ حسػب طبيعػة عمى المقاوؿ إرساؿ وا  -

حضار التقارير )بواقع  ونوع الفحص(  األعماؿ.وجميع ما يمـز لتنفيذ ىذه  نسخ مف كؿ تقرير( 3وا 
مشػمولة ضػمف أسػعار لنقػؿ واإعادة إجراؤىا وتكاليؼ أعماؿ المختبر وتحضير التقارير  أوتعتبر تكاليؼ إجراء الفحوصات -

 .العطاء
ال يجوز المباشػرة بتنفيػذ أو بتصػنيع أو توريػد أيػة مػواد مػا لػـ يقػدـ المقػاوؿ المخططػات التنفيذيػة ليػا والحصػوؿ عمػى -

 موافقة الميندس عمييا مسبقًا.
 

 ( Sign  Board) عالمشرو ة ميتس ةلوح - 16
ؿ( قاالى عمة حداو ) وعر مشالة ميتسة وحيـ لدوتق وعمؿ زجييت ،ؿلعماموقع  ـتالساخ يسبوع مف تار ا خالؿو  ؿمقاو لا مىع
 ييامات الميندس ومبينا عميمعب تسوح شروعملاف موقع م حف واضامك يمثبتو ف( ؿقالا ىمتراعم1.00×2.00)اس يق
 وضوح ما يمي:ب

 اء.العط ورقـ المشروعاسـ  - 1
 (.شركة مياه اليرموؾ) ؾمالال سـا - 2
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 عمى المشروع. مشرفوالو جيالـ اس - 3
 . نو مع اسـ الشخص المسؤوؿ وتمفونو الخموياعنو ؿ و و مقالـ اسا - 4
 عمؿ ومدة العطاء.الء بدخ ريتا - 5
 ةكامفف سمجاج مص والوجو مف و،يقطر لو ايالتقو  عم ـم5× 50×50 سايق يةو زاال دديحمتيف مف  مف اطار ووحمال فتكو ت

 .سبنام اسقيب يفيتانقاعدتيف خرس خؿرض دااالفي "مثبتتيف 2رف قطتير و اسم مىو عحو لمتثبت ا ،ـم2
 .ففمجملا ص بالحديداساس خا فادىبجو و ويات والقمع االطار والت وتدىف كامؿ الموح

 .لميندساوافقة مو ت ط حسب تعميماالخ جـوح ةعيو نو و جو لم يائينال فاىلدا فف لو كو ي
ف تنفيذ م ءنتيااالتيا عند لزاواه الميندس المشرؼ مع في المكاف الذي يحدد حولمو ا كيبد وتر يور يز وتتجييؼ الكت تبرتع

 .ءاطلعا ارسعا مفض لومو مشاعماؿ المشروع واستالمو، 
 د :قالع طاتطمخ - 17
و يصيمفو او توثائؽ العطاء، واية مخططات معدلع م قولمرفاو د العقذا ليا ىضير تحـ ت يالتات ططلمخىي اد عقالت طاخطم
مقدمو و الييذنفتلوا ططات التفصيميوخملؾ الذطاء وكعلا العمؿ في اعماؿ رسي ناءاثدس مينلقو يمكف اف يصدرىا احمم وا

 . ميندسلا خطيا مف قبؿ ياعمي ؽموافلمف المقاوؿ وا
   :( Shop  Drawings)  ويذفيتنالت طاخطملا  -
خطوط  دتمدي ؿامالع ويتفصيم ويتنفيذ تاخططم عمؿ المساحة لمسارات خطوط المياه ورسـ وتجييز وؿقالما مىع -

 الصرؼ الصحي والمياه.
وال يجوز المباشرة بتنفيذ او تصنيع او توريد  اية مواد ما لـ يقدـ المقاوؿ المخططات التنفيذية ليا والحصوؿ عمى  -

 موافقة الميندس مسبقا.
 Asألعماؿ كما نفذت ة لعمؿ المخططات المرجعية لػػـو المقاوؿ بعمؿ المساحة الالزمػػػاء تمديد أي خط يقػػعند انتي -

built drawing شاماًل المسقط األفقي والبروفايؿ (Profile)  ويقدـ المقاوؿ النسخ األصمية )الشفافة( وثالثة نسخ
 جياز االشراؼ.عماؿ منتيية وقبؿ تسميميا لبؿ أف تعتبر ىذه األقلمخططات لمميندس لمموافقة عمييا مطبوعة مف ىذه ا

تكوف مادة  شركة مياه اليرموؾس مواصفات ومقاييس ومخططات ومرسومة بنفتكوف ىذه المخططات مفصمة  -
 -المخططات المرجعية األصمية مف ورؽ جيالتيف شفاؼ نوع :

Pure White Permaterace Gelatin Transparent Unterable Film. 

مفة األعماؿ المساحية وتحضير سـ لممساقط األفقية والطولية وتعتبر تك (84X62) ممـ وتكوف مقاييس الورؽ 0.07سماكة 
 ىذه المخططات مشمولة في أسعار العطاء.

ؾ لذب يخط بكتا وجبمالمقاوؿ ب فو معاالصميو موق سخونلمو افضاالب سخن ( ثالثة 3الى الميندس )  وؿقالما دـيق -
 س .دمينلب امب طسو حالعمؿ ا عموق يفيندس مملوتسمـ 

 ميندس .طمبيا اليت تعديال وا تاظالحة ميا ـو بتصحيحقي فا ؿو اقملا ىمع -
 دولية التوريؤ مس فلمقاوؿ ما فيتع ال اتصفوالماو  زهجيالا مخططات او المواد اوال ذهى ىعمدس ينملاة فقوام فا -
 لعقد .ا تمباطتمات و فصاالمو  بسححو و يالصحسات مقالتصنيع بالوا
 ء .ار العطالو ضمف اسعو مشم ايىا وتقديمز ييجتو  لتنفيذيوا تاططخملا دادعا ؼيلاكت ربتعت -
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 (  Record  Drawings)  يوعجر مت الاططخالم - 
التي  لالعماؿة مز ة الالحمسالؿ امبع ـشروع وقبؿ صرؼ الفاتوره النيائيو اف يقو لما المقاوؿ وعند استكماؿ اعماؿ مىع   -

العموي والمقاطع ط سقالم الامش( As Built Drawings) ما ُنفذت كاؿ مالعلية عمرجلت ااططلمخا ؿعملتـ تنفيذىا 
وع كما ر مشعماؿ الا يف ةعممد المستاو ملا تتفاصيؿ واقيسة ومواصفااضح كؿ و طات وبشطخمذه الى في، وتبةقيفاال
  فذت.ن
ومعالـ  قاطنبأقيسة مف  ةجعير ت المطاخطلما مىع نةبيلم( ايحاتمفال)كط المياه وتوابعيا خطو  فةاك ربط وؿمقاال ىمعو      

 .  اعماؿ الصيانة  عند ييالؿ او لوصالة و ؼ لسير شمال سدنالمي تامتعمي بسحعمؿ و لا عقمو  ية فتثاب
 قوالى الميندس لممواف تطاطخملىذه ا فم وعبو طم خسن ةثالث( 3)افو( وفش)الو ميصاالخ نسالؿ تقديـ او مقالعمى   -

ا يبمات يطظحية مالا يحمصتو يؿ دؿ تعقاو مو، وعمى الطمسملبؿ تسميميا قو و يماؿ منتيعااله ىذر تبتعف ا بؿق ياميع
 مةو سة مر المرجعي تطاـ المخطيدقوتيز اوؿ تجيقملا ىملمخططات، عا ذهى مىعدس نميال ةافقمو  بعدو ندس. يملا

 كالتالي:
ذات دقة عالية  (GIS) يتـ رسميا باستخداـ نظاـ المعمومات الجغرافية (Plans)المخططات األفقية لمشبكات  -1

بات أنظمة المعمومات الجغرافية المعتمدة في شركة مياه اليرموؾ، عممًا بأف عممية بمواصفات تتطابؽ مع متطمو 
التدقيؽ عمى مطابقة ىذه المخططات لممواصفة سيتـ مف قبؿ المختصيف بأنظمة المعمومات الجغرافية في شركة مياه 

 اليرموؾ. 
اطع طولية وعرضية ... الخ  فيتـ إنتاجيا باقي المخططات والرسومات المرجعية ) إنشائية، كيربائية، ميكانيكية، مق -2

 .(Autocad)ؿ اظاـ نباستخداـ 

 .اتططمخاله ىذف كامؿ م ( CD's )عة نسخ الكترونية رب( أ 4)  يـقدتعمى المقاوؿ  -
                   :              سـ62×84ياسق ؼف شفايتؽ جيالر و  يو مفمالصايو جعر الم تاططخملا ؽر و  ةيعو ن فو كت  -

 (Pure  White  Permatrace  Gelatin  Transparent  Unterable  Film, 0.07 mm thick  .) 

 (As Built Drawingعمػى المقػاوؿ تزويػد شػركة ميػاه اليرمػوؾ بنسػخة رقميػة مػف المخططػات حسػب التنفيػذ )     -
ا فػي شػركة ميػاه مسػتخدما نسػخة قاعػدة البيانػات المعمػوؿ بيػ ArcGISوالتي يتـ العمػؿ عمييػا مػف خػالؿ برنػامب 
( وكػػذلؾ نسػػخو ورقيػػو طبػػؽ Geodatabase.gdbاو) Format ((shp اليرمػػوؾ عمػػى اف يكػػوف شػػكميا النيػػائي 

 ( المعمومات التاليو  :  Layersاألصؿ عف النسخو الرقميو بحيث تحتوى عمى الطبقات  )

 

 طبقة الخطوط  Lines  . لشبكات المياه او الصرؼ الصحي 

 طبقة التجييزات او ال( مناىؿFittings    )Nodes . 

 طبقة لموصالت المنزلية Lines  .لشبكات المياه او الصرؼ الصحي 

 طبقة التجييزات لموصالت المنزلية (Fittings   )Nodes . 

  . اف تحوي النسخة الرقمية عمى  الخطوط والقطع او المناىؿ الجديدة فقط 

 عاة اؿ اف يتـ ربط ىندسي لمطبقتيف الخطوط والتجييزات ومراSnap  . 
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  استخداـ نفس القطع والترقيـ المعمػوؿ بػو بشػركة ميػاه اليرمػوؾ مػع المحافظػة عمػى نظػاـ االحػداثيات
  (Palestine_1923_Palestine_Gridالمستخدـ في شركة مياه اليرموؾ وىػو التربيػع الفمسػطيني

(. 

  ع اظيارالخطوط الممغية.اف تحوي عمى نقاط الربط والعزؿ والفصؿ اف وجدت مع الشبكات القائمة م 
  (  1/100( أفقػػي )  1/1000. والبروفيػػؿ ) 1/2500او  1/1000اعتمػػاد مقيػػاس رسػػـ لممخططػػات

 عمودي . ورسـ التفاصيؿ بمقياس رسـ مناسب 

  .اف تحوي المخططات الورقية عمى معمومات اليامش المبينة في المخططات المرفقة 

  خة الورقية ومعتمدة مف االشراؼ .اف تكوف النسخة الرقمية مطابقة الى النس 

 حسب المواصفات المذكورة اعاله . سيتـ االستالـ مف قبؿ المقاوليف  -

 

 على المقاول تسلٌم المخططات النهائٌة قبل االنتهاء من اعمال المشروع.

 

ومحممة و لو مة مشنيرو لكتاأل  خنسالو  ططاتخالم سميـ ىذهوتز ييتجو  يرحضوت يةاحمسالؿ ماعالا ؼيلاكت برتعت -
 .اءعطلبنود جدوؿ كميات ا راعاس عمى

 

 : اءعطلؽ ائوثات ايولو ا  -18
 مسؿ التالي:تسلاسب حلويات و الاب ؿستبدوت ) الجزء األوؿ ( لمعقد وماعلا لشروطااألولويات الواردة في تحذؼ 
 .العقد اتفاقية .1

 وؿ.بلقاب تاك .2

 .ب عرض المناقصةتاك .3

 حؽ عمى وثائؽ العطاء.ة مالاي .4

 اصة والعامة.الشروط الخ .5

 المواصفات الخاصة والعامة. .6

 المخططات .7

 جداوؿ الكميات .8
 وأيمات ملتعاار إصد ندسنا" فيما بينيا ا فإنو يتعيف عمى الميايتبو أ اءعطالؽ ائوثلؾ غموضا" في ناى أفف بيت ذاإ ماأ

 .ؾلذ صوصبخ ـالالز  حااإليض
 

 غرافية :و فوتلر او الص -19
 يمابيف فو ما ىموك دسنيملايات جيو ت بسح مؿعال رء تقدـ سياأثن عو ر شملا ذيفتن مسؤولية تصوير مراحؿ اوؿقالم عمى

 ي:مي
 ذلؾ لكؿكو (  ؿمع العقاو و مأع ) قو ملي اة فر خاصاىمظل مشروع أولم اـعلي امالك عفوتوغرافية لمموقر صو  ـ أخذيت -
 ت .  وقع سر ا فيس ندميلمر و صلاه ىذ يـء وتقداشنة لإلصصمخاحة مس
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 يائية الن ؿو اقلما لبةمطا مع ورصال ذهـ ىقدوت ع ،رو شملات اطنشا عجمي ياءنإ دعبيا سنف رناظمال هىذ يرصو ت دةعاإ تـوي
 هذقدـ ىتو  س ،نددىا الميحدة يينات زمر تفعمؿ عمى لر اسي دـقتؿ ضافية مف الصور خالإعة و مجم شير كؿ مؿيع -

 . وؿقاممل ابحسالى عم ةبلطاؿ مك الصور مع
) لبة          االس سخالنجميع يـ قدـ تويتة، دو الج يةلاع ةيعنو  فمو  فمموّ لالنوع ا مف رصويتال لةوآ صورلف او تك -

Negatives  ) هر يـ تصو ت منظرؿ كمف (  ـم 125 × 100 قياس)  فاثن( إ 2د ) دة عر وصو . 
 ـقديتتـ وي ،يخ ر النار و ظمحدد عمييا وصؼ المنو صؿ فمن ؿبشك(  Negatives) لبة  السا سخميع النج ـيقدت يتـ -
ورقـ  لوحة تشير إلى اسـر ظكؿ من فمويتضدس ينمال ياميعيوافؽ (  اتملبو اكية ) تيسالب تامفغف مملمطبوعة ضاور صال
 ة .ور الص ذخخ أيار تورة و صلا يف ظرمنلقع او مو  صؼوو وؿ اقـ المواس ءعطالا
 دو نبل ةادير سعار اإلفاأل فضم ةمولشف متكو ب المقاوؿ و ساح مىع فيمب وا ىما كييمؼ أخذ الصور وتقديكالتبر تتع -
 اء.عطلا
 

 :اجراء الفحص الجرثومي -20
 مراعاة ماٌلً عند اجراء الفحص الجرثومً:مقاول على ال

ٌقوم المقاول باخذ المٌاه للغسٌل من مصادر المٌاه التابعة لشركة مٌاه الٌرموك ) الخط الذي سٌتم الشبك علٌه او  – 1
وعلى نفقة المقاول  شركة مٌاه الٌرموكموك القرٌبة ( او اي مصدر مائً معتمد من قبل محطات شركة مٌاه الٌر

 الخاصة.
تبقى مسؤولٌة المقاول قائمة لحٌن ظهور نتائج عٌنات الفحص الجرثومً وفً حال فشل العٌنات الجرثومٌة ٌقوم  – 2

 ٌنه.المقاول باعادة التعقٌم من جدٌد وٌتم اخذ عٌنات جرثومٌه حتى تنجح الع
تكون تكالٌف الفحوصات المخبرٌه واثمان المٌاه على حساب المقاول والغسٌل على نفقة المقاول من حٌث  -1

 اثمان المٌاه وتقدر اثمان المٌاه بثالثة اضعاف السعر الرسمً لشركة مٌاه الٌرموك )سعر الصهارٌج(.

 انواع الفحوصات:
او اي مختبر  اصة وذلك فً مختبرات شركة مٌاه الٌرموكلمقاول اجراء الفحوصات التالٌة وعلى نفقتة الخعلى ا

 :معتمد من قبل الجهات المختصة لهذه الغاٌة

1 – PH 

2 – Turbidity 

3 – R-CL2 

4- THM 

 المواد التي يقدميا المقاوؿ:  -21
 .ٌكون المقاول مسؤوال عن تزوٌده للمشروع بجمٌع ما ٌلزم التمام العمل على اكمل وجه

 الجداوؿ: -
 ل التطابق:جداو

 Technical Catalogue & Compliance Tablesالنشرات الفنٌة وجداول التطابق 

على المقاول أن ٌقدم النشرات الفنٌة لكافة المواد التً تدخل فً عمل المشروع وأن ٌقدم النشرة الفنٌة األصلٌة 
ر على المادة  طرازها  فً النشرات للمادة المعروضة تماما" الخاصة بها بالذات أو التً تشملها فنٌا" مع التأشٌ

تقدٌم جدول مقارنة مفصال" فٌه أسم المادة المعروضة وطرازها والمطلوبة )وطرازها أن ذكر والفنٌة المرفقة 
فً العطاء( والمواصفات الفنٌة الكاملة للمعروض مقارنة بالمطلوب فً العطاء وبٌان االختالف والتطابق فٌما 

كما وٌجب تقدٌم المواصفات القٌاسٌة المصنعة علٌها المادة المطلوبة والمعروضة  نها وأي مالحظة على ذلكٌب
 وذلك الخذ موافقة المهندس المشرف. الثبات االختالفات أو التطابقات الفنٌة
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 :تنقالت جياز اإلشراؼ - 22
  (.2وتسميـ سيارة صالوف عدد ) دير وؿ تو امى المقع

 اؿ المشروع ولحيف إتماـ اإلستالـ االولي العماؿ المشروعالعمؿ، طيمة مدة تنفيذ أعم الستعماؿ جياز اإلشراؼ التابع لصاحب 
 : بالمواصفات التالية

 
 a. Gasoline engine, Not less than: 2000cc . 

 b. Automatic transmission for saloon car. 

 c. Power steering 

 d. Power brakes - heavy duty 

 e. Heavy - duty shock and suspension systems 

 f. Air conditioning 

 g. Heating 

 h. AM-FM radio 

 i. Heavy - duty cooling system 

 j. Heavy - duty battery 

 k. Heavy - duty off - road tires 

l. Spare tire, traffic triangle reflector, fire extinguisher and standard tools (Jack, pliers, set 

 of spanners… etc.).  
 
 .فما فوؽ 2018موديؿ  (2) العدد المطموب   -

 وؿ تزويد سيارة مناسبة بديمة في حالة الصيانة ميما بمغت مدة الصيانة.قامى المع -
تماـ االياانت عدب -  .المقاوؿإلى  اتألولي، تؤوؿ ممكية السيار ا ـالتسء المشروع وا 
 لجمركية ورسـو اإلستيراد وضريبة المبيعات وأية رسـو أو ضرائب أخرى.غير معفاة مف الرسـو اات السيار  -
يؼ الوقود والكوبونات الخاصة بالوقود والتأميف الشامؿ والترخيص والصيانة الالزمة. الخ ر اصم ػةفعمى المقاوؿ تأميف كا -

تماـ اإلستالـ األولي وتعتبر تكمفة السيارات محممو عمى االسولحيف إنتياء   . عار االفراديو لبنود العطاءالمشروع وا 

 
 
 

 مشرؼ:لز االجياو  سيندمال بمكت :23
 ويريبحو تقاسبمعمؿ ال بحاصل عقيـ التابملا مشرؼلا زجياملمكتب ف يصو و ُيزود وُينشئ  اف( ع و تنفيذ المشر  مدةلو اوؿ ) ى المقعم فيعتي - أ

س. يندمال حسب تعميماتو  ووبملمطعماؿ ااالمع  ضر ا يتعال المشروع، بحيث قعف مو م سبنام افمكي ف ؾلذو  ؿقاال مىع( 2ـ80 )
 ت الالزمة. دماالخ فرو يُ وأف مع توفير مراسؿ دائـ في المكتب والياتؼ  وعمى المقاوؿ تزويد المكتب بالماء والكيرباء

تماـ اإلستالـ األولي إز  -ب  عادة األوضاع وتنظياعمى المقاوؿ وبعد اإلنتياء مف تنفيذ المشروع وا  ؼ الموقع، عممًا بأف ممكية لة المكتب وا 
 وكافة محتوياتيا ستؤوؿ لممقاوؿ. مشرؼلا زجيالمكاتب الميندس وا

 افتيا يوميًا.نظى عمظة افالمحو  و المقاوؿدمتخومساؿ مع ماؿعستالصحيو الالزمو الافؽ ر مال ميفاج ت
 :مبينة في الجدوؿ التاليبالتجييزات ال مشرؼلا زجيالتقديـ وتزويد وتجييز مكاتب الميندس وا وؿقالما مىع -د 
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Item Description Quant. 

1. 1 Wooden Desk ,90x160cm with 2 locking drawers (2 keys for each) & chair with rollers. 3 sets 

2. 3 Cloth arm chair without rollers. 6 

3. 6 AC / Dc  calculators. 3 

4. 7 Cloth measuring tapes, 30 meters length. W/case. 1 

5. 8 Steel measuring tapes, 30 meters length. W/case. 1 

6. 9 Tape, steel, pocket, 5 meters length. 3 

7. 1

0 

Fridge (1250 liter capacity ).                1 

8. 1

4 

First Aid Kit. 1 

9. 1

5 

Paper stapler. 3 

10. 1

6 

Wooden cupboard  1 

11. 1

7 

File Cabinet 2 leaf (metal or wooden) 2 x 1 x 0.4 m. with lock 3 

12. 1

8 

Paper punch. 3 

13. 2

0 

Air-conditioning units  2 

14. 2

1 

computers 1 

15.  Laser printer A3/A4 1 

16. 2

4 

General office consumable and stationery for the whole period of the project. & Provide 

complete custodial services, maintenance & daily cleaning. 

1 

17.  Photocopy machine 1 
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 :عيابانابيب المياه وتوا ديدمؿ تاأعم - 24
 : عػػػػػاـ :1
 .مف الميندس المشرؼ خطوط المياه قبؿ البدء بالتنفيذ تار اسمقاوؿ أخذ الموافقة عمى عمى الم - 1
عادة الطمـ وا  و ربات في أي نوع مف التيحيث يشمؿ العمؿ الحفر  لعمؿي افبدء قع خطوط المياه القائمو قبؿ الاو ميؽ دققاوؿ كشؼ وتمعمى ال - 2
 وضع السطوح بموجب المواصفات و تعتبر تكاليؼ ىذه االعماؿ مشمولو ضمف اسعار العطاء. ادةعوا
ب كميات المياه المستيمكو حالة موافقة السمطو عمى ذلؾ يتـ حسا يفو دس ينباخذ المياه مف خطوط المياه القائمو بدوف موافقة الم حال يسم - 3

 س .دب تعميمات المينؾ حسومحاسبة المقاوؿ عمى ذل
 امكف مف االخالؿ بالتزويد المائي لمسكاف . تقميؿ ماالخطوط المقترحو مع الخطوط القائمو يجب اف يتـ بسرعو وفاعميو مف اجؿ ال اف وصؿ - 4
 ىذا العطاء. ط رو ش يات المناطو بو حسبلؿ، ال تعفي المقاوؿ مف المسئو عمى أي عمؿ او مواد مقدمو مف المقاو  سدنقة الميفاف موا - 5
سمح باستعماؿ المحاـ الكيربائي او الغازي حيث ال يخطوط المياه المراد التوصيؿ عمييا باستعماؿ معدات خاصو يوافؽ عميو الميندس  عيتـ قط - 6

 .ص عموديو عمى محور الخطقلاية ممو يجب اف تكوف ع
عميو اف يوفر جميع المعدات الالزمو بما فييا مضخة و مو ئط المياه القاطو خ خؿالتربو واالوساخ دااطو لمنع دخوؿ اخذ الحيقاوؿ معمى ال - 7

يؿ مف دخوؿ المياه المموثة مقتال جؿع كؿ وصمو قبؿ المباشره بقطع الخط المراد الوصؿ عميو مف اه مف موقمناسبو جاىزه لمتشغيؿ لضخ الميا
 و.مقائلشغيؿ الخطوط ات دةعاخطوط التوزيع القائمو ولتالفي التاخير في ا واالوساخ الى

تحت االرض (، واية  وندفو لمو ) السطحيو واؽ القائممقاوؿ اخذ االحتياطات الالزمو لعدـ االضرار باي مف خطوط المياه وكافة المرافعمى ال - 8
استبداليا كما كانت عميو قبؿ بدء العمؿ وتعتبر التكاليؼ  وا ايف يقـو باصالحا يوعمعقد، ليذه المرافؽ  نتيجة قيامو باعماؿ الالمقاوؿ اضرار يسببيا 

 .ي المقاوؿ أي عالوات لقاء ذلؾوال يعط مشمولو ضمف اسعار العطاء
 المقاوؿ ةفقن عمىرؼ المسبقو وذلؾ شواد يقدميا المقاوؿ لالستعماؿ في اعماؿ العطاء يجب اف تفحص بعد اخذ موافقة الميندس المماف أي  - 9

ي الميندس غير صالحو او مف نوعيو متدنيو كانت برأمواد ُأحضرت الى الموقع و أي اصفات المطموبو او اية مواصفات اخرى مكافئو. و و لمم وطبقا
 صو .افي اعماؿ المشروع فعمى المقاوؿ اخراجيا مف الموقع وعمى نفقتو الخ ؿاتعمساو غير مناسبو لال

 
 :  ـمطلوا تاير فحل: ا2
 :  ؽخندلا ريضحت - أ

 . رياسو ممل ـيمس ديدتمى ؿ عمجؿ الحصو ال مادائا يمـز دعما ثابتا و مف الضروري اف يتوفر لمتربو حيثم
ف اك ذاا واو تمبم وبتر ال كوفت امدنعو (  فميتالا)  ةمعان ردـ ادسير ويمالء بمو المو افؿ ست احمـ( ت150ف )ع ؿقي ال ؽمع ىمع ؽدانخلا رفحت - 
 . وحساب ىعمماؿ العا بيذه ـالقيا وؿقامال مىاكو وعمالسه ذى تظـ فقد يكوف مف الضروري زيادةنم ريغ فؿ الخندؽسا فو يكطريا او حيثما ساس الا
 ىمعا خندؽ فيال ضر ع وفكيو  ، ونكمملا وعر سالب ريساو ملا فوؽ دـير كما يجب الر سموالد ايتمد ره قبؿيبك ةفاسمل ؽدنخلا رفح ـدع بجي -
  ائـ.داو ال قتمؤ لا ـدعسوره لملماا تتحالصمبو االجساـ ـ وضع الطوب و عد ويجب المخططات يف فيمباليقؿ عما ىو  اسوره ملا
 كيل رلحفا قةريط عفر ض النظبغـ قيستمـ و تظلبالط بشكؿ مناو و نرساخال صار االلي وكذلؾ يجب قنشلمت باسفمح ( االالسطبقة قص ) طيتـ  -
 الخندؽ.  ؼحوا ف كؿ جيو مفمسـ  15 ستقيمو وبزيادةو ومظممنت دؽخناال اؼحو  وفكت
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ر ااسع ضمف ولوممش ياتكاليفر لخاصو وتعتبتو انفق وعمىختصو لما اتيجال ادىدتح لتياكف امالا ىال ئضالفاريات الحفر تانعمى المقاوؿ نقؿ  -
 العطاء .

  BEDDING  AND  SIDE  BEDDINGطمـ حوؿ االنبوب : لا - ب
وبغػػض النظػػر عمػػا ىػػو مبػػيف فػػي المخططػػات ) فػػوؽ وتحػػت وعمػػى الجػػانبيف( بمػػواد طمػػـ ناعمػػة  فيمػػا يمػػي وضػػحكمػػا ىػػو مبيػػب األناجميػػع  تػػردـ -

 (:  مـ 100عف ) سماكة كؿ طبقة وبانتظاـ عمى طبقات ال تزيد   وتدؾ يدوياً  )التأميف(
 .مـ ( تحت كافة أنواع وأقطار أنابيب الدكتايؿ ، أنابيب الحديد150بمسافة )  -أ 

 ( فوؽ ظير أنابيب الحديد والدكتايؿ.  مـ  300) بمسافة  -ب 
 الجوانب لكافة أنواع األنابيب كما ىو موضح في المخططات. –ج 
 : واصفات التاليةمال ورج دالت حسب ميف (أمواد الطمـ الناعمة ) التتكوف  -

 %  ارلما ةبنس حجـ المنخؿ  
 100 ( "3/8)  مـ 9.5 الوزف ف% م 1ف ع ديز ت ال وينيطلا ومتكلا

C L 100 – 95 ( 4ـ ق) ر  مـ4.75 فز و لاف % م 0ر1 فع ديز ت ال 
So3 80 – 45 ( 16)  مـ 1.18 فز و لا فم%  0ر4 فع ديز ت ال 

  Coal  and  Lignite30 – 10 ( 50ـ ) رق مـ0.30 فز و لا فم% 1فع ديز ي ال 
 10 – 2 ( 100 ـق) ر  مـ 0.15 
 3 – 0 ( 200ـ رق)  مـ 0.075 

 
 

 لمار ) %(بة اسن ؿ خلمنا ـجح
 100 " ( ¾)  مـ19

 100 – 90 " ( ½)  مـ12.70
 70 – 40 " ( 3/8)  مـ9.5
 15 – رفص (  4ه ر م) ن مـ4.75
 5 –ر فص (  8ه ر من)  مـ2.36

 
المواد المختاره الناعمو كثيرة  فو كت ال اف بيج و ومئالم ثرك( اال مـ 10 - 5)  فم حو ار ـ التي تتاجحالا مفه ر اجحلا رسكو  ؿيسلا ةمصح ربتعت و
 تحت ويو ستو لمسبطينيو غير منالد االمو ااو  و التي تتكسر عند ترطيبياشيريلطبااد االمو تبر و تعوره راؼ و ىبوط الماسنجالع او ذلؾ لمنو مو لنعا
 . تافي المخطط ىي مبينوا مسبف حكو تف لدؾجة ادر  ماا ا ،ينباو ج يف و ريساو لما

 وقع .الم أعاله وحسب طبيعةو قبلساد االمو ا ي مفأ عماؿتالس شرؼمال سندأخذ موافقة الميب  يجؿ حاي أ مىوع

 
 :يو معلا حطسلا ىلا ـمطلا -ج 
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 :( يبتراالح طسلا تاذ)  االرض يفنادؽ خلا:   1 - ج
يو يككا نيالم يزهجاالبييا  ويجري دكيا عم فؽاو م اد مختارهو م فمض ى منسوب االر لا هر و سظيرالما مـ( فوؽ300ب )و سنم فم ـمطلا داو م فو كت -
 مـ.200تزيد عف  ا المني بقوكؿ طاكة ف سموتكو لدحؿ عمى طبقات وا ءلمابا شالر  عم
حسب  ؿعدملر بروكتر اسب اختبات وحطاطمخلاى عم مبيفو ى وكماـ ممطل وفاجلا فوثاكلا فم%  90 فؿ عقي ال امب فو كتف ؾدلا ةجر د امأ -

 .  AA SHTO  . T . 180قـ ر ت افاصالمو 
جو در والشوائب ومت تضالفال فو ميالميندس المشرؼ ( ، خالمف  مييافؽ عو ) موابسنام ادو مف م ؽدانخلا ـدر لو مالمختاره المستعم تكوف المواد -
 ىمحتو ويكوف  سياق ايمـ( في 50ف )ع يامجح ديز ي يتال وناسر لخا طعو قره اجالحمى اع يتو حتال و و بو مطملا ؾدلا ةرجد ىمع ؿو صحمل
 فثر ماكو العظمى ليا فلجاافو الكثا( وتكوف 1377قـ )يو ر يطانالبر فات مواصمل اقبط(  10)  فم قؿا وبسانملا داو ممل(  Plasticity Indexو)دونمال
 وقتفنمى عو  ؿو مقالى امعف(  تاير فحلا راتن)  فرالح مواد ةايفكو حالة عدـ صالحية ا وفي ،فوثامكلي سيالقاتور كر ص بحف سب( ح3ـس/ـار غ1.6)

 شرؼ.مال سموقع ويوافؽ عمييا الميندج الخار  ه مفمعتمد رحف فم ةحالصلا ـمطلا داو مد وريوت ضارحو اصاالخ
 
 :رصفو (ال ا ا اتاحلسا ا عر او السطوح المعبده ) الش يف ؽدانخلا:   2 - ج
ناء ؿ اثنشاءات التي تزاالواات  ع الممتمكجميو  ؼرياطالاو  )المسفمتو( واالرصفو ةدمعبال اتلساحاو  الطرؽوح طس عاضو اة داعا ؿاو قملا ىمع -

 . تيار فلحة اعمميؿ بق ويعم تانك امك هاشممل ترامم ةيا وا ورصفاالالشوارع والطرؽ  و  في تريافالح يجة لمعمؿ وذلؾ اثناءت نتتضرر او  رياتالحف
خذ اال ي ) معيما صفو كمر و االا دهمعبت الحاسالاو ع وار الشسوره الى منسوب السطح في الما يرؽ ظو ف(  ـم 300وب )سمن مف ـمطلا داو م فو كت -
 كة طبقة السطح ( : سما تباراالععيف ب

 Asphalted , M C . or  sealختامي سي او وجو يسأت تيو او وجومفسإ طةمخب ةدبعم تناك ءسواتة ( ممسفلة ) ادعبلما عر او شلاو  ؽر طلا ؿو ط ىمع - 1

coat ))  مف الفرشيات الحصويوكوف اف تيجب طمـ د الموا كؿ ،(مطو او خرسانيومبو ا بدهعت مانء كاو )س تاساحلوا همشالت اار ممو ((B.C شر ت 
 .  يوجذططات النمو حسب المخ لمطموبواالدؾ  وجمـ  وبدر  150فع  وقبط ؿك ةكماس ديز ات ال تقبط مىع ؿحدتو  ءاملاب

قة السطح المعبده ؿ طببق مـطال دامو  افف هالع( أ 1  - 2 - ج)  رهفقلي اف رهو كالمذ واعنالاف ؿ ( مائكؿ مشعند قطع الشوارع ) عرضيا او ب - 2
 طبقات كما يمي : عمى كوفتاف  يجب

  طاتمخطلا بسحما يو  28 عدب 3كغـ/سـ200تقؿ عف الى ر غصي كعبسر مك قوةـ ( بم 300لعادية سماكة )ف الخرسانة ام - أ
مف  طمـلد اامو  فالناعـ )طبقة التأميف( يجب اف تكو طمـ ة الو طبقجو  ةايلغو  هعال( اأ  ) دبنلا يفة رداالو  ةديعاال نةاسر لخقة اطباسفؿ  مف -ب 
 ورد سابقا حسب المخططات.  امكتدؾ و  ـدر تو  هصفات ادنااو ملا بسح ( Base Course)  فشخلا ركاـال
ف  وزارة االشغاؿ العامو ره علصادور االجسرؽ و الط ءنشاإؿ ماعال ومالعا وينفحسب المواصفات ال . (B.C) ويو صالح ياتشر فلا ةدام جر دت فو كي

 : يلاتكوف كالت  Glass  B(   2-3)   ؿو دج ( 1-3) صؿ  فال 1991واالسكاف  لسنة 
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 % الوزفب حس راالم ةعربم تاتحفؿ بخنملا ـجح
Glass    B صةبو  ـم 

50 2 100 

37.5 1.5 70-100 

25 1 55-85 

19 ¾ 50-80 

12.5 ½ ----- 

9.5 3/8 40-70 

 60-30 4رقـ  4.75

 50-20 10رقـ  2.00

 30-10 40رقـ  0.425

 15-5 200رقـ  0.075

 
 :ؼير اطالفو واصر ال وا تساحاالو  عر واشلا حو طس عضو  ةداعا - د
يػة صػفات الفنوالمب ابموجػ اريؼ ..الػخ الػى مػا كانػت عميػو      طػالاو و ت واالرصػفااحسػلواؽ رضػاع الطػو عػادة أإـ التػاـ باز تػلال االمقاوؿ  ىمع -

. ) وعمػػى المقػػاوؿ اإللتػػزاـ بالتنفيػػذ حسػػب 1991الجسػػور الصػػادرة عػػف وزارة االشػػغاؿ العامػػة واالسػػكاف سػػنة اؿ إنشػػاء الطػػرؽ و مػػة ألعمػػعاال
 متطمبات وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف بدوف أي تكاليؼ أو عالوات إضافية (.

نشاء الطرؽ والجسور الصادره عف وزارة العامو العماؿ ا الفنيو اتصفمواورد في الا لمقو متعمقو بيا مطابلا ؿاالعما ةفاكو  وممعتسملا داو ملا فو كت -
ى ىذا معر سفوت رأوتق اءعطال ؽثائو  فمزأ ج يتال جزء تفااصو لماه ىذ ربتعتو  ،تاليدف تعما رأ عمييطاوم 1991 لسنةاف االشغاؿ العامو واالسك

 ر.ابعتاال
 فمضع الو  رو اذا تـ تغيينا عمى، الميندسة بموافقو  تمخططالا عمى وبينمال ؿصيافتالو  اتصفواملا بجو فو بملطرؽ واالرصاع وضة ادتـ اعي -

 وضعة اعاد اوؿقملا ىمع نو يتوجبافو( فصر ا عمؿو ارؽ طيد بتع ثؿموع )ر مشالذ يء تنفااثن فوت المعنيو لسطوح ىذه الطرؽ واالرصطامسلؿ اقب
في  ابموا يقد (  حسب مديضع جو  رخب اس) ح عضاالمو  هفي ىذ المنفذهاؿ معلالي لو طلا رتملا باسح ـتيو  عوض رالخ قابطح سطو ذه الى

  .تمياكلؿ اجدو 
ف االسعار االفراديو العماؿ تمديد خطوط المياه و ال نقاض مشمولو ضمالالة وترحيؿ ازانت عميو و كامالى ا حو طسلا عضو  ةداعا ؼيلاكت ربتعت -

 . جدوؿ الكميات يلؾ فذ ؼخال ركالـ يذت مواالأي علؾ يدفع لذ
 :اع السطوح كما يمييتـ إعادة أوض -

 
 (: و) المسفمت هدبعساحات الملاو  عر ااوال : الشو 

ا ع كمعمى موافقة الميندس يتـ اعادة وضع السطوح المعبده والشوار  ؿو صحلاو  ـز اللا بو سنملا ىلاؿ صو و والدؾ مـ واللطا ماؿبعد االنتياء مف اع
 ي:يم
 ةكامسب و AASHTO - T180 بجمو جب بو بم دؿالمعتر كو بر ر باتاخ% ( حسب  95ة ) لدرجؿ لدحوا اءمالبش ر توريد وتوزيع وخمط وفرش و  - أ

 . ( Sub - Base  Course) ولي االس ساقة االبطلؾ ذلو  ؿدحلا دعب ـس 15
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د بعـ س 15 ةكامسبو  AASHTO - T180عدلة          مال ربروكت ربةجت بسح%  100 لماء والدحؿ لدرجةتوريد وتوزيع وخمط وفرش ورش با -ب 
 .  ( Base  Course)و نيلثااس اسالبقة اطؾ للوذ ؿحدلا

 2 - 3)  ؿو دج( 1– 3لطرؽ والجسور           فصؿ ) عامو العماؿ الاات الفنية اصفحسب المو  جودر متو ينثالاو  ىلو الا فيتقبطلا داو م تكوف -ج 
 .( ب)  ؼنص( 
 انيكيًا. كيم شر لـ اتوي 2ـ/  ـغك1.5 ؿدعمب(  MC - 70)  تمفسا فمPrime Coat  سييساالت ولوجرش اد و ريتو  -د 
  ؿ.حدلا دعب ـس10فع ؿقتال ةكامسبو  ( Hot Bituminous Concrete)ساخنو لو ايتتوريد وفرش ودحؿ الخمطو االسفم -ى 
 :وفصر ال ا:  ايناث

" قاابست عميو نالى ما كا وفصر العاد وضع ات سدنيمال ةقفاو م ىمع ؿو صحلاـز و اللاب و سنلى المؿ اصو و لؾ وادالبعد االنتياء مف اعماؿ الطمـ و 
سانيو  مدة خر الماش ،  وعاو ناب طالب)  طالو با يورسانمتيو  او خسفا  صفوب تعميمات وموافقة الميندس، سواء كانت االر جمو ب و المواصفات سبح

 .سـ تحت البالط ( 10سماكة 
 
 : ؼرياطالا:  اثلاث
 .ولحالايو مع وفكما ت بحسو  عالصن هز جاى وانلخرسو مف اا ويجر ح اام ؼرياطاال فو تك
 200العاديو )  وناسر خلا فم  عدهاقالشمؿ العمؿ ي( و  3 - 1ة سببن ي باستعماؿ مونو االسمنت والرمؿ )مصالا ايضعو  بسح ؼير اطالاب كر ت -

  ؼ.ر شملا  سدلمينا ةقافو مبعماؿ و االيع محيؿ مع جومونة التركيب والتك ما (يو  28بعد  2كغـ / سـ
  : ( Reinforced  Concrete  Encasement ): التغميؼ بالخرسانة المسمحة   3
والعبػارات حسػبما يتطمبػو لخطوط المياه حيثما تتقاطع مع خطوط الصرؼ الصحي أو فػي حػاؿ مرورىػا فػي االوديػة  ( RCE ) توريد وعمؿ تغميؼ -

 .  التفصيمية حسب المخططاتجب تعميمات الميندس و واقع العمؿ بمو 
 .يوماً  28بعد  2كغـ / سـ 250يعمؿ التغميؼ مف الخرسانة المسمحة بقوة كسر مكعبي صغرى ال تقؿ عف   -
 أياـ قبؿ ردـ الخنادؽ. 7يجب ايناع الخرسانة لمدة ال تقؿ عف  -
 خرسػانةالو  فػي جميػع أنػواع التربػةحفريػات ال يشػمؿالسػعر لممتػر المكعػب و المكعػب  بػالمتر ( RCE )لخرسػانة المسػمحة بايدفع عف أعماؿ التغميػؼ  -

والطوبػار وحديػد التسػميح ) اجيػاد خضػوع والخرسػانة المسػمحة (  يومػاً  28بعػد  2كغـ/سػـ 150بقوة كسر مكعبػي صػغرى ال تقػؿ عػف ) منظافةل العادية
ونقػؿ االنقػاض واعػادة االوضػاع بموجػب المواصػفات ة الػردـ مػع الػرش بالمػاء والػدؾ واعػادواسػتعماؿ اإلسػمنت المقػاـو لألمػالح (  2كغـ / سـ 2800
     .تعميمات الميندسحسب بموجب المواصفات والمخططات التفصيمية و  الخ وجميع ما يمـز كامالً … 

 

 ممثؿ ومستخدمو المقاوؿ )جياز المقاوؿ المنفذ(: -28
لي كحد أدنىا وبحيث يكوف ىذا الجياز متفرغا لمعمؿ في الموقع طيمة مدة تنفيذ يتعيف عمى المقاوؿ أف يعيف الجياز المنفذ التا

 المشروعا وأف تكوف لديو المؤىالت والخبرات المدونة أدناه في مجاؿ اإلشراؼ أو التنفيذ أو كمييما عمى مشاريع مماثمة:
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 / دينار / شيرمبمغ الحسـ  العدد المطموب سنوات الخبرة  المؤىؿ العممي الوظيفة الرقـ
 دينارًا شيرياً  1500 1 15 ىندسة مدنية ممثؿ المقاوؿ -1
 دينارًا شيرياً  1000 1 7 ىندسة مدنية ميندس موقع -2
 - - - ىندسة كيربائية ميندس موقع -3
 دينارًا شيريًا / مراقب 500 1 7 كمية جامعية متوسطة مراقب -4
 ارًا شيرياً / مراقبدين 500 1 7  كمية جامعية متوسطة مّساح -5
 دينارًا شيريًا / قياس 300 1 - ثانوية عامة قّياس -6

 سنة في مشاريع مماثمة.  15** يمكف أف يكوف المساح أو المراقب أو جميعيـ بدوف مؤىؿ ولكف بخبرة )لكؿ منيـ( ال تقؿ عف 
 د مف أفراد جياز المقاوؿ المنفذ.:  يتعيف االتفاؽ فيما بيف المقاوؿ والميندس عمى تواريخ تعييف كؿ فر مالحظة

وفي حالة تخمؼ المقاوؿ عف تعييف أي فرد منو أو تغيب أي فرد منو دوف تعييف بديؿ لو فانو سوؼ يتـ خصـ ما يقابمو مف رواتب مثؿ 
 ىؤالء األفراد غير المعينيف أو المتغيبيف حسب تقديرات الميندس. 

 يؾ ودرجة تصنيفو:تسمية المقاوؿ الفرعي ألشغاؿ الكيروميكان*   
 فئة التصنيؼ           اسـ المقاوؿ

 ________                   _______ الميكانيؾ    
 ________                _______  الكيرباء

الثانية مف نقابة عمى المقاوليف غير األردنييف أف يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شيادتيف األولى مف نقابة الميندسيف األردنييف و *  
 مقاولي اإلنشاءات األردنييف )حسب النموذج أدناه( تفيد ب ف المقاوؿ قد استكمؿ كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاوليف غير األردنييف وفقا

وؿ ال يقدـ ىاتيف ألحكاـ قانوف نقابة الميندسيف األردنييف وقانوف مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عميو وقبؿ توقيع االتفاقية وكؿ مقا
الشيادتيف وفقا لذلؾ يعتبر مستنكفا عف استكماؿ إجراءات اإلحالة ويحؽ لصاحب العمؿ أف يصادر كفالة مناقصتو التي سبؽ وأف تقدـ بيا 

 دوف أف يحؽ لممقاوؿ االعتراض أو الرجوع عمى صاحب العمؿ ب ي مطالبات ميما كاف نوعيا.
 

 
 
 

 والمقاولٌن نللمتعهدٌ العامة السالمة شروط-29

 واقعمال في الناس وعامة العامميف جميع لسالمة الالزمو ءاتااالجر  اتخاذ والمتعيديف المقاوليف عمى .1
 و الالزمة السالمة ومعدات الشخصية الوقاية ومالبس االجيزه بجميع لدييـ العامميف كافة وتزويد

 المتفؽ االسعار عمى زياده ايو وفبد و المشرؼ الميندس مع بالتنسيؽ و أدناه البنود حسب و الضرورية
 .عمييا

 و العمؿ بدء قبؿ العامة السالمة متطمبات اتباع و التحذيرية تااإلشار  وضع المتعيد او المقاوؿ عمى .2
 : الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى تشمؿ العامة لمسالمة خطة تقديـ
العامة المةالس مشرؼ إسـ( المواقع في العامة السالمة عف المسؤوليف األشخاص أسماء( . 
إتباعيا والواجب العامة بالسالمة الخاصة لمعامميف المتعيد او المقاوؿ تعميمات. 
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الخ............... , العاكسات , التحذيرية تار شا اإل( تشمؿ التى و المرور إدارة خطة( 
بالعمؿ البدء قبؿ و لممعامالت التصاريح عف نسخة تقديـ. 
الخ .............الغاز خطوط ، تمفوف , كيرباء كوابؿ ( مثؿ األخطار مصادر وتعميـ تحديد المقاوؿ عمى( 

 . الطرؽ عمى العامة السالمة لضماف الالزمة اإلجرءات اتخاذ المقاوؿ عمى .3
لتزاـ اال عدـ حالة وفى العمؿ مواقع في العامة السالمة عمى الدوري التفتيش  المسؤوليف راؼاإلش ميندسي اليرموؾ مياه شركة ستقـو .4

 وحسب أعاله الواردة المخالفات مف مخالفة كؿ عف المقاوؿ مستحقات مف االتفاقي بالتعويض المطالبة سيتـ السالمة بمتطمبات
 .المشرؼ الميندسرأي  وحسب دينار (200 – 50  ) بمقدار النموذج

 .االسعار عمى زياده ايو بدوف الالـز وباربالط الحفريات جدراف تدعيـ و العامو لمسالمو الالزمو االجراءات اتخاذ المقاوؿ عمى .5
 .دينار 100 مقدارىا بزياده أشعار سابؽ دوف الغرامو قيمة رفع سيتـ المخالفو تكرار حاؿ في .6

 
 المتعهد قبل من توفٌرها المطلوب والمعدات المستلزمات

 ألٌه لكل التالٌه السالمه مستلزمات توفٌر -1

اسعاؼ صندوؽ 
حريؽ طفاية 
عاكسو)واحل ( فمشر 
مناسبو واناره كشاؼ 
 -:عامل لكل التالٌه الشخصٌه الوقاٌه ومالبس السالمه معدات توفٌر-2

سالمو حذاء 
رس ا اؿ لحماية خوذه 
كفوؼ 
كمبريسات عمى العمؿ حالة في سمع واقيات 
عاكسة سترة 
البالستيكية االقماع مف كافي عدد 
وتحذيرية ارشادية اشارات 
كسعا شريط 
حماية حواجز 
آمف غير بشكؿ العمؿ مكاف ترؾ عدـ 
البراميؿ مثؿ وذلؾ وااليذاء السيارات حركة اعاقة تسبب معدات استخداـ عدـ 
بالمواطنييف تمحؽ قد ضراروأ مخاطر وعف العامة السالمة بقواعد العماؿ تقيد عف المسوؤؿ ىو المتعيد يكوف 
المتعيد قبؿ مف المينية والصحة السالمة بواجبات اـلمقي ومؤىؿ مدرب شخص اوتدريب توفير 
العامة السالمة شروط تطبيقو عدـ عف ناتجة خساره اى المتعيد يتحمؿ 
متابعة عف المسؤؿ شراؼاال ميندس قبؿ مف لمعمؿ المنفذ المتعيد مع اعاله النقاط وتنفيذ متابعة وليةؤ مس تكوف 

 . المشروع
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 العامو السالمو شروط لتطبيؽ المتعيديف تعيد نموذج

 - ........................................ : المتعيد السيد

 .الحوادث وقوع لمنع العمؿ وبعد وخالؿ قبؿ العامو والسالمو الصحو بأمور التاـ التقيد عميؾ شركتكـ عمى العطاء احالة تـ أنو بما
 دائرة قانوف في عمييا والمنصوص الطرؽ عمى الضروريو العامو السالمو معدات جميع بوضع الشوارع في الحفر حالة في عميؾ يتوجب لذا

 السير
 منيا أذكر غيرىـ أو أوالمشاة تاالسيار  لسائقي أو المشرفيف أو المشروع في لمعامميف بالنسبو الحوادث ىذه كانت سواء حوادث وقوع لمنع وذلؾ
 مايمي
 -: الحصر وال الذكر سبيؿ وعمى

الحاجو وحسب مختمفو وبأحجاـ كافيو بأعداد مطاطيو أقماع. 
الميؿ في العمؿ كاف اذا اً  خصوص الحفريو منطقة حوؿ تحذيريو أضواء وضع. 
الشريط ىذا داخؿ تكوف أف يجب العامميف جميع حركة بأف االعتبار بعيف االخذ مع العمؿ مكاف حوؿ تحذيري شريط وضع  
الحفريو في شخص أى سقوط لمنع جاىاتاالت جميع ومف الحفريو حوؿ اغالؽ حواجز وضع. 
الكافيو وبالمسافو وبعدىا الحفريو موقع قبؿ وارشاديو تحذيريو مرورشارات ا وضع. 
لمعامميف الالزمو الحمايو توفير مف نتمكف حتى وبعده الحفريو موقع قبؿ الميمي العمؿ حاالت في لسيارهر اظي عمى الموجود واحال استخداـ 
 . الموقع في
فيو السير شارع في العمؿ كاف اذا صاخصو  السير عممية تنظيـ اجؿ مف الحفريو موقع وبعد الحفريو موقع قبؿ العامميف مف اثنيف ستخداـا 

 .وسطيو بجزيره مفصوؿ وغير باتجاىيف
العمؿ بمنطقة المحيط التحذيري الشريط نطاؽ خارج أشخاص أية أووجود أخرى مواد أية وضع عدـ. 
والحجارهراميؿ الب مثؿ اعاله المذكوره العامو السالمو أدوات محؿ لتحؿ أخرى مواد أية ـاستخدا عدـ. 
بسيولة رويتيـ مف لمسائقيف يمكف حتى ليال واضح بشكؿ مرئيو مالبس ارتداء الموقع في العامميف جميع عمى. 
الموقع ذلؾ في زموالال العامو السالمو ومالبس ادوات جميع ارتداء الموقع في العامميف جميع عمى. 
االستالـ قبؿ الموقع في العامو السالمو ادوات استخداـ تدقيؽ عميو فيجب العمؿ باستالـ المشرؼ قياـ حالة في. 
تحدد ماليو عقوبو عميو وتوقع منو المشروع مف جزء أى استالـ واليتـ العمؿ عف يوقؼ فانو العامو السالمو المور المتعيد مخالفة حاؿ في 

 .مناسباً  الشركة تراه ما حسب
في الضرر يمحؽ حادث أي او الناس عامة مف أـ لدييـ اً  موظؼ سواء شخص ألي تقع عمؿ إصابة أي مسؤولية المتعيد عاتؽ عمى تقع 

 .بذلؾ مياه اليرموؾ لشركة عالقة وال والضرورية الالزمة العامة السالمة تدابير إتخاذ عدـ عف ناتر اآلخريف ممتمكات
 

 ...........................: التاريخ ......................: التوقيع ................: ـاالس
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General specifications 
2. VALVE INDICATOR PLATES 
 

 General 
 
All valves should close when turning the handle wheel in the clockwise direction.  Valve indicator 
plates shall be installed for all valves and the price shall be deemed to be included in the BoQ 
rates. 
 

 Specifications 
 
Valves Indicator Plates shall have the following specifications: 
 
The size of the Plates shall be 110 mm by 70 mm.  The total number of removable fields shall be 
18.  Plates and field shall be of blue colour whereas letters and numbers shall be of white colour. 
 
The Plates shall provide the following information: 
 
Valve ID Number. 
Distance to the left or right in meter (with one decimal up to maximum 99.9m). 
Distance to the front in meter (with one decimal up to maximum 99.9m). 
 
The Valve Indicator Plates shall be scratch, impact and corrosion-resistant, made of non-ageing, 
UV-resistant and weatherproof material. 
All fields shall be exchangeable and fixed by self-locking system.  Blank fields shall be available 
as single double and triple units. 
 
Letters and numbers on fields shall be fully impregnated and coloured through. 
 
The Valve Indicator Plate shall be fixed on a ground plate of non-corrosive, non-ageing, UV-
resistant and weatherproof material by means that do not allow unauthorized removal of the Valve 
Indicator Plates. 
 
Ground plates shall be fixed to the walls or pillars by non-corrosive screws. 
 
 
 
 

 Locations 
 
For all valves, Valve Indicator Plates shall be mounted onto concrete pillars installed for this 
purpose. 
 
The position of the Valve Indicator Plates needs to be marked on the as-built drawings as well as 
details measurements of each Valve Indicator Plate needs to be recorded separately. 
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3. IDENTIFIERS 

 

 General 
 
Electronic identifiers shall be installed over proposed underground steel, ductile polyethylene 
pipelines in accordance with the following specifications.  
 

 Specifications 
 
The design and construction of the electronic identifiers shall be rugged, reliable and durable. The 
cross section area shall be small in order to fit in tight places. 
 
The following is the required specification: 
 

Colour Freq-
uenc
y 

Range 
(Depth) 

Operat
-ing 
Temp.  

Storage 
Temp.  

Housing Life 
Expectanc
y 

Field 
Trials 

RCL 
Circuit 

Blue 
(Water) 
 

145.7 
KHz 

60-150 
cm 

-40to 
+70 c 

-40 to 
+85 c 

Water 
Proof 

45 Years 
Min. 

Require
d 

Ferrite 
Core 

Samples of electronic identifier shall be submitted by the Contractor to be approved by the 
Engineer without any additional cost. 
  

Installation 
 
Electronic Identifiers shall be installed in the following both manners: 
 
-  Vertically within the top of the soft backfill layer (bedding) over the pipe at a depth not exceeding 
   90cm from ground surface. 
         - Horizontally: one identifier every (12) meters maximum for straight pipeline and (4) meters 
in long curves and where there are more than one pipeline in the area to the satisfaction of the 
Engineer. 
 
When all identifiers are installed (before backfilling to surface and after surface reinstatement) a 
locator shall be used to verify that all identifiers have been installed properly. The locator shall be 
supplied by the Contractor at his own expense. 
 
Identifiers shall positioned 10 cm minimum away from away metallic or magnetic materials. 
 
All water pipelines record drawings shall have note on each, stating that the pipeline in that 
drawings had electronic identifiers. 
 
For special fixtures ( such as valves, meters, bends, tees ..etc.) two identifiers shall be installed 
(one on each side of the fixture) 50-100 cm apart symmetrically across the main. 
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 Payment 
 
The cost of supply and installation of the electronic identifiers shall be deemed to be included in 
the Contract unit price. 
 
 
 

4. Warning Tape 
 
Over the top of the pipelines polyethylene tape of 500 microns ± 5 % thickness shall be laid. The 
width of this tape shall not be less than 300mm. The top surface of this tape shall be printed in 
both Arabic and English with a suitable font with the following : 
 
 
 

Yarmouk Water Company 

Water Pipeline 

 
 

 شركة مٌاه الٌرموك

 خط مٌاه تحت األرض
 
 
 
The breaking strain per 150mm of width shall not be less than 75 kg. 
 
For primary pipelines red colored tape shall be used and blue for secondary pipeline. 
 
5. PAINTING & METAL PROTECTION 
 
All items of equipment shall be painted or otherwise protected as detailed in this specification.  
The Contractor shall be responsible for bringing to the notice of all various suppliers the 
appropriate clauses concerning the painting and/or protection of their equipment. 
 
All right metal parts shall be covered before shipment with an approved protective compound and 
adequately protected during shipment to site.  After erection these parts shall be cleaned. 
 

6. SURFACE BOXES 
 
Cast Iron surface boxes with round lid according to DIN 4056 shall be supplied for operation of 
valves as described. Surface boxes shall be suitable for a 100 kN load. 
 
The surface box made of cast iron or ductile iron shall be situated at ground level on the road or 
pavement. 
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The hinge of the lid shall be of non-corrosive material. Circular lids shall be used for valves (gate 
and butterfly). 
 
Surface boxes shall have a cold applied bituminous black paint coating. 
 
Surface boxes shall be supported by reinforced concrete slabs of 65mm, thickness to suit the 
surface box. 
 
The Surface boxes shall be installed as indicated in drawings or directed by the Engineer and the 
price shall be deemed to be included in the BoQ rates. 
 
 

7. INSTALLATION OF PIPES AND FITTINGS 

 

GENERAL 
 
This section is concerned with the delivery and installation of all types of pipes, fittings and pipe 
equipment (valves, air valves, and connections to existing lines etc.). 
The civil works of this Contract shall be carried out in accordance with the “General Specifications 
for Water Mains and Distribution Systems and Appurtenances” of the Ministry of Water and 
Irrigation of the Hashemite Kingdom of Jordan. 
Pipe transport shall conform to Jordanian Laws and regulations; necessary permits being obtained 
at the Contractor’s expense. 
The pipes and fittings are to be handled in accordance with the Manufacturer’s recommendations. 
Where items to be stored have a limited life or require special storage arrangements, the method 
of storage shall be approved by the Engineer and in accordance with Manufacturer’s instructions. 
 

EARTH WORKS 
 

 Excavation 
 
All surface excavations shall be made to the lines, grades and dimensions shown on the 
longitudinal sections and /or the standard drawings or as directed by the Engineer.  Cost of over 
excavation shall be included in the respective unit rates of the B.O.Q.  During the progress of the 
work, it may be found necessary or desirable to vary the slopes or the dimensions of the 
excavations or the alignment of the pipeline from those shown on the drawings or as directed by 
the Engineer. The Contractor shall not be entitled to any additional allowance above the rates 
tendered due to such changes. 
Before commencing any trench excavations, the route of the trench shall be set out accurately, the 
natural ground levels recorded and the longitudinal sections prepared. 
The Contractor shall provide all necessary support for the excavated areas to ensure the safety of 
the public and the staff working in these areas so as to prevent collapse or fall of rock or other 
materials into the excavated area. The Contractor shall also ensure that all sites are kept clean 
and tidy at all times. 
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If for any reason whatsoever and despite adequate measures being taken re-excavation or 
remedial work has to be performed on already excavated trenches, this shall be carried out by the 
Contractor at his own expense. 
The Contractor shall also provide all site safety equipment for use by his staff and the Engineer’s 
site staff, such as hard hats, safety shoes, reflective jackets and when required, water-proof 
jackets and trousers. 
As the excavation approaches underground facilities, digging by machinery shall be discontinued 
and the excavation shall be continued by means of hand tools. Where necessary, the Contractor 
shall provide temporary support for the existing utilities to prevent damage during his operations. 
 
 

Backfilling 
 
All ductile iron pipes shall be laid on a 150 mm compacted sand and shall be embedded by sand 
as shown on drawings to depth of 300 mm above the top of the pipe. 
Sand backfilling materials from different sources of supply shall not be mixed or stored in the 
same pile nor used alternately in the same class of construction without permission from the 
Engineer. 
The sand backfilling material shall be uniformly graded and shall meet the following grading 
requirements: 
 

Sieve Designation Pass square-mesh Sieves Percentage by 
Weight AASHTO T27 

3/8” 100 

No.4 95-100 

No.16 54-80 

No.50 10-30 

No.100 2-10 

 
The sand backfill material shall not contain deleterious substances in excess of the following 
percentages: 
 

 DIN/AASHTO Test Method 
 

Percentage by Weight 

Clay Lumps 18123-T 112 1 

Coal and Lignite 18128-T 113 1 

Material Passing No.200 
Sieve 

18123- T11 3 

C1 4030-T1 & T2-BS 812 0.1 

SO3 4030-T1 & T2-BS 812 0.4 

Hollow Shells  3.0 

 
Above the level of the sand fill, the trench shall be filled, watered and compacted with selected fill 
material or base course in accordance with the details shown on the standard drawings, in no 
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more than 200 mm thickness layers to a maximum dry density of 95% in accordance with the 
MPWH specifications (Highway Specifications, 1991) 
 
Field density tests (density of soil according to AASHTO T191) shall be executed at every 200 m 
backfilling of pipe trench or at any other location as directed by the Engineer. 
 
RESTORING AND RESURFACING 
 
All costs associated with reinstatement works (Asphalt, Concrete, Tiles, seal Coat, Stairs, …etc.) 
shall be borne by the Contractor. Asphalted surfaces (damaged during construction works) shall 
be replaced with an asphalt surface in accordance with the details shown on the standard 
drawings. The materials used in the asphalt replacement shall be those normally used by the 
Ministry of Public Works and Housing in Jordan (Highway specifications for asphalt surfaces, 
1991). 
 

HOUSE CONNECTIONS 
 
The Contractor shall make complete house connections in accordance with the requirements of 
the Typical Drawings and as instructed by the Engineer.   Connections may be required for any 
combination of new and existing lines with new and existing consumers.   The following Clause 
details the required method of carrying out the house connections.   This Clause shall be read in 
conjunction with other contract clauses (HDPE, GI, …etc.). 
House connections of 3/4", 1" or 2" diameter HDPE pipework shall be made from service lines as 
indicated on the Drawings or instructed by the Engineer.   Sterilization of the service connection 
shall be carried out at the same time as the main to which it is connected. 
 
Service connections on existing or proposed pipelines shall be made by under pressure tapping.   
A gun-metal saddle is to be provided with stainless steel nuts and bolts and Nitrile rubber sealing 
ring/washer suitable for a working pressure of 16 bars.  The tappings will be made for 3/4", 1", 1 
1/2" and 2".  The gunmetal ferrules shall have single outlets suitable for 25, 32, and 63 mm push-
fit outlets.   The Engineer’s Representative will issue instructions regarding the size,  location and 
fittings for each service connection. 
 
Tappings shall be made into saddles affixed to the main lines as shown on the detailed Drawings 
and care shall be taken to avoid breaking away concrete lining.  The machine manufacturer’s 
recommendations shall be followed in respect of the tapping machine.  Tappings shall be 
positioned on the main so that the ferrule is inserted into the main at the crown. The jointing of the 
threaded ferrule to the main line shall be made using lead free jointing compound or PTFE tape. 
 
The outlet of the ferrule shall be set to point in the direction in which the service pipe is to be laid. 
The service pipe (HDPE) shall be laid with a cover of not less than 500 mm below the ground 
surface unless otherwise shown on Drawings. 
 
The jointing on the HDPE pipe to the push-fit joint shall be in accordance with the instructions of 
the manufacturer of the push-fit fittings.  
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The house connection pipe shall be carried to about 1 m inside the property of the customer to a 
location to be proposed by the Contractor and approved by the Engineer.  The service line shall 
be sleeved from where it passes through the boundary wall, to the connecting point on the GI pipe 
to facilitate subsequent withdrawal. 
 
The transitional point from the HDPE to the GI pipe shall be protected as shown on the Typical 
Drawings with necessary excavation as instructed by the Engineer. 
 
In all cases the house-connection line shall terminate in a gunmetal compression adapter 
manufactured to DIN 1705 or BS 1400, to connect existing or new GI pipe and stop valves before 
and behind the water meter as shown on the Drawings. 
 
The work may include the disconnection of the old existing water meter.  The same water meter or 
a new one (supplied by the Water Authority) shall be installed, as directed by the Engineer’s 
Representative.   Where required, pressure reducing valves shall be installed as instructed. 
 
Pipe work on both sides of the meter assembly shall be firmly fixed to prevent movement of any 
flexible joints within the meter assembly. Such anchorage shall leave sufficient room for 
connecting and disconnecting the meter making use of the adapters provided.  To simplify meter 
maintenance, a stop valve shall be installed on either side of the meter as indicated on the 
Drawings. 
 
Where meter assemblies need to be repositioned, the meters shall be fixed horizontally as 
directed and approved by the Engineer’s Representative and with the lowest dial not more than 
1.0 m above the floor level,  easily visible for reading. 
 
The work shall also include installation of sufficient lengths of 1/2", 3/4" and 1" exposed 
galvanized pipe lines as may be required to connect the water-meters (in their new locations) to 
the existing pipe lines inside the properties of the consumers. All galvanized pipes, valves, fittings, 
and adaptors required for a complete connection shall be supplied and installed by the Contractor. 
 
 
 
 
If existing valves are in good condition, they shall be reinstalled by the Contractor at no extra cost. 
 
All buried fittings including the ferrule should be manufactured from gunmetal or other 
dezincification resistant (DZR) material and be suitable for underground use. 
 
The Contractor must prepare house connection sheets for the deteriorated house connections to 
be rehabilitated in coordination with the Employer. 
 
 

 CONNECTIONS AND DISCONNECTIONS TO EXISTING WATER MAINS 
 
Connections shall be made to the existing lines as shown on the standard drawings. 
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The connections shall be made from existing plugged ends or from existing lines to be cut, 
whether dry or under pressure. 
The Contractor shall always check the level of any existing line before work is started, no matter 
the pipe material, diameter, level is. 
The Engineer’s Representative will issue to the Contractor detailed instructions regarding each 
interconnection that has to be made to the existing mains. Cutting into the existing main pipe and 
effecting the interconnection shall be made in the presence of the Engineer at the time specified 
by the Employer. 
Cutting into the existing main pipe and installation of the interconnecting pipe work shall be carried 
out efficiently and rapidly so as to reduce to a minimum the interruption of the public water supply. 
Existing mains shall only be cut using special equipment approved by the Engineer. Under no 
circumstances shall oxyacetylene or electric arc cutters be used. The cut shall be perpendicular to 
ensure that the new pipe work shown on the drawings may be installed. The Contractor shall 
agree with the Engineer’s Representative the length of existing pipe work to be removed. 
The Contractor shall take every care to avoid any dirt or extraneous material entering existing 
pipes. 
Shall have available at the site of the connection an efficient dewatering pump before 
commencing any cut into the existing main in order that excavation remains dry at all times and to 
reduce the risk of dirty or contaminated water entering the existing distribution system. The work 
shall be carried out in a clean and efficient manner. Sufficient length of hoses shall be provided to 
dispose the water to safe places. 
The Contractor shall provide at the site of the connection sufficient quantities of clean water 
containing 10 ppm chlorine solution. Every item of new pipe work to be installed shall be 
submerged in the chlorine solution for at least 15 minutes immediately before being installed in the 
permanent works. 
The Contractor shall provide at the site of the connection all materials and fittings required to 
make the connections including any temporary measure for dealing with flow,  any temporary 
connections required, adaptors pieces and fittings (as far as they are not included in other items) 
etc.  
The Employer may put into use the interconnection as soon as possible after its installation and 
will carry out an inspection to detect any evidence of leakage; any remedial work necessary to 
eliminate leakage shall be carried out by the Contractor. No pipe work shall be covered or 
backfilled until the Engineer’s Representative is totally satisfied that the interconnection is free 
from any leakage. 
No extra cost will be paid to the Contractor for this connection work and is deemed to be included 
in the unit prices for the pipes in the BoQ, no matter what is the diameter or material type at all 
areas within Biet Ras area. 
 
Disconnection of the old replaced network where instructed by the Engineer’s Representative 
under the supervision of the Yarmouk Water Company shall be carried out by the Contractor.  
Each disconnected line shall be cut and plugged on both sides (not by closing valves).  Such work 
shall be carried out after submitting an approved method statement to the satisfaction of both, the 
Engineer and the Yarmouk water Company Representative and the time for observation of any 
disconnection shall not be less that two rationing supply periods, the cost of all disconnection 
works shall be deemed to be included in the unit rate of pipes in the BoQ. including any temporary 
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measure for dealing with flow,  blind flanges, adaptors pieces and fittings (as far as they are not 
included in other items) etc. 
 
The disconnection of old house connections shall be done outside the plot boundary, before and 
after the water meter in the property of the customer, to the satisfaction of the Engineer, 
Redundant meters are to be returned to the YWC stores. 
 
The Contractor shall construct at his own cost all thrust blocks, collars, valves, accessories, end 
caps,…etc as shown on the drawings to complete the job. Thrust blocks shall be constructed at all 
bends, tees, tapers, valves, and dead-end pipes with push-on joints. 
 
 
 

 HYDROSTATIC PRESSURE TESTING OF DI PIPES 

 
After completing the installation of a water main, or a section of the line, and before the joints are 
covered, a hydrostatic test of the line shall be made by the Contractor. A sufficient time for the 
curing of concrete thrust blocks must be allowed before the test is made. All backfilling and 
compaction over and around the pipes and thrust blocks must be completed except for the pipe 
joints to be left open for observation of any leaks, before the test is made. 
The Contractor shall submit to the Engineer’s Representative for approval, detailed procedure for 
performing hydrostatic pressure tests of installed pipes, fittings and valves. Procedures for 
performing the hydrostatic pressure test should indicate the location and capacity of the test pump 
for each test section, test pressure at the pump, procedure for venting the air from the pipeline, 
procedure of filling the pipe with water, length of the pipe section, and procedure for discharging 
water after test, flushing, drying and cleaning of the pipeline. 
 

Duration of Pressure Test 

 
The initial test pressure shall be applied for a period of 24 hours before all tests are assumed to 
begin, to allow for a soaking period. After that, all joints shall be carefully inspected for evidence of 
leakage. The test pressure for the main test shall be applied for at least three hours for pipe 
diameters up to ND 200 mm and six hours for pipe diameter ND 250 mm to ND 600 mm. 
The test pressure shall not be allowed to fall below 25 bars for all lines. If and when it does during 
the test period, the pressure shall be increased to the stated value and a record kept of the 
additional water added. 
 

Procedure 
 
The pressure for the initial test will start with the working pressure, and shall reach the test 
pressure within the last 6 hours of the initial test. 
Test pressure to be taken at the lowest point of the pipelines to be tested and corrected to the 
elevation of the test gauge. 
The test pressure of the main test is 1.5 times the nominal pressure for the pipe. 
The tests have to be carried out in the presence of the Engineer’s Representative in accordance 
with the relevant standards for the pipe material applied. 
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When filling the pipe system, the Contractor shall not exceed the amount of water charged into the 
system as follows: 
 
- Up to 200 mm diameter  1.5 liters/second 
- Up to 300 mm diameter  3.0 liters/second 
- Up to 400 mm diameter  6.0 liters/second 
- Up to 500 mm diameter  9.0 liters/second 
- Up to 600 mm diameter  14.0 liters/second 
- Up to 800 mm diameter  22.0 liters/second 
The test pressure shall be applied by a suitable pump equipped with connection valves and 
gauges, etc. to the satisfaction of the Engineer’s Representative. The gauges and meters shall be 
new and accompanied by a certificate for test and calibration. 
 
The results of the tests, specifying the layout of sections of system, pipes and fittings tested 
including all relevant data of testing as weather, time, duration, filling time, pressure, etc., shall be 
produced in the form of a report by the Contractor and signed by the Contractor’s and the 
Engineer’s Representative. 
This report shall not relieve the Contractor of his responsibility for care and maintenance of the 
system until the date of final acceptance of the completed work. 
 

Stop Ends 
 
A simple stop end consists of a section of steel pipe about 0.5-1.0m long onto which a closing 
plate has been welded, containing the necessary openings for accommodating ingoing water and 
out coming air. The stop end may also include an opening through which the test water may be 
pumped from the line, if necessary. The stop end may be jointed to the pipe to be tested by 
means of a standard coupling or other method approved by the Engineer’s Representative. Thrust 
blocks or a temporary anchorage must be provided to hold the stop end in place against the test 
pressure. 
 

Air Removal before Test 
 
Before applying the test pressure, all air shall be expelled from the pipe. After all the air has been 
expelled, all cocks shall be closed and the test pressure applied as specified above. The line shall 
be filled slowly to prevent possible water hammer. 
 

Examination during Test 
 
All exposed pipes, fittings, valves, hydrants and joints shall be carefully examined during the 
pressure test. All joints showing leaks shall be rejoined until tight, or the pipe material replaced. 
Any defective pipes or joints, fittings or valves discovered as a result of this pressure test shall be 
repaired or removed and replaced by the Contractor at his own expense with sound material and 
the test shall be repeated until proved satisfactory to the Engineer’s Representative. 
 

Permissible Addition of Water 
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Additional water is defined as the quantity of water that must be applied to the laid pipe, or any 
section thereof, to maintain the specified test pressure after the pipe has been filled with water 
and the air expelled. The quantity of additional water pumped into the pipe shall be measured 
accurately. 
No section of the water main will be accepted until the additional water calculated in liters per km 
per 24 hours for the test pressure is less than 0.3 D, where D is the nominal diameter of the pipe 
in mm. 
The Engineer’s Representative shall prepare a written report of results of the leakage test that 
identifies the specific test, length of the pipe tested, the pressure, the duration of the test, and 
amount of additional water required. The report shall be signed by the Contractor and the 
Engineer’s Representative. 
 
Cost of Testing 
The Contractor shall provide a sufficient quantity of gauges, pumps, stop ends, and connections 
and all things necessary and suitable for the testing of all pipes as described herein. The 
Contractor shall also provide all necessary temporary works in connection with test, and shall 
remove the same on successful completion of the test. All tests shall be done in the presence of 
the Engineer’s Representative and the results of such tests shall be signed by the Contractor and 
handed to the Engineer’s Representative who shall prepare the required test reports. 
 
All equipment, labor, materials, and water necessary for the carrying out of these tests to the 
complete satisfaction of the Engineer’s Representative shall be provided by the Contractor at his 
own expense. Should any test fail, the Contractor shall, after repairing and making good any 
leaks, carry out further tests all as described above until such test meets the requirements 
contained herein. All such tests and retests shall be at the expense of the Contractor. 
 

 PRESSURE TEST OF HDPE PIPES 
Test pressure shall be (1.5 × nominal working pressure ) or 16 bars whichever is greater. The 
service lines including joints, fittings and appurtenances shall be tested for water tightness in 
accordance with ISO 1167 as follows: 
Allowable quantity of water required to restore pressure at the end of the test period : < 3 
liters/km/25 mm diameter of pipe/3bar/24 hours. 
 

Hydrostatic testing should be carried out at ambient temperature (20 C) otherwise a correction 
factor should be applied to the nominal pressure. 
 
Test should be applied on sections of length less than 800 m with uncovered joints. 
Partial backfilling to maintain adequate support and anchoring and to avoid floating of pipes during 
testing.  Test procedure with joints exposed and valves in the open position. 
The filling of pipes should be at a rate giving a maximum water velocity of 0.5 m/s in the pipe to 
ensure no surge and to give the air the necessary time to be released by the installed temporary 
air valves or cocks. 
 
Leave to reach equilibrium, i.e., the same temperature as the pipe and the surrounding soil and to 
remove all existing air for the saturation of pipe material, if any. 
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Apply test pressure slowly to avoid surge and hold for one hour.  The system should be isolated 
from the test pump, i.e., no pumping during the one hour test period allowed.  Test pressure shall 
be applied to service lines including all couplings and fittings in the open position, with 
consideration to temperature variation. 
 
Apply the equation to determine if the section under test satisfies the requirements of the above. 
 
Finally after completion of the testing, the line should be emptied slowly to prevent shocks or 
sudden counteraction of pipes. 
 
Short Pressure Test 
 
The so-called “Short Test” may be used for pipelines up to approximately 30 m and nominal 
diameter not more than ND 50 mm. 
 
The test pressure is applied to the pipe and the first reading taken after 30 minutes.  Note that this 
pressure is usually slightly less than initial pressure due to the normal expansion of the pipeline 
under pressure, but no additional “top-up” pressure should be applied. 
 
For the short test the results are deemed to be satisfactory when pressure loss from the HDPE 

pressure pipeline is  0.1 bar per 5 mins. 
 
Short pressure test for testing the house connections can be applied when approved by the 
Engineer. 
 

 DISINFECTION OF PIPELINES 
 
After the completed pipeline is tested, approved and backfilled, disinfections shall be performed in 
the following manner: after flushing the pipes, the system shall be drained completely, all valves 
shall be closed carefully and the system filled with a chlorine solution. 
 
All pipes, fittings, valves and appurtenances shall be disinfected by the Contractor as specified 
herein unless otherwise directed by the Engineer’s Representative. The Contractor is also 
responsible for conducting bacteriological test for all pipe ling through YWC laboratory and 
according to their instructions and requirements. The cost of disinfection and the bacteriological 
test shall be born by the Contractor. 
 
The attention of the Contractor is directed to the requirements of the Contract whereby he is 
responsible for preventing the entry of foreign material of any kind from entering the pipe. The 
Contractor shall take extreme care to keep the interior of the pipelines free of dirt and other foreign 
material. If in the opinion of the Engineer’s Representative, dirt or other foreign material entered a 
pipe which can not be removed by flushing, then the Contractor shall clean and swab the interior 
of the pipe with a five percent hypo-chlorite disinfecting solution to the satisfaction of the 
Engineer’s Representative. 
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The Contractor shall, during the initial filling of the pipeline, simultaneously introduce feed of 
chlorine at the same point where the pipeline is being filled. The rate of filling and the feed rate of  
the chlorine shall be proportioned so that the initial concentration of the chlorine in the water in the 
pipeline is between 50 and 100 milligrams per liter. To assure that this concentration is 
maintained, the chlorine residual shall be measured at blow-off, combination air valves, or other 
locations during the filling operation. 
 
The following is the amount of chlorine required, if either liquid chlorine (gas at atmospheric 
pressure) or a one percent chlorine solution is used, to produce a 100 milligram per liter 
concentration in 100 meters of pipe for the various diameters of pipe to be disinfected under this 
Contract. 
 
 

Liquid Chlorine Required for Disinfecting 100 Meters of Pipes: 
 

Nominal Pipe Diameter 
(mm) 

100% Liquid Chlorine 
(kg) 

1% Chlorine Solution (Liters) 
 

800 3.60 360 

600 2.97 297 

400 1.30 130 

300 0.75 75 

250 0.51 51 

200 0.33 33 

150 0.18 18 

100 0.08 8 

80 0.05 5 

50 0.02 2 

 
The use of liquid chlorine shall only be permitted when suitable equipment consisting of a solution 
feed chlorinator together with a booster pump of injecting the chlorine gas-water mixture into the 
pipeline to be disinfected is used. Introduction of chlorine gas directly from the supply cylinder 
shall not be allowed. 
 
After completion of the disinfections operation for one pipeline section the Contractor may reuse 
this chlorinated water to disinfect adjacent sections of the pipeline by adding additional chlorine as 
required to produce the specified concentration of chlorine. 
 
The Contractor shall submit a detailed description of the procedure he proposes to use to disinfect 
the pipeline including a description of all equipment to be used for the Engineer’s Representative 
approval prior to starting the disinfections operations. 
 
Payment for all labor, material, and equipment, including the cost of all water and chlorine required 
to disinfect the pipeline and appurtenances shall be included in the unit prices for pipe installation. 
 
The chlorinated water shall remain in each section of the pipeline for at least 24 hours and during 
this period all valves and blow-off shall be operated in order to disinfect these appurtenances. At 
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the end of the 24-hour period, the water in the pipeline shall contain no less then 25 milligrams 
chlorine per liter throughout the length of the pipeline. Should the pipeline fail to have the specified 
chlorine concentration at the end of the 24-hour period, the Contractor shall repeat the operation 
as necessary to provide complete disinfections. 
 
 
 FLUSHING OF THE PIPELINE 
 
All pipelines shall be flushed by the Contractor after all hydrostatic pressure tests and disinfections 
operations have been performed and accepted by the Engineer’s Representative. 
 
After draining the chlorine solution the pipe system shall be flushed with potable water until the 
free chlorine content is between 2 to 4 milligrams per liter. 
 

 
 

 

High Density Polyethylene Fittings 

Technical Specifications 

Fittings Types 

All fittings shall be installed using electro-fusion technology; table 6.1 shows the standards for the fittings. 

Table 0-1: Fittings for new installation Tenders 

No. Description Installation/ Type 
Standard 

No 
Testing method 

1. PE Connector (25mm,32 mm, 63 mm) Electro Fusion 

IS
O

 4
4
2
7
 o

r 
E
q
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t 
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 1
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4
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 1

1
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3
 

2. PE EF Collar (125mm , 180 mm,250mm,25 

mm,32mm, 63mm) 

Electro Fusion 

3. PE Reducer  Electro Fusion 

4. PE Adaptor ( 2” (63mm), 1” (32mm), 3/4” 

(25mm) )  

Electro Fusion-one 

side 

5. PE  Flange  Adaptor (125mm , 180 mm, 250 

mm) 

Electro Fusion-one 

side 

6. PE Tee b   PE Tee 

(63X63X63mm, 32X32X32mm, 

25X25X25mm, 63X63X32 

,63X63X25,32X32X25) b   

Electro Fusion 
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No. Description Installation/ Type 
Standard 

No 
Testing method 

7. PE EF Tee (socket) or saddle branch ( line to 

line) (180X125, 180X180,......) 

Electro Fusion 

8. PE End Cap (63mm, 32 mm, 25 mm, ..) Electro Fusion 

9. PE Elbow 63mm Electro Fusion 

10. PE EF Elbow (socket) (180 mm, 125mm, 

250mm ......) 

Electro Fusion 

11. Electro fusion end cap (125mm, 180mm) Electro Fusion 

12. PE EF Tapping ( 125*25, 180*25, 125*63 , 

125*32,63*32 ,63*25, ) 

Electro Fusion 

13. Connector (25 mm, 32 mm)  c Compression ISO 14236 ISO 3501,ISO 3503, 

ISO 3458,ISO 3459 

a. Adapter is used to  connect Polyethylene pipes to pipe made from  another  material, and it should be 

compression from one side and male threaded from the other side. 

b. It is not allowed to use the wieldable outlet Kit. 

c. When the installation is near to the customer cabinet,whether the connection was straight connection or using 

elbow, compression fittings should be used. 

Connection Type 

Table 0-2: Connection Type 

Diameter of pipe(mm) Connection Type Standard 

25-125 Mechanical or Electro-fusion  According to tables: 6.1 and 6.2 

125 and above   Butt welding or Electro-fusion  Machine : ISO 12176 

ISO  13953, ISO 11414 

The Butt welding machine must be fully automatic 

Design Requirements 

The design of fittings must ensure that the wires which coiled around the inner part of electro fusion fittings are 

built in the body of fittings not separated from it. 

The cutter of PE EF Tapping shall be certified for potable water use.  
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Galvanized Iron Fittings 

Technical Specifications 

Scope of Use 

The fitting must be according to EN 10255 or BS 143 or equivalent and shall be used with heavy series of pipes 

according to BS EN 10255 or equivalent.  

It must also be suitable for potable water use. 

Designation 

The fittings shall be Malleable Cast-Iron Screw down pipe fittings in accordance with BS EN 10242-1995 or approved 

equivalent. 

Threading 

Threads must be in accordance with EN 102266-1 or equivalent and EN 10226-2 or equivalent and EN 10226-3 or 

equivalent 

Working pressure 

Working pressure shall not be less than 16 bar with 24 bar hydrostatic pressure test. 

Galvanization 

The fittings shall be(EE, GF, CRANE or equivalent in quality) and shall have an adequate corrosion protection of 

internal and external surfaces by mean of hot dip galvanization according BS EN ISO 1461:1999 galvanization test is 

required. 

Marking 

Each fitting shall bear the mark of the year of manufacturer, nominal diameter, and the letter GS on the body of 

fitting. The marks maybe cast on, painted or cold stamped. 

 

 

Tapping shall be certified for potable water use.  

Galvanized Iron Fittings 
Technical Specifications 
Scope of Use 

The fitting must be according to EN 10255 or BS 143 or equivalent and shall be used with heavy series of pipes 

according to BS EN 10255 or equivalent.  
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It must also be suitable for potable water use. 

Designation 

The fittings shall be Malleable Cast-Iron Screw down pipe fittings in accordance with BS EN 10242-1995 or approved 

equivalent. 

Threading 

Threads must be in accordance with EN 102266-1 or equivalent and EN 10226-2 or equivalent and EN 10226-3 or 

equivalent 

Working pressure 

Working pressure shall not be less than 16 bar with 24 bar hydrostatic pressure test. 

Galvanization 

The fittings shall be(EE, GF, CRANE or equivalent in quality) and shall have an adequate corrosion protection of 

internal and external surfaces by mean of hot dip galvanization according BS EN ISO 1461:1999 galvanization test is 

required. 

Marking 

Each fitting shall bear the mark of the year of manufacturer, nominal diameter, and the letter GS on the body of 

fitting. The marks maybe cast on, painted or cold stamped. 

 

Galvanized Iron Pipes 

Technical Specifications 

Galvanized steel pipes must be seam-welded or seamless, galvanized threaded pipes (Heavy series) in accordance 

with BS.EN 10255 latest edition or equivalent. 

The dimensions of the pipes must be according to EN 10255:2004 or equivalent as shown in table below: 

Table 0-1: Dimensions of pipes 

Nominal Size 

(DN) 

Designation of 

Thread 

Outside diameter 
Wall 

Thickness 

Mass per unit length of 

bare tube ”Socketed 

“(kg/m) Max (mm) Min(mm) 

15 1/2” 21.8 21 3.2 1.45 

20 3/4 “ 27.3 26.5 3.2 1.88 

25 1” 34.2 33.3 4 2.95 
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Nominal Size 

(DN) 

Designation of 

Thread 

Outside diameter 
Wall 

Thickness 

Mass per unit length of 

bare tube ”Socketed 

“(kg/m) Max (mm) Min(mm) 

50 2” 60.8 59.7 4.5 6.26 

80 3” 89.5 88 5 10.5 

100 4” 115 113.1 5.4 14.8 

1. The pipe shall be supplied screwed in accordance to BS EN 10226-1 part (1) and EN 10226-2 part (2) pipe 

Threads or equivalent. And shall have the screw threads clean, well cut and square with axis of the pipe and be 

free from excessive burrs. Each pipe shall be supplied with a socket at one end and shall have protecting ring 

affixed to the unsocketed end, to prevent damage to the leading thread. The end of each socket shall be 

chamfered internally. 

2. The galvanization shall be done by hot-dip zinc coating process according to EN10240. 

3. All pipes shall be straight, cleanly finished, and free from cracks, surface flaws laminations and other defects and 

shall have reasonably smooth surface. The overall pipe length when one socket has been fitted to be (6) meters 

plus or minus 150 mm. 

4. The socket shall be in accordance with EN 10255 latest editions or equivalent. 

5. Galvanization test as in EN 10255 latest edition or equivalent. 

6. Each pipe and fitting shall bear the mark of the year of manufacturer, nominal diameter, and the letter GS on 

the body of the pipe and fitting. The marks maybe cast on, painted or cold stamped. 
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 اٌغبدطاٌجضء 
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 تُششٝؽ تُخثطر خثُوثبٔر تُغٞدتء

 

 

  في ما يخص القائمة السوداء. 2019( لعاـ 28المشتريات الحكوميو رقـ ) تعميمات وشروط نظاـ  تطبؽ -
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 اٌجضء اٌغبثغ
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)شرط االلتزاـ بتوريػد المػواد المطمػوب توريػدىا لممشػروع حسػب الرسـو الجمركية  العطاء معفى مفمالحظة ىامو: 
  والضرائب االخرى الرسـو ومى المبيعات والضريبة العامة عوىو غير مرفؽ بوثائؽ العطاء (  739الكود 

 

 ؼذتٍٝ ت٤ٌُٔثز

 
 ٓوذٓٚ:

  

 شؼصدش ؼذتٍٝ ت٤ٌُٔثز ٓغ تُٔوذٓٚ ؼضء م ٣صؽضء ٖٓ ٝظثبن تُؼطثء ٝشوشأ ٝشلغش ػ٠ِ ٛزت تمػصدثس . - 1

 ػ٠ِ تُٔ٘ثهض ٝػغ تعؼثسْٛ خثُذ٣٘ثس تمسد٢ٗ . - 2

 شغؼ٤ش تُد٘ٞد ك٢ ؼذٍٝ ت٤ٌُٔثز

تمػٔثٍ ُِد٘ٞد تُٔد٤٘ٚ ك٢ ؼذتٍٝ ت٤ٌُٔثز ؿ٤ش ٓلظِٚ ك٢ تُؽذتٍٝ ٝػ٠ِ تُٔ٘ثهض ٓوذّ تٕ ٓٞتطلثز ٝٝطق   - 1

 تُؼطثء تُشؼٞع ت٠ُ تُٔٞتطلثز ٝتُششٝؽ ُِصثًذ ٜٓ٘ث هدَ ٝػغ تعؼثسٙ.

ػ٠ِ تُٔ٘ثهظ٤ٖ ٝػغ تعؼثسْٛ تُلشد٣ٚ ُِد٘ٞد ػ٠ِ تعثط تُغؼش ٌَُ ٝـذٙ ٤ًَ ُؽ٤ٔغ تمػٔثٍ تُٔد٤٘ٚ ك٢ ؼذتٍٝ  - 2

 شؼصدش ٛزٙ تمعؼثس ِٓضٓٚ ُِٔوثٍٝ ٝطثُفٚ ُؽ٤ٔغ تمػٔثٍ تُٔطِٞخر ك٢ أ١ ٓٞهغ ػٖٔ ٓ٘ثؽن تُؼطثء.ت٤ٌُٔثز ٝ

 ػ٠ِ تُٔ٘ثهظ٤ٖ ٝػغ تعؼثسْٛ تمكشد٣ٚ ُٞـذذ ت٤ٌَُ خثُشهْ ٝتٌُصثخٚ . -3

خ٘ٞد  ٝتُٔث٢ُ شف٤َِ تعؼثس ٓلظَ ٌُثكر خ٘ٞد ؼذتٍٝ ت٤ٌُٔثز ٝت١ )تٕ ٝؼذ( ػ٠ِ تُٔوثٍٝ شوذ٣ْ ٓغ ػشػٚ تُل٢٘ -4

 ٓششلؼر ػٖ تمعؼثس تُذتسؼر ٣فن ُظثـح تُؼَٔ ٓلثٝػر تُٔوثٍٝ ػ٤ِٜث.

شٌٕٞ ٛزٙ تمعؼثس شثِٓٚ ُؽ٤ٔغ تُصٌث٤ُق ٖٓ ت٣ذ١ ػثِٓٚ ٝتؼٞس ٝت٤ُثز ٝتمسخثؾ ٝأ١ ٓظثس٣ق تخشٟ شصششح ػ٠ِ  -5

ٚ خث١ ص٣ثدٙ ك٢ تُٔوثٍٝ خٔٞؼح ششٝؽ تُؼوذ تٕ ًثٕ ٓ٘ظٞطث ػ٤ِٜث طشتـٚ تٝ ػٔ٘ث، ٝم ٣فن ُِٔوثٍٝ تُٔطثُد

 تمعؼثس م١ عدح ًثٕ تم ك٢ تُفثمز تُص٢ شؽ٤ضٛث ششٝؽ تُؼوذ .

٣ٌٕٞ تُغؼش ُِٞـذذ ك٢ ؼذٍٝ ت٤ٌُٔثز مػٔثٍ شٔذ٣ذ تٗثخ٤ح ت٤ُٔثٙ شثٓال ػ٠ِ عد٤َ تُٔعثٍ ٤ُٝظ تُفظش شٞس٣ذ ؼ٤ٔغ  -6

عذتدتز ٝٓشتخؾ  ٝتُلِ٘ؽثز ٝتُوطغ تٗٞتع تمٗثخ٤ح ػ٠ِ تخصالف تتهطثسٛث  ٝؼ٤ٔغ تُوطغ ٖٓ تًٞتع ٝش٤ٜثز ٝٗوثطثز ٝ

تُخ ٝـلش تُخ٘ثدم ٝشٔذ٣ذ تمٗثخ٤ح ٝػَٔ ٝش٘ل٤ز تُصٞط٤الز تُالصٓر ٝشٞس٣ذ تُٔؼثؼ٤ٖ ٝتُٔٞتد تُالصٓر ٝش٘ل٤ز …تُخثطر

( ألٗثخ٤ح  Thrust Blocksٝطالز تألٗثخ٤ح تُذًصث٣َ ٝشش٤ًح تُوطغ ـ٤عٔث ٣ِضّ ٝشٞس٣ذ ٝطح تُذػثٓثز تُخشعث٤ٗر ) 

ثكر تُلفٞطثز تُٔخدش٣ر ٝشٞس٣ذ ٝٝػغ ) تألدُر تٌُصش٤ٗٝر ٝتُشش٣ؾ تُصفز٣ش١ تُدالعص٢ٌ٤(  أٝ ) تُشش٣ؾ تُذًصث٣َ ًٝ

تُصفز٣ش١ تُٔؼذ٢ٗ ( ٣ٝشَٔ أ٣ؼثً شوذ٣ْ ؼ٤ٔغ تُٔٞتد ٝتُصؽ٤ٜضتز تُالصٓر ٝتؼشتء كفض تُصغشج ) تُؼـؾ ت٤ُٜذس٢ٌ٤ُٝ 

سذ ( ٝتُطْٔ ت٠ُ تُغطؿ تُؼ١ِٞ ٝتػثدذ تمٝػثع ٝٗوَ ( ٝتُـغ٤َ ٝتُصؼو٤ْ  ٝشـ٤ِق تُٞطالز ٝتُطْٔ )ٖٓ ٓٞتد ٓخصث

 تمٗوثع ... تُخ ٝؼ٤ٔغ ٓصطِدثز تُؼوذ خٔٞؼح تُٔخططثز ٝتُٔٞتطلثز ٝـغح شؼ٤ِٔثز تُٜٔ٘ذط تُٔششف .

ػ٠ِ تُٔوثٍٝ تٕ ٣ؼٖٔ تعؼثسٙ ُصٌِلر ؼ٤ٔغ تمػٔثٍ تُالصٓٚ ُِصفٌْ خث٤ُٔثٙ ـ٤عٔث شٌٕٞ تُفلش٣ثز ك٢ تسع ٓـٔٞسٙ  - 7

ٝـ٤عٔث ٣فذض شوثؽغ خ٤ٖ خطٞؽ ت٤ُٔثٙ ٝتُظشف تُظف٢ ٝتُؼدثستز ٝتُٔظثسف تُغطف٤ٚ تٝ خطٞؽ ٤ٓثٙ تخشٟ  خث٤ُٔثٙ

 خٔث ك٢ رُي تمـص٤ثؽثز تُؼشٝس٣ٚ ُصٞك٤ش ت٤ُٔثٙ ُٔ٘طور تُؼَٔ .

 ششَٔ تمعؼثس تمكشتد٣ٚ ت٣ؼث ػ٠ِ عد٤َ تُصٞػ٤ؿ ٤ُٝظ تُفظش تمػٔثٍ تُٔسهصٚ ٝتُٔؼذتز تمٗشثب٤ٚ  ٝتُفشتعٚ -8

ٝتمٗثسٙ ٝشٞك٤ش تُٔٔشتز ت٥ٓ٘ٚ ُِٔٞتؽ٤ٖ٘ ٝتمسخثؾ ٝت٣ر ٗلوثز تخشٟ شثٓال ؼ٤ٔغ تمخطثس ٝتمُصضٓثز تُٞتسدٙ تٝ تُص٢ 

 ٣٘ض ػ٤ِٜث تُؼوذ .

تػثكٚ ت٠ُ رُي كثٕ تمعؼثس تمكشتد٣ٚ ٝتمؼٞس شؼصدش شثِٓٚ ُفٔث٣ٚ ٝشعد٤س ؼ٤ٔغ تػٔثٍ تُٔٞتع٤ش ٝتُؼدثستز  -9

ز ٝتُٔشتكن تُٔد٤٘ٚ ٝؿ٤ش تُٔد٤٘ٚ ػ٠ِ تُٔخططثز تُص٢ ٣ٌٖٔ تٕ شصؼشع ُِخطش تظ٘ثء ش٘ل٤ز ٝتٌُٞتخَ  ٝؼ٤ٔغ تُخذٓث
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ػ٤ِٔثز تُٔوثٍٝ  ٝششَٔ تمعؼثس ًزُي شٌث٤ُق تُلفٞص تُص٢ ٣طِدٜث تُٜٔ٘ذط ًٝزُي ششَٔ ػَٔ ٝشفؼ٤ش ٝشوذ٣ْ 

 تُٔخططثز تُص٘ل٤ز٣ٚ ًٝزُي تُٔخططثز تُٔشؼؼ٤ٚ .

ٍٝ ت٤ٌُٔثز تُص٢ ٣ؼؼٜث تُٔوثٍٝ تٜٗث تُو٤ٔٚ تُفو٤و٤ٚ ٝتُشثِٓٚ ُالشـثٍ تُٞتسدٙ  شؼصدش تمعؼثس تُٞتسدٙ ك٢ ؼذ -10

ٝتُٔطِٞخٚ ك٢ ؼذٍٝ ت٤ٌُٔثز خٔٞؼح تُٔٞتطلثز ٝتُٔخططثز ٝشؼ٤ِٔثز تُٜٔ٘ذط ٝتٜٗث ششَٔ ت٣ؼث تسخثؾ تُٔوثٍٝ  

 ٝشؼ٣ٞؼٚ ػٖ أ١ تُصضتٓثز تخشٟ هذ ٣صفِٜٔث ٝكوث ُششٝؽ ٝٓٞتطلثز تُؼطثء .

عؼثس تُص٢ ٣ؼؼٜث تُٔوثٍٝ شثِٓٚ ـٔث٣ر تمٗشثءتز تُوثبٔٚ ٝتُخذٓثز ٝتصتُر ٝتػثدذ شش٤ًح تمؽثس٣ق شٌٕٞ تم -11

ٝتػثدذ ٝػغ تُغطٞؾ ًٔث ًثٗس ػ٤ِٚ ٝتمدستغ ٝـذ٣ذ تُفٔث٣ٚ ػ٠ِ ؼٞتٗح تُطشم ٝتُؽغٞس ٝتشثستز تُٔشٝس 

زُي تصتـر تٝ شـ٤٤ش خطٞؽ تُٔٞتع٤ش ٝتمع٤ؽٚ ًَٝ تُخذٓثز ٝتُٔ٘شةثز تُص٢ هذ شصثظش خشٌَ ٓدثشش ٝؿ٤ش ٓدثشش ًٝ

تُوثبٔٚ شفس تمسع ٝت٣ر خذٓثز تخشٟ ًٝزُي تػثدذ صستػر تُشؽ٤شتز ٝتُصشخٚ تُضستػ٤ٚ ًَٝ ٓث ٣ِضّ ٝـغح شؼ٤ِٔثز 

 ٝٓٞتكور تُٜٔ٘ذط .

،هٞتػذ تُ٘ظثكرػ٠ِ تُٔوثٍٝ تعصؼٔثٍ تمعٔ٘س تُٔوثّٝ ُالٓالؾ ك٢ ؼ٤ٔغ تٗٞتع تُخشعثٗٚ تُٔالٓغر ُِصشخر )خشعثٗر  -12

أ١ ػالٝتز  تمػٔذذ، تُؽغٞس تمسػ٤ر،ؼذستٕ تُصؼ٤ِثز،تُؽذستٕ تمعص٘ثد٣ر ٝتعثعثشٜث،شـ٤ِق تمٗثخ٤ح....تُخ ( ٝخذٕٝ

 تٝ كشٝهثز ك٢ تمعؼثس.

 ت٤ٌَُ ٝتُذكغ:

تٕ ٤ًٔثز تمػٔثٍ تُٞتسدٙ ك٢ ؼذٍٝ ت٤ٌُٔثز ٢ٛ ٤ًٔثز شوذ٣ش٣ٚ ٝٓزًٞسٙ ُصعد٤س تمعؼثس تمكشتد٣ٚ ُ٘ٞع ٝهطش  - 1

تُٔٞتع٤ش ) ٝؽد٤ؼر ٓٞتد تُغطٞؾ ( تُص٢ ٣صٞهغ ش٘ل٤زٛث خالٍ ٓذٙ تُؼوذ ٢ٛٝ هثخِٚ ُِض٣ثدٙ ٝتُ٘وظثٕ خ٘غح ؿ٤ش ٓفذدٙ 

 ٣ٝذكغ ُِٔوثٍٝ ػٖ ت٤ٌُٔثز ٖٓ تمػٔثٍ تُٔ٘ؽضٙ كؼ٤ِث ٝتُص٢ ٣ٞتكن ػ٤ِٜث تُٜٔ٘ذط .

ششٝع خؼذ ػَٔ تُٔخططثز تُص٘ل٤ز٣ر ٝت٣ر ػ٠ِ تُٔوثٍٝ تخز ٓٞتكور طثـح تُؼَٔ ػ٠ِ ت٤ٌُٔثز تُص٢ ع٤صْ شٞس٣ذٛث ُِٔ -2

 ٖٓ هدَ طثـح تُؼَٔ ٣صفِٜٔث تُٔوثٍٝ. ػ٤ِٜث٤ًٔثز صتبذذ ُْ ٣صْ تُٔٞتكور 

أ١ ػَٔ ٣وّٞ خٚ تُٔوثٍٝ ٣ٌٕٝٞ ؿ٤ش ٓطِٞج ك٢ تُؼوذ ٤ُٝظ خثٓش خط٢ ٖٓ تُٜٔ٘ذط ُٖ ٣ٌٕٞ ٓشٔٞم ك٢ ػ٤ِٔر  -3

 ت٤ٌَُ.

ُط٢ُٞ تُلؼ٢ِ تُز١ ٣٘لزٙ تُٔوثٍٝ ـغح ٗٞع ٝهطش تُٔٞتع٤ش ٝـغح شٌثٍ تػٔثٍ خطٞؽ ت٤ُٔثٙ تُٔخصِلٚ خثُٔصش ت -4

ؽد٤ؼر ٓٞتد تُغطٞؾ تُٔخصِلٚ ٝشوثط خطٞؽ ت٤ُٔثٙ تُٔ٘لزذ ٖٓ تُٜ٘ث٣ثز تُٔد٤٘ر ػ٠ِ تُٔخططثز ػ٠ِ ٓفثٝس خطٞؽ 

ثش٤ؿ ٓث تُٔٞتع٤ش خذٕٝ ـغْ تُوطغ ٖٓ أًٞتع ٝش٤ٜثز ٝٗوثطثز ... تُخ ٝششَٔ ػ٤ِٔر ت٤ٌَُ تُٔٞتع٤ش دتخَ ؿشف تُٔل

 ُْ ٣زًش خالف رُي. 

٣ذكغ ػٖ تُٔلثش٤ؿ ٝتُٜٞت٣ثز .... تُخ خثٗٞتػٜث ٝتهطثسٛث تُٔخصِلر خثُؼذد ٣ٌٕٝٞ تُغؼش ُِٞـذذ شثٓال ؼ٤ٔغ ٓث ٣ِضّ  -5

 خٔٞؼح ٝظثبن تُؼطثء ٝٓصطِدثشٚ ٝششٝؽٚ.
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 (: اعماؿ خطوط المياه والوصالت المنزليو1جدوؿ الكميات )

 

 مالبٌان االع الرقم

وحدة 

 الكمٌة الكٌل

 المبلغ االجمالً سعر الوحدة

 دٌنار فلس دٌنار فلس

  

على المقاول تثبٌت مسار الخط فً حرم الشارع  ) من خالل مساح مرخص ( 

وتقدٌم كروكً معتمد بالواقع واخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل البدء 

             على اسعار العطاء بالعمل، وتكون كلفة تثبٌت حدود الشارع محملة

وحفر وتمديد خطوط  حوفا ونقؿ-استالـ مف مستودعات شركة مياه اليرموؾ 1
حسب  ممـ25ممـ و32ممـ و63ممـ و 125مياه بولي اثيميف قطر 

المطموب طبقًا لممواصفات وفي األماكف التي يحددىا جياز اإلشراؼ والسعر 
سفمت الخ  يشمؿ حفر الخنادؽ في جميع أنواع التربة مف صخر وخرسانة وا 

عادة األوضاع مع التسوية والطمـ …  طبقًا لممواصفات الفنية المعتمدة وا 
والدؾ جيدًا وعمى طبقات والت ميف اسفؿ واعمى الماسوره  مع وضع الشريط 

ونقؿ ناتب الحفر المطموبو مواصفات الالطمـ حسب  والتحذيري الممغنط 
 د وتركيب جميع القطع الالزمة  )مثؿخارج الموقع  . والسعر يشمؿ توري

التيات والمفؼ واالدابتر واالكواع والمحاـ والعزؿ ..الخ(  و قطع التوصيالت
وتعتبر جميع الخطوط المقترحة مع القائمة ميما بمغت االقطار  وشبؾ

الربطات التي ينفذىا المقاوؿ بيف الخطوط القائمة والمقترحو محممو عمى 
لمقاوؿ المطالبو بمغت اقطار الخطوط وال يستحؽ اما سعر المتر الطولي مي

. والسعر يشمؿ تكمفة فحوصات الضغط  ببدؿ الربطات وميما بمغ عددىا
والكمورة والغسيؿ وجميع فحوصات النوعية التي تقـو بيا مديرية المختبرات 
.وعمى المقاوؿ التنسيؽ مع البمدية / االشغاؿ العامة/ ىندسة البمديات 

خط المقترح وتكوف كمفة اعادة االوضاع حسب المطموب مف لتحديد مسار ال
الجية المعنية ) البمدية او االشغاؿ العامة او ىندسة البمديات ( محممة 
عمى سعر المتر الطولي  . والعمؿ يكوف حسب تعميمات الميندس  وكما 

 يمي :
)التنفيذ يكوف حسب مواصفات البمدية المعنية السارية المفعوؿ وال يحؽ 

 نتيجة تنفيذ مواصفات البمديو( قاوؿ المطالبو بتعويضات ماليو او زمنيو لمم
  

        

 أ-1
في   ممـ125بولي اثيميف قطر وحفر وتمديد خطوط مياه  ونقؿ  استالـ- 

 لبمدية اربد الكبرى االسفمت او البالط او سطح خرساني في طريؽ تابع 
         3500 م.ط

 ب-1

في   ممـ125بولي اثيميف قطر وحفر وتمديد خطوط مياه   ونقؿ استالـ-
 لبمدية اربد الكبرىفي طريؽ تابع  السمينكوت

         50 م.ط

 
 المجموع ينقؿ لما بعده
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 بٌان االعمال الرقم

وحدة 

 الكمٌة الكٌل

 المبلغ االجمالً سعر الوحدة

 دٌنار فلس دٌنار فلس

 لةالمجموع منقول مما قب 

 ج-1

االرض في   ممـ125بولي اثيميف قطر وحفر وتمديد خطوط مياه  ونقؿ استالـ-
 لبمدية اربد الكبرىفي طريؽ تابع  الطبيعية

 50 م.ط

    
 د-1

في االسفمت   ممـ63بولي اثيميف قطر  وحفر وتمديد خطوط مياه  ونقؿ استالـ- 
 برى لبمدية اربد الكاو البالط او سطح خرساني في طريؽ تابع 

 5800 م.ط

    
 ه-1

 السمينكوتفي   ممـ63بولي اثيميف قطر وحفر وتمديد خطوط مياه  ونقؿ استالـ-
         50 م.ط لبمدية اربد الكبرىفي طريؽ تابع 

 و-1
االرض في   ممـ63بولي اثيميف قطر وحفر وتمديد خطوط مياه  ونقؿ استالـ-

         50 طم. لبمدية اربد الكبرىفي طريؽ تابع  الطبيعية

 ز-1
جميع في   ممـ32بولي اثيميف قطر  وحفر وتمديد خطوط مياه  ونقؿ استالـ- 

 200 م.ط لبمدية اربد الكبرى في طريؽ تابع  االسطح

    
 خ-1

في   ممـ25بولي اثيميف قطر   وحفر وتمديد خطوط مياه  ونقؿ استالـ- 
 4500 م.ط ية اربد الكبرى لبمداالسفمت او البالط او سطح خرساني في طريؽ تابع 

    
 ط-1

 السمينكوتفي   ممـ25بولي اثيميف قطر وحفر وتمديد خطوط مياه  ونقؿ استالـ-
 50 م.ط لبمدية اربد الكبرىفي طريؽ تابع 

    
 ي-1

االرض في   ممـ25بولي اثيميف قطر وحفر وتمديد خطوط مياه  ونقؿ استالـ-
 50 م.ط كبرىلبمدية اربد الفي طريؽ تابع  الطبيعية

    

2 

 :ربطات
 Tوتركيب  ونقؿ حوفا-استالـ مف مستودعات شركة مياه اليرموؾ 

electrufusion 125*125*63  ربط الخطوط  والسعر يشمؿلمربطات
ممـ 125ممـ او  100قطر  او المقترحو ممـ مع القائمو63 قطر المقترحو
باقي القطع شامال توريد وتركيب  الحفر والطمـ واعادة االوضاعشامال 

 40 عدد الالزمو لمربطو وجميع ما يمـز

             المجموع ينقؿ لما بعده      
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 بٌان االعمال الرقم

وحدة 

 الكٌل

 المبلغ االجمالً سعر الوحدة الكمٌة

رقما 

 دٌنار فلس دٌنار فلس وكتابة

     المجموع منقول مما قبلة  

وتركيب  ونقؿ حوفا-اليرموؾ  استالـ مف مستودعات شركة مياه 3
ممـ و 125ربط الخطوط المقترحو قطر  محابس  والسعر يشمؿ

ممـ  180ممـ او  150ممـ مع القائمو و المقترحو قطر 63
  surface boxانشاء   شامال توريد وممـ 125ممـ او 100او

شامال عمود االستطالة حديد والسعر يشمؿ كذلؾ توريد وتركيب 
عادة الردـ جميع القطع الالزم ة لمربط شامال الحفريات الالزمة وا 

عادة األوضاع الى ماكانت عميو سابقا ... الخ وكافة األعماؿ  وا 
التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعميمات الميندس المشرؼ  

 وتنفذ في المواقع المقترحة مف قبؿ  الميندس المشرؼ وكمايمي
أ-3        "4وتركيب محبس قطر  ونقؿ استالـ 
 25 عدد

ب-3      "2وتركيب محبس قطر  ونقؿ استالـ 
 20 عدد

 ممـ32تنفيذ وصالت منزليو قطر 4    
 قطعوتركيب  ونقؿوالسعر يشمؿ استالـ مف مستودعات حوفا  

T electrofusion 125*125*32 or 63*63*32    
قطر  Galvanized    steel class Bتوريد وتركيب مواسير و 
شامال" التثبيت  حسب المخططات المرفقو Risers" لعمؿ  1

معدني ومحبس    Adapterبالمرابط والسعر يشمؿ توريد وتركيب  
(  مف اجود االنواع كؿ عدادقبؿ وبعد  2عدد)" 1او  " 3/4قطر 

 200سـ قوة كسر  20×20×20مع صب مكعب خرساني 
نقؿ العداد القائـ الى المكاف الذي يحدده فؾ و شامال  2كغـ/سـ
والتنسيؽ مع  الجديده س المشرؼ واعادة ربطو مع الشبكةالميند

 10 عدد مديرية المياه المعنية  لترصيص العدادات وحسب االصوؿ.

             المجموع ينقؿ لما بعده      
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 بٌان االعمال الرقم

وحدة 

 الكٌل

 المبلغ االجمالً سعر الوحدة الكمٌة

رقما 

 دٌنار فلس دٌنار فلس وكتابة

     المجموع منقول مما قبلة  

 ممـ25تنفيذ وصالت منزليو قطر 5
 وتركيب قطع ونقؿوالسعر يشمؿ استالـ مف مستودعات حوفا  

T electrofusion 125*125*25 or 63*63*25    
 Galvanized    steelوتركيب مواسير استالـ ونقؿ شامال 
class B  لعمؿ  3/4قطر "Risers لمرابط شامال" التثبيت با

معدني ومحبس قطر    Adapterوالسعر يشمؿ توريد وتركيب  
)قبؿ وبعد العداد( مف اجود االنواع مع صب مكعب  2" عدد3/4

شامال نقؿ  2كغـ/سـ 200سـ قوة كسر  20×20×20خرساني 
العداد القائـ  الى المكاف الذي يحدده الميندس المشرؼ واعادة 

المياه المعنية  لترصيص  ربطو مع الشبكة والتنسيؽ مع  مديرية
 570 عدد العدادات وحسب االصوؿ.

 Galvanized    steel"  1/2توريد وتركيب مواسير قطر  6    
class B  بشكؿ مكشوؼ في حالة تصويب مكاف العداد)اف لـز

وحسب تعميمات الميندس المشرؼ ومديرية المياه المعنية (   االمر
 لقطع الالزمةشامال" الشبؾ مف الجيتيف مع جميع ا

 1500 م.ط

يوما(  28بعد  2كغـ/سـ250توريد وصب خرسانو مسمحو ) 7    
Ready mix (لعمؿ تغميؼ لمواسير المياه والصرؼ الصحيRCE 

(شاماًل الطوبار وحديد التسميح والحفريات واعادة الطمـ ونقؿ 
الفائض واعادة االوضاع.الخ وكافة االعماؿ التابعة والكمية تقديرية 

 5 3م .

    
              المجموع االجمالً   
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 %NRWتؼشتءتز تُؼضٍ ُشدٌر ت٤ُٔثٙ ك٢ تُٔششٝع ٝه٤ثط ٗغدر تُلثهذ ( : 2ؼذٍٝ ت٤ٌُٔثز سهْ )
 

 بٌان االعمال الرقم

وحدة 

 الكٌل

 المبلغ االجمالً سعر الوحدة الكمٌة

رقما 

 دٌنار فلس دٌنار فلس وكتابة

 Conducting NRW measurements pre-post any 
NRW reduction works at (Al-Tatweer Al-Hadari) 

using Flow Balance (FB) Approach. 

The contractor is requested to; 

 Conduct NRW% baseline measurement 
for Al-Tatweer Al-Hadari boundaries as 
follows:  

1. Isolate the project area boundaries 
hydraulically.  

2.Install bulk meters on the main feeders  

3.Execute Wet/ Dry test to certify the 
hydraulic isolation of the project area. YWC 
should approve the results of the test/s  

4.Measure NRW% Baseline, Flow balance 
(FB) as described above, before conducting 
any works or NRW reduction measures for 
the project area  

 Conduct NRW % measurements after 
rehabilitation works as per the design 
drawings included in the tender  

1.Ensure of permanent isolation incorporation 
with and approval of YWC project 
management staff  

2.Conduct wet dry test to ensure isolation  

3.Conducting Measure NRW%, Flow balance 
approach (FB), after completing the 
rehabilitation and or any other NRW 
reduction activities to calculate the impact of 
the NRW reduction measures on NRW % 
baseline  

L.S 1 

    
              المجموع االجمالً   
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إُضت٤ٓر ششـ٤َ تُؼٔثُر تُٔف٤ِر  2016( ُؼثّ 131( : ًثدس تُٔوثٍٝ تُٔطِٞج ـغح تُ٘ظثّ سهْ )3ؼذٍٝ ت٤ٌُٔثز سهْ )

 تألسد٤ٗر ٖٓ أخ٘ثء تُٔفثكظر
تُفذ تمد٠ٗ  خ٤ثٕ تمػٔثٍ تُشهْ

ُِدذٍ تُشٜش١ 

ُِلشد د٣٘ثس 

 )أ(* أسد٢ٗ

 تُؼذد

 )ج(

تُٔذذ 

ألشٜش خث

 )غ(

    تُدذٍ تُشٜش١

 )د( **

تُٔدِؾ تتؼٔث٢ُ    

 ) ج*غ*د(

د٣٘ثس  كِظ

 أسد٢ٗ

د٣٘ثس  كِظ

 أسد٢ٗ

        ٗظثّ إُضت٤ٓر تُصشـ٤َ 

 خثُؼذد: 1

شؼ٤٤ٖ تٌُثدس أدٗثٙ ـ٤ط ٣ؽح ػ٠ِ تُٔوثٍٝ 

تٕ ٣ِفن خٌٞتدسٙ تُشب٤غ٤ر ؼٜثص ٓغثػذ 

ٗظثّ  2016ُؼثّ  (131)ـغح تُ٘ظثّ سهْ 

٤ر ششـ٤َ تُؼٔثُر تمسد٤ٗر ٖٓ أخ٘ثء إُضتٓ

 تُٔفثكظر ُٔشثس٣غ تمػٔثس تُٔ٘لزذ ك٤ٜث

       

 أ
ٜٓ٘ذط ـذ٣ط تُصخشغ ـغح تُصخظظثز 

 تُٔطِٞخر
400 3 6     

     6 4 250 ك٤ٕ٘ٞ ج

     6 10 220 ػٔثٍ غ

  

* ع٤صْ تُصأًذ ٖٓ إُصضتّ تُٔوث٤ُٖٝ خذكغ 

تُدذٍ تُشٜش١ ُِؼث٤ِٖٓ خٔث م٣وَ ػٖ 

ذ تمد٠ٗ تُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ تُد٘ذ )أ( تُف

 ٖٓ ٛزت تُؽذٍٝ

       

 

** تُد٘ذ )د( ٛٞ تُفذ تمد٠ٗ ُِدذٍ 

تُشٜش١ ُِلشد خثمػثكر إ٠ُ ه٤ٔر 

 ٓظثس٣ق تٌُٔصح ٝتسخثـٚ ػٖ تُلشد

       

 

ك٢ ـثٍ ػذّ تُصؼ٤٤ٖ ٝششـ٤َ تُؼٔثُر 

تمسد٤ٗر تُٔطِٞخر ًٝٔث ٝسد تػالٙ ٣صْ 

٠ٗ تُٔشثس إ٤ُٚ ـغْ ػؼق ه٤ٔر تُفذ تمد

 ك٢ تُؼٔٞد )أ( ٖٓ ٛزت تُؽذٍٝ

       

        تُٔؽٔٞع ٣٘وَ إ٠ُ تُخالطر 
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)شرط االلتزاـ بتوريػد المػواد المطمػوب توريػدىا لممشػروع حسػب الرسـو الجمركية  العطاء معفى مفمالحظة ىامو: 

  والضرائب االخرى الرسـو ويعات والضريبة العامة عمى المبوىو غير مرفؽ بوثائؽ العطاء (  739الكود 

 
 

  اتميالك وؿاجدة خالص 
 

 ـرقال
 

 عمػػػػاؿاأل فػػاػبيػ
 ػػًا وكتابػػةً رقم مػوعالمج

  رػػػادين فمس

     والوصالت المنزليوعماؿ خطوط المياه أ(:1جدوؿ ) 1

( : اجراءات العزؿ لشبكة المياه في المشروع وقياس نسبة 2جدوؿ ) 2
 %NRWالفاقد 

 

   

    ادةو زيخصـ أ 
    ( بعد الخصـ او الزياده21+المجموع الكمي لجدوؿ )

( لعاـ 131كادر المقاوؿ المطموب حسب النظاـ رقـ ) (:3جدوؿ ) 3
 إلزامية تشغيؿ العمالة المحمية األردنية مف أبناء المحافظة 2112

   

( بعد الخصـ أو الزيادة + جدوؿ 2+1الكمي لجدوؿ)ػػوع ػممجلا
(3)  

   

 
 ريغ  ال  ار نايد ……………….……………………………………………………ط ػػػقػف

  ……………………………………قاوؿ :لما يعوقوتـ اس

 .............................................يخ  : ار التػػػػػ

...........................................:   ػاوؿػقلما فاو نع  

 


