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لصر تماطع ملم من خزان زبدا لغاٌة  666مشروع تورٌد وتمدٌد خط نالل لطر 
 محافظة اربد -العوادٌن

 وثائق العصاء 

0202 

 
 

   1/202124/ السػافق حجاال يـػالثالثة والشرف  اخخ مػعج لبيع وثيقة العصاء ىػ الداعة
 الثالثة مداءا الداعو   1/202126/ السػافق ثالثاءال  آخخ مػعج لتقجيع اإلستفدارات ىػ يـػ -
               27 1/2021/السػافق االربعاء   سيتع الخد عمى جسيع اإلستفدارات بسػعج أقراه يـػ -

 حادية عذخالالداعة لغاية  التاسعة ةيبجأ مػعج تدميع العخوض عمى العشػاف السحكػر أدناه مغ الداع -
 31 1/2021/السػافق  االحج يـػ مداء مغ

 
 

 شركة مٌاه الٌرمون
 مدٌرٌة العطاءات والمشترٌات

 شارع بغداد –اربد 
http://www.yw.com.jo 
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 الـمحتــوٌـــات 

 
 الـمــوضـوع                                    

 دعػػػه العصػػاء  الجدء االوؿ

 كتاب التفػيس   الجدء الثاني

 والتعميسات لمسشاقريغدخػؿ العصػػاء  تعميسات الجدء الثالث

 الذخوط العامة والذخوط الخاصة :  الجدء الخابع
 شسػلية وثائق العصاء - أ 
 الذخوط العامة -ب
 الذخوط الخاصة - ج
 نساذج االتفاقيات والزسانات  -د

  والذخوط الخاصة والسػاصفات الفشيةالسػاصفات  الجدء الخامذ

 ػداء القائسة الد الجدء الدادس

 ججاوؿ الكسيات  الجدء الدابع

 السخصصات  الجدء الثامغ

 Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP) 2ممحق
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 الجزء االول
 دعوة العطاء
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Invitation for Bids 

Hashemite Kingdom of Jordan 

Yarmouk Water Company, Irbid. 

Supply , install and commission a new Zabdad-Hofa water transmission 
pipeline 

Contract No: YWC-FARA 5-6 /2021  
          

Yarmouk Water Company invites interested bidders to bid for the contract No. YWC-FARA 5-

6/2021 “Supply , install and commission a new Zabdad-Hofa water transmission pipeline: 

1- Interested eligible bidders are invited to purchase the full set of the tender documents 

from YWC offices at Irbid- Bagdad street for the non-refundable fee of (250) two 

hundred and fifty Jordanian Dinars. During working hours (9:00 – 15:00) Sunday to 

Thursday. The document should be collected by an authorized representative. 

2- Interested bidders shall bring valid professional practice certificate and commerce 

chamber registration and the company register. 

3- Bidders shall comply with USAID code #937. 

4- The last day for the tender document purchasing is Sunday, January 24, 2021 at 15:30. 

5- The deadline for submission of bids is Sunday, January 31, 2021 at 11:00. 

6- Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend by 

the special tendering committee, at Yarmouk Water Company offices. 

7- Tender advertisement costs, whatever they repeat,  will be borne by the winning bidder. 

8- The bidder shall submit his offer in two separate sealed envelopes (financial and 

technical), each envelope shall be labelled with the name and number of the bid, the 

name of the tenderer,the phone number and the words Technical propsal or Finacial 

propsal. 

9- The bidder must attach a bank guarantee or a certified check to sealed separate envelope 

in the amount and valdity as stated in the tender documents with specifying the number 

and name of the tender on the envelope and deposited with the submitted offer.. 

10- Technical offers for the Bidders, who submitted an accepted bid gurantee, will be 

evaluated first, according to the following Pass/Fail criteria: 

 The bidder shall submit at least two (2) similar projects excuted and completed 

within the last 10 years.  , The construction value for each project shall be  not 
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less than (500,000) Jordanian dinars. The Bidder shall provide supprotive 

documens for his simillar projects. 

 Attaching proof of good achievement from the employer for similar projects. 

 The Bidder shall submit with his offer the following personnel, with detailed CVs 

and experience records, as a minimum to superintend the execution of the Work 

provided this these personnel shall be fully occupied to work at the Site 

throughout the execution of the Project and they shall have the qualifications and 

experience as listed below in similar projects: 

 Project manager: general experience of at least (15) years, of which (5) 

years experience in similar projects. 

 Civil engineer (5) years of experience in similar projects. 

 Experience surveyor (10) years for similar projects. 

 Provide a methodology which the Bidder proposes to implement for the 

construction of the Works, and how he will meet the Employer’s objective and 

requirements.  . 

 Provide a proposed program for carrying out the Works within the Time for 

Completion in the the form of a bar chart showing the critical path.  

 After passing the technical evaluation criteria (pass / fail), the financial offers will 

be opened for those who are technically qualified. 

11. The date for the site visit is scheduled on Monday, January 25,2021, from the 

Technical Affairs offices - Hofa at 09:00am. For coordination contact the Director of the 

Technical Affairs Directorate: Ashraf Batayneh, Tel: 09170601971. Bidders are 

responsible for their own transportation to the site. 

12. Any questions regarding the tender documents shall be sent to Yarmouk Water 

Company via fax, preferably by email to the below mentioned address no later than 

Tuesday, January, 26 2021 

 

            Tenders and Procurement Department Director  

Yarmouk Water Company, 

King Hussein Street (formerly Baghdad Street) 

P.O.Box 378 

Irbid,Tel fax :00962-2-7246859  

Eng. Dalal Elewah, Tenders and Procurement Director 

Dalal_Eliwah@yw.com.jo 

bassam_jarboo@yw.com.jo 

mohammad_tahat@yw.com.jo 

                malak_abo-zaitoun@yw.com.jo 

13- The Employer will not be responsible for lost and/or undelivered documents sent by 

mail, Fax or similar means.  

mailto:Dalal_Eliwah@yw.com.jo
mailto:bassam_jarboo@yw.com.jo
mailto:mohammad_tahat@yw.com.jo
mailto:malak_abo-zaitoun@yw.com.jo
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14- The Employer has the right to cancel the tendering process without bearing any 

financial or legal obligations. 

15- The Employer reserves the right to accept or reject any offer, and to annul the tender 

and cancel the tendering process at any time, without thereby incurring any liability to 

Bidders. 

16- All information provided/submitted by the tenderers shall be accurate, correct and 

duly certified 

 

 

 

 
 

أُٜــ٘ذط ٓ٘زظش كبػَ ا٢ُ٘ٓٞٔ                                                                        

 ٓذ٣ش ػبّ ششًخ ٤ٓبٙ ا٤ُشٓٞى
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Contract Number Contract Name 
Document Price 

(JOD) 

 

Guarantee 

( JOD) 

Last date for 

purchasing 

the tender 

documents 

Last date for 

delivering the bid  

documents 

YWC-FARA 5-6 

/2020 

Supply , install and 

commission a new 

Zabdad-Hofa water 

transmission pipeline 

250 JOD 

(Two hundred and 

Fifty Jordanian 

Dinar) 

22500 JD 

(Twenty two 

thousand 

and five 

hundred) 

24/1/2021 

3:30 p.m. 

31/1/2020 

11:00 p.m. 
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 الجزء الثاني
 كتاب التفويض
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 مدٌر عام شركة مٌاه الٌرمون 

 
 
  وأفػػػض الديج  2021( يػمًا اعتبارًا مغ .../.../   120  (وإنشي ألتـد بأف يطل ىحا العخض قػػائسًا لسجة  
دػػتشا / شػػخكتشا فػػي كافػػة اإلجػػخاءات والتبميغػػات الستعمقػػة بيػػحا (  بتسثيػػل م س           )                                 

 العخض لجى دائختكع 
 السفػض بالتػقيػػػع

 
 :)                                              ( إسع السشاقز 

 : الخاتػػػػع 
 

 :)                                              ( العشػػػػاف 
 

 ( الخمد البخيجي )                 ( ىاتف )                     ( فاكذ )                       (   :)           ص . ب 
 

 السخفقات ) أبيغ فيسا يمي جسيع السخفقات التي يتكػف مشيا عخضي ( :
1) 
2) 
3) 
4) 
 

 مالحطػػػػات :
 جائخة .يجب أف يعبأ ىحا الشسػذج بالكامل وأف يخفق بالعخض عشج تقجيسو إلى ال .1

 

وفقًا لمتعميسات والذخوط العامة والخاصة بيا فإنشي أقجـ عخضي  (     YWC-FARA5-6/2020       بشاًء عمى دعػة العصاء رقع ) 
باألسعار محافطة اربج –جا لغاية تقاشع قرخ العػاديغ ممع مغ خداف زب600مذخوع تػريج وتسجيج خط ناقل قصخ وأوافق عمى أف أقـػ بتشفيح 

 والذخوط والسػاصفات السبيشة في ىحا العخض
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 الجزء الثالث
 تعليمات دخول العطاء
 والتعليمات للمناقصين
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 العصاءتعلٌمات الدخول فً 
 يدسح باالشتراؾ إال لمذركات السرشفة ك السعتسدة كالسدجمة.ال  .1
مغمف عمى الستعيد عشد تعبئة العرض السقدـ مشو القياـ بالختؼ كالتؾقيع عمى كافة صفحات العظاء ك  .2

 عرض الدعر السقدـ كخالفا لذلػ يدتبعد العرض
 ( يؾمًا مؽ التاريخ السحدد كآخر مؾعد إليداع العركض .120مدة سرياف العرض ال تقل عؽ ) .3
 حداال  صباح يـؾ الحادية عذرآخرمؾعد الستالـ العركض عمى العشؾاف السذكؾر أدناه الداعة  .4

  31/1/2021السؾافق 
إحزار العرض  السقدـ  مؽ  قبمو  في مغمف مغمق بإحكاـ كمختـؾ  عمى السشاقص أك مؽ يفؾضو  .5

 كمعشؾف بإسؼ :
  مديرية العظاءات ك السذتريات  –شركة مياه اليرمؾؾ 
  العظاء رقؼ ..... ................. .................       
 ....................................... اسؼ السشاقص 
 .............. العشؾاف............................... 
كضع السغمف شخريا في الرشدكؽ السخرص لمعظاءات بحزؾر مؾعف العظاءات كالتؾقيع عمى  ك 

 سجل االيداع اصؾليا".

 ال تقبل العركض الؾاردة الى الذركة بالفاكس اك البريد االلكتركني. .6
ات غير مدؤكلة عؽ فقداف اك صفحات كمرفقات العظاء كمديرية العظاء عمى السشاقريؽ التاكد مؽ .7

نقص اي مرفق اك صفحة بعد شراء كثائق العظاء ك يتحسل السشاقص مدؤكلية عدـ قيامو بالتدقيق ك 
 التأكد مؽ اكتساؿ الؾثائق . 

يعتبر تقديؼ عرض السشاقص إلتزامًا مشو بأنو مظمع كمتفيؼ لجسيع السؾاد كالتعميسات الرادرة بسؾجب  .8
ات لدى شركة مياه اليرمؾؾ كتعديالتو ككثائق دعؾة العظاء كالشساذج سياسة العظاءات  السذتري

 السرفقو.
 باسؼ شركة مياه اليرمؾؾ. كفالة الدخؾؿ تقدـ .9
السحاكؼ االردنية ىي الجية القزائية الؾحيدة السخؾلة بالشغر في أي دعؾة قزائية تشذأ بيؽ  .10

 الستعاقديؽ.
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 التعميسات الى السشاقريغ 
Instructions to Tenderers 

 

 العصاء رقع )     /       (
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الخاص بسذخوع:
 

يسكغ لمسقاوليغ الحيغ يحق ليع شخاء ندخ السشاقرة بسػجب اإلعالف عغ شخح ىحا العصاء والخاغبيغ باالشتخاؾ في السشاقرة أف يتقجمػا  (0)
 لعصاء السػزعة مع دعػة العصاء وذلظ مقابل دفع ثسغ الشدخة السقخر .لمحرػؿ عمى ندخة مغ وثائق ا

 
  ليحا السذخوع ما يمي : تذسل وثائق العصاء (2)

 دعػة العصاء بسا فييا اإلعالف . -2-0
  كتاب التفػيس-2-2
 تعميسات دخؾؿ العظاء 2-3

 التعميسات الى السشاقريغ. الجدء األوؿ:
 مة الذخوط العاالجدء الثاني:  -2-3
  عقج السقاولة السػحج لمسذاريع اإلنذائية ويتزسغ -2-4

 شسػلية وثائق العصاء - أ

 الذخوط العامة . - ب
 الذخوط الخاصة اإلضافية. - ت

 نساذج العخض والزسانات واالتفاقيات والبيانات. -ج

 والذخوط الخاصة السػاصفات العامة والسػاصفات الخاصة -2-5
 القائسة الدػداء -2-6
 يات واالسعارججاوؿ الكس  -2-7
 السخصصات -2-8

 
 : شخيقة تقجيع العخوضإعجاد وتقجيع عخوض السشاقرات /

 

يشبغي عمى مؽ يرغب االشتراؾ في ىذه السشاقرة أف يقـؾ بزيارة مؾقع العسل ، كأف يتعرؼ عميو كأف يحرل بشفدو  (3)
كالغركؼ السحيظة  كأف يتفيؼ ماىيتيا ، كعمى مدؤكليتو كنفقتو الخاصة ، عمى جسيع السعمؾمات الالزمة لو لتقديؼ العرض

بالسذركع كسائر العادات السحمية ، كعركؼ العسل ، ككل األمؾر األخرى التي ليا عالقة بالسشاقرة ، أك تمػ التي تؤثر عمى 
 كضع أسعار عرضو.
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لشسؾذج يقدـ عرض السشاقرة عمى نسؾذج عرض السشاقرة السدرج في ىذا الدفتر ، كيقـؾ السشاقص بتعبئة ا -أ
 كجدكؿ الكسيات كاألسعار كأي جداكؿ أك مالحق أخرى كيؾقع كثائق السشاقرة في األماكؽ السحددة لذلػ .

 يذترط تعبئة خانة أسعار الؾحدة في جداكؿ الكسيات باألرقاـ كالكمسات بخط كاضح .-ب

أي تعديل،  أك أخّل ال يجؾز إدخاؿ أي تعديل عمى كثائق العظاء مؽ قبل السشاقص ، كإذا أجرى السشاقص -ج
 بأي مؽ ىذه التعميسات ، فإّف ذلػ يؤدي إلى رفض عرضو .

أما إذا أراد السشاقص تقديؼ عرض بديل ، فإّف باستظاعتو أف يقدـ ذلػ في مذكرة خاصة مشفرمة  -د
ترفق بالعرض ، شريظة أف يتقدـ بالعرض األصيل كسا ىؾ مظمؾب ، كلمجشة العظاءات السخترة أف تشغر 

 و البديل أك ترفزو .في عرض

يجب عمى السشاقص أف يقدـ عرضو عمى الشدق السظمؾب في ىذه التعميسات كدعؾة العظاء كأف يذتسل العرض عمى  (4)
 -البيانات كالسعمؾمات التالية :

كضػع مشذػأة السشػاقص فػردًا كػاف أك شػركة ، ككتػاب التفػؾيض لمسدػؤكؿ السفػؾض بػالتؾقيع عشيػا . كإذا كانػػ   -أ
ركة بذكل ائتالؼ فإنو يجب عمى الذركات الستآلفة تقػديؼ اتفاقيػة االئػتالؼ بيشيػا بحيػن يكػؾف التػآلف ىشاؾ مذا

بالتكافػػل كالتزػػامؽ ) مجتسعػػيؽ كمشفػػرديؽ ( ، كأف يؾقػػع أطػػراؼ االئػػتالؼ عمػػى العػػرض ، كأف يقػػدمؾا الكفػػاالت 
 كالزسانات بأسسائيؼ مجتسعيؽ .

السذاريع التي سبق كأف أنجزىا ، كالسذاريع السمتـز بيا  خبرة السشاقص كمؤىالتو ، مع بياف كصف -ب
 حاليًا ، كبياف ندب إنجازىا بأرقاـ كاقعية .

ذكر أسساء السقاكليؽ الفرعيػيؽ الذيؽ يشؾي استخداميؼ في التشفيذ ، شريظة ذكر اسؼ مقاكؿ  -ج
لفئة التي يشتسي إلييا السقاكؿ األشغاؿ الكيركميكانيكية، عمى أف يكؾف ىذا السقاكؿ الفرعي مرشفًا ضسؽ نفس ا

 الرئيدي في ترشيفو أك بالفئة التي تمييا مباشرة بالتدمدل التشازلي .

يرفق مع العرض السقدـ كفالة مالية أك شيػ مردؽ لرالح صاحب العسل كألمره ، بالسبمغ  -د
 السحدد في

قرة ، كعمى أف تكؾف تمػ ) ممحق عرض السشاقرة ( كدليل عمى جدّية التزاـ السشاقص لمدخؾؿ في السشا
 الكفالة صادرة عؽ بشػ أك مؤسدة مالية مرخرة لمعسل في األردف .

تعاد ىذه الكفاالت لمسشاقريؽ الذيؽ لؼ يحل عمييؼ العظاء ، حدبسا تقرره لجشة العظاءات السخترة خالؿ  
ما السشاقص الذي يحاؿ ( أياـ مؽ تاريخ إحالة العظاء أك انتياء صالحية كفالة السشاقرة أييسا أسبق . أ7)

 عميو العظاء فتعاد إليو ىذه الكفالة بعد أف يقدـ ضساف األداء كيؾقع العقد .
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( فعشدىا يتؾجب عمى السشاقص  Bondsأما  إذا كاف السشاقص مشتسيًا إلى بمد تدتعسل فيو ضسانات تأميؽ )
الزساف كفي كل األحؾاؿ يجب  أف يتقدـ بظمب مدبق إلى صاحب العسل لسعرفة فيسا إذا كاف يقبل مثل ىذا

 أف تكؾف تمػ الزسانات مردقة مؽ بشػ أك مؤسدة مالية مرخرة لمعسل في االردف عشد تقديسيا .
عشؾاف السشاقص الرسسي الكامل ، أما إذا كاف مركز السشاقص الرئيدي خارج األردف فإّف عميو أف  -ىػ

تؾجو إليو كافة السراسالت كاإلشعارات . ككل إشعار أك يحدد عشؾانًا لو في األردف ليعتبر عشؾانو الرسسي الذي 
 رسالة تبعن مدجمة عمى ىذا العشؾاف تعتبر ككأنيا قد سمس  إليو .

أف يقدـ تحمياًل ألسعار البشؾد الرئيدية السحددة في العظاء ، مبيشًا تكاليف السؾاد كالتجييزات اآللية  -ك
 از بشؾد األشغاؿ كاممة .كالسرشعيات كالسراريف اإلدارية كاألرباح إلنج

أي معمؾمات أك بيانات أخرى يظمب إلى السشاقص تقديسيا أك إرفاقيا بعرضو إذا كان  مظمؾبة  -ز
 بسؾجب الذركط الخاصة اإلضافية أك السؾاصفات الخاصة أك ىذه التعميسات .

 
لقيسة الكمية لتشفيذ كل مؽ تمػ البشؾد تعتبر األسعار التي يدكنيا السشاقص أماـ البشؾد في جدكؿ الكسيات عمى أنيا ا (5)

( ) إاّل إذا كرد لألعساؿ  Preliminariesكإنجازىا كإصالح أية عيؾب فييا كفقًا لمعقد ، كتذسل كذلػ األعساؿ التسييدية ) 
 التسييدية بشؾد مشفرمة خاصة بيا في جدكؿ الكسيات ( .

 
 تؾضيح االلتباس : (6)

في كثائق العظاء ، أك كان  ىشاؾ حاجة لتؾضيح أي غسؾض في كثائق العظاء ، فعمى إذا كاف ىشاؾ أي التباس أك تشاقض 
السشاقص أف يتقدـ بظمب خظي إلى رئيس لجشة العظاءات السخترة مؽ أجل التؾضيح كإزالة االلتباس في مؾعد يدبق التاريخ 

ى االستفدارات عمى جسيع السشاقريؽ الستقدميؽ ( أياـ ، كيتؼ تؾزيع اإلجابة خظيًا عم 7السحدد لفتح العظاء بسا ال يقل عؽ ) 
 لمعظاء كال يجؾز أف يتخذ مثل ىذا التؾضيح مبررًا لظمب تسديد السؾعد السحدد لتقديؼ العرض .

 إيداع العركض: (7) 
 
 يقدـ العرض متكاماًل كفي عرؼ مختـؾ مكتؾب عميو مؽ الخارج عظاء رقؼ  )      /       ( -أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخاص بسذركع: ػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

كاسؼ السقاكؿ كيؾدع في صشدكؽ العظاءات الذي تحدده لجشة العظاءات السخترة في إعالنيا عؽ العظاء كذلػ في أك قبل 
 السؾعد كالتاريخ السحدديؽ لإليداع .

 
 اإليداع يرفض كيعاد إلى صاحبو مغمقًا .إّف أي عرض يقدـ بعد مؾعد  -ب
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ذا نص في دعؾة العظاء عمى اتباع ‘تفتح العركض عادة في جمدة عمشية بحزؾر مؽ يرغب مؽ السشاقريؽ ، إاّل  -ج
 أسمؾب آخر .

 
 إلزامية العركض : (8)
 

العرض ممزمًا  يعتبر العرض السقدـ ممزمًا لمسشاقص كال يجؾز سحب ىذا العرض بعد اخر مؾعد لاليداع كيغل
( يؾمًا ابتداء مؽ تاريخ إيداع العركض إاّل إذا حدد في دعؾة العظاء مدة التزاـ  120لمسشاقص الذي تقدـ بو لفترة ) 

 أطؾؿ مؽ ىذه السدة. 
 
 عسالت الدفع كعرض السشاقرة : (9)
 

العظاء . كإذا كان  ىشالػ عمى السشاقص تقديؼ أسعاره بالديشار األردني إاّل إذا نص عمى غير ذلػ في شركط دعؾة 
عسالت أخرى لمدفع مشرؾص عمييا في نسؾذج عرض السشاقرة ، فإنو يجب تحديد تمػ العسالت كأسعار تحؾيميا في 

 مؾعد " التاريخ األساسي " .
 

 تقيػيؼ العركض كإحالة العظاء
 

 تقيػيؼ العركض :  (10) 
ت االشغاؿ الحكؾمية الرادرة استشادًا الى  نغاـ يتؼ دراسة عركض السشاقرات كتقييسيا بسؾجب تعميسات عظاءا

 األشغاؿ الحكؾمية ، كيفترض في السشاقص أف يكؾف عمى إطالع كدراية بيذه التعميسات .
 

 : أسمػب تجقيق العخوض
 -:يتع إتباع الخصػات واإلجخاءات التالية في تجقيق العخوض عمى اف ال يحكع التدمدل البشػد الػاردة أدناه

ج في العخض خصأ او تشاقس بيغ حداب جسمة أي مبمغ وما يجب اف تكػف عميو ىػحه الجسمػة بتصبيػق سػعخ إذا ُوج -أ
الػحجة ، فممجشة العصاءات السخترة الحق بتعجيل جسمة السبمغ بسا يتفق وتصبيق سعخ الػحجة ، وبالتالي يتع تعػجيل 

 مجسػع األسعار أو السبمغ اإلجسالي لمعصاء وفقًا لحلظ .
 -تمف سعخ الػحجة السحكػرة باألرقاـ عغ السحكػر كتابة بالكمسات فيتع إتباع اإلجخاءات التالية:إذا اخ -ب

: إذا وجج اختالؼ في سعخ الػحجة لبشػج معػيغ بػيغ مػا ىػػ باألرقػاـ عسػا ىػػ بالكمسػات فيشطػخ عشػجىا إلػى  (1-)ب 
ؽ كبيخًا يػتع األخػح بالدػعخ األقػخب الفخؽ الحدابي بيغ ما جاء رقسًا وما جاء كتابًة بالكمسات فاف كاف الفخ

 مغ الدعخيغ الػارديغ بالكمسات أو األرقاـ إلى الدعخ الجارج .
 ( : إذا كاف الفخؽ صغيخًا فعشجىا يتع األخح بسا جاء كتابة بالكمسات .2-)ب
 ( : ويطل لمجشة العصاءات السخترة الحق في تقييع الدعخ مشصقيًا لقبػؿ العخض أو رفزو .3-)ب

ُوجج خصأ في أي مغ العسميات الحدابية ،  فإنو تع ترحيح السجسػػع وفػق مػا تقػخره لجشػة العصػاءات السخترػة إذا  -ج
 ويكػف السجسػع السرحح ممدمًا لمسشاقز .
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إذا ُوجج أف السشاقز لع يقع بتدعيخ بشج أو أكثخ مػغ البشػػد ، فيػتع اعتبػار تمػظ البشػػد غيػخ السدػعخة وكأنيػا محسمػة  -د
اء األخخى ، وعمى السشػاقز تشفيػحىا )فيسػا إذا أحيػل عميػو العصػاء ( وذلػظ بػجوف مقابػل سػػاء أرفػق عمى بشػد العص

 تمظ البشػد أو لع يخفقيا في عخضو . 
اذا لع يقع السشاقز بكتابة سعخ الػحجة بالكمسات وإنسا فقط باألرقاـ وجاءت غيخ واضحة ،  او كتبت اسعار الػحػجة  -ىػ

عيا التباس في احتداب جسمة السبمغ عشػجىا يجػػز لمجشػة العصػاءات السخترػة إتبػاع بكمسات غيخ واضحة وتذكل م
 -اإلجخاءات التالية :

(: إذا كانت األرقاـ او الكمسات غيخ واضحة مسا يذكل التباسًا في حداب جسمة السبمغ لمبشج ، عشػجىا يجػػز 1-)ىػ 
اركيغ بسشاقرػة العصػاء لغايػة الحرػػؿ تصبيق أعمى سعخ ورد ليحا البشج ، عشج السشاقريغ اآلخػخيغ السذػ

 عمى قيسة إجسالية ليحا العخض .
( اقل العػخوض قيسػًة واتجيػت الشيػة   لةحالػة عميػو ، 1-( : إذا بقي ىحا العخض الحي شبق عميو البشج )ىػ 2-)ىػ

 عشجىا يتع تصبيق أدنى سعخ ورد ليحا البشج عشج السشاقريغ اآلخخيغ .
 (  .2-اإلجسالية لمعخض عمى أساس )ىػ ( : يتع تعجيل القيسة 3-)ىػ

 إذا قػػػػػاـ السشػػػػػاقز بكتابػػػػػة جسمػػػػػة السبمػػػػػغ لبشػػػػػج مػػػػػا دوف اف يقػػػػػـػ بتػػػػػجويغ سػػػػػعخ الػحػػػػػجة كتابػػػػػو ليػػػػػحا البشػػػػػج  -و
) وكاف سعخ الػحجة رقسًا غيخ واضح ( فيتع احتداب سعخ وحجة ليحا البشج مغ قدسة جسمة السبمغ عمى كسيػة البشػج 

. 
 عيخ بشػػػػػج برػػػػػػرة مغمػشػػػػػة أو مبػػػػػالغ فييػػػػػا ، فممجشػػػػػة العصػػػػػاءات السخترػػػػػة الحػػػػػقإذا قػػػػػاـ السشػػػػػاقز بتدػػػػػ -ز

 -بسا يمي : 
 رفس العخض او ، -1 

تعجيل األسعار بسعخفة السقاوؿ مدتأندػة بأسػعار الدػػؽ الخائجػة وأسػعار السشاقرػيغ اآلخػخيغ شػخيصة اف  -2
 عخض بعج التجقيق .تبقى القيسة اإلجسالية لمعخض بعج التعجيل مداوية أو اقل مغ قيسة ال

تحػػتفل لجشػػة العظػػاءات السخترػػة بحقيػػا فػػػي إىسػػاؿ أي عػػرض غيػػر متقيػػد بسػػػا كرد فػػي ىػػذه التعميسػػات كسػػا تسػػػارس  (12)
صالحياتيا بسؾجػب أحكػاـ نغػاـ األشػغاؿ الحكؾميػة بإحالػة العظػاء دكف التقيػد بأقػل العػركض قيسػة كيػتؼ كػل ذلػػ دكف 

 حق في مظالبة صاحب العسل بأي تعؾيض إزاء ذلػ .أف يكؾف ألي مشاقص لؼ يفز بالعظاء أي 
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 الزسانات ) الكفاالت (
 

 ضساف األداء ) كفالة التشفيذ ( :  (13) 
 

( يؾما مؽ تاريخ إبالغو خظيًا بإحالة العظاء عميو أك تمزيسو 14عمى السشاقص الفائز بالعظاء أف يقـؾ بتؾقيع العقد خالؿ فترة )
ص أف يقدـ إلى صاحب العسل ضساف األداء عشد تؾقيع اتفاقية العقد حدب نسؾذج ضساف األداء السرفق ، لو ، كعمى السشاق

كتكؾف قيسة ىذا الزساف الرادر عؽ أحد البشؾؾ أك إحدى السؤسدات السالية السرخرة لمعسل في األردف محددة ) في ممحق 
 تامًا .  عرض السشاقرة( كذلػ ضسانًا لتشفيذ التزامات العقد تشفيذًا 

 
إذا رفض السشاقص أك تأخر عؽ تؾقيع اتفاقية العقد ، أك عجز عؽ تقديؼ ضساف األداء السظمؾب فعشدىا يحق لراحب العسل 
مرادرة كفالة السشاقرة السرفقة بعرضو دكف الرجؾع إلى القزاء ، كال يكؾف لمسشاقص أي حق في السظالبة بيا أك بأي تعؾيض 

 بذأنيا .
 
 ح العيؾب ) كفالة إصالح العيؾب ( :ضساف إصال  (14)

% مؽ قيسة األعساؿ 5عمى السقاكؿ أف يقدـ لراحب العسل عشد تدمسو شيادة تدمؼ األشغاؿ . ضساف إصالح العيؾب بقيسة 
السشجزة ، لزساف قيامو باستكساؿ األعساؿ الستبقية كتشفيذ أعساؿ إصالح العيؾب السظمؾبة لمسدة السشرؾص عمييا في ممحق 

لسشاقص ، كبحين يكؾف ىذا الزساف صادرًا عؽ بشػ أك مؤسدة مالية كل مشيسا مرخرو لمعسل في األردف . كبتدميؼ عرض ا
 ىذا الزساف لراحب العسل يعاد لمسقاكؿ ضساف األداء .

 
 مالحطة عامة :

 إذا أخّل السشاقص بأي مؽ ىذه التعميسات ، فإف ذلػ يؤدي إلى رفض عرضو   (15)  
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 الجزء الرابع
الشروط العامة 

 والخاصة
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 وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف 
 دائخة العصاءات الحكػمية 

 
 عقج السقاولة السػحج

 2010/ اإلنذائية لمسذػاريع

 
 

 2013 الصبعة الثانية االسعجلة
 

 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

09                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 عصاءػػػػػػػػشسػلية وثائق الالجػدء األوؿ :  -
 ػػػةػػػػػػػػػػػػػامػػػػخوط العػػػػػػػػػلذػالجػدء الثاني: ا -
 ةػػػػػػػػػػػػخوط الخاصػػػػػػػػػػػالجػدء الثالث: الذػ -

 
 
 
 
 
 

 الفيػخس  
 

 الرفحة شسػلية وثائق العصاء رقع الجدء

وؿ
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ى  
ت إل
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ريغ
سشاق
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 6 شسؾلية كثائق العظاء -1

 كثائق العظاء -2
6 

ني
الثا

دء 
الج

- 
وط 

ذخ
ال

امة
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 7 الذخوط العامة                  الفرل
 9 أحكػاـ عامػة  األكؿ
 20 صاحب العسػل  الثاني
 23 السيشػػػدس ثالنال

 26 السقػػػاكؿ  الرابع
 37 السقاكلؾف الفرعيؾف السدسؾف  الخامس
 39 السدتخدمؾف كالعسػػاؿ  الدادس
 42 عية التجييزات اآللية كالسؾاد كالسرش الدابع
 46 السباشرة ، تأخر االنجاز كتعميق العسل  الثامؽ
 51 االختبارات عشد اإلنجاز  التاسع
 53 تدمؼ األشغاؿ مؽ قبل صاحب العسل  العاشر

 56 السدؤكلية عؽ العيؾب الحادي عذر
 60 كيل األشغاؿ كتقدير القيسة الثاني عذر
 63 التغييرات كالتعديالت الثالن عذر

 69 قيسة العقد كالدفعات لرابع عذرا
 78 انياء العقد مؽ قبل صاحب العسل الخامس عذر
 81 تعميق العسل كانياء العقد مؽ قبل السقاكؿ الدادس عذر
 84 السخاطر كالسدؤكلية الدابع عذر
 88 التأميػػؽ الثامؽ عذر
 93 القػؾة القاىػرة التاسع عذر
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 الرفحة شسػلية وثائق العصاء رقع الجدء
 96 ات كالتحكيؼالسظالبات ، الخالف العذركف 

جدء
ال

 
لث
الثا

 

 102 الذخوط الخاصة -أ الفرل
 106 األحكػاـ العامة األكؿ
 108 صاحب العسػػل الثاني
 109 السيشػػػػدس النالث

 110 السقػػػػػاكؿ الرابع
 113 السدتخدمؾف كالعساؿ الدادس
 115 التجييزات اآللية كالسؾاد كالسرشعية الدابع
 116 رة كالتأخيرات كتعميق العسلالسباش الثامؽ
 117 االختبارات عشد اإلنجاز التاسع
 118 تدّمؼ األشغاؿ مؽ قبل صاحب العسل العاشر

 120 كيل األشغاؿ كتقدير القيسة الثاني عذر
 121 التغيػيرات كالتعديالت الثالن عذر
 122 قيسة العقد كالدفعات الرابع عذر
 124 كإنياء العقد مؽ قبل السقاكؿتعميق العسل  الدادس عذر
 126 السخاطر كالسدؤكلية الدابع عذر
 129 التأمػػػػػيؽ الثامؽ عذر
 130 السظالبات كالخالفات كالتحكيؼ العذركف 

 131 الذخوط الخاصة اإلضافية -ب 
 132 الذركط الخاصة اإلضافية 
 146 مؽ السقاكؿ ةمعمؾمات مظمؾب 
 149 الزسانات واالتفاقيات والبياناتنساذج العخض و  -ج 
 150 نسؾذج كتاب عرض السشاقرة 1ج
 152 ممحق عرض السشاقرة 2ج
 154 نسؾذج كفالة السشاقرة 3ج
 156 نسؾذج اتفاقية العقد 4ج
 157 نسؾذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بعزؾ كاحد ( 5ج
 158 عزاء (نسؾذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بثالثة أ  6ج

 159 شركط اتفاقية فّض الخالفات 
 162 نسؾذج ضساف األداء )كفالة التشفيذ( 7ج 

 163 نسؾذج كفالة إصالح العيؾب 8ج
 164 نسؾذج كفالة الدفعة السقدمة 9ج
 165 نسؾذج مخالرة عؽ دفعة اإلنجاز عشد تدمؼ األشغاؿ 10ج
 166 نسؾذج إقرار بالسخالرة )اإلبراء( 11ج
 167 نسؾذج التزامات السقاكؿ 12ج
 168 إقرار متعمق بالدفعات األخرى  13ج
 169 إقرار متعمق بالدفعات السسشؾعة 14ج

 170 ممحق األثر البيئي 15ج 
 173 شركط إضافية خاصة   
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 عقج السقاولة السػحج
 2010/اإلنذائية لمسذػاريع

 
 

  2013الصبعة السعجلة الثانية 
 

 ء األوؿ  الجػد 
 
 

  شسػلية وثائق العصاء
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 شسػلية وثائق العصاء
 

 (     /     العصاء رقع )
 

 الخاص بسذخوع: 
 

يسكغ لمسقاوليغ الحيغ يحق ليع شخاء ندخ السشاقرة بسػجب اإلعالف عغ شخح ىحا العصاء والخاغبيغ باالشتخاؾ في  (1)
السػزعة مع دعػة العصاء وذلظ مقابل دفع ثسغ  السشاقرة أف يتقجمػا لمحرػؿ عمى ندخة مغ وثائق العصاء

 الشدخة السقخر .
 
 شسػلية وثائق العصاء (2)

  تذسل وثائق العصاء )السذخوع ( ما يمي :         
 

 دعػة العصاء بسا فييا اإلعالف . -2-0
  كتاب التفػيس-2-2
 تعميسات دخػؿ العصاء 2-3

 التعميسات الى السشاقريغ. الجدء األوؿ:
 الذخوط العامة جدء الثاني: ال -2-3
  عقج السقاولة السػحج لمسذاريع اإلنذائية ويتزسغ -2-4

 شسػلية وثائق العصاء - أ

 الذخوط العامة . - ب
 الذخوط الخاصة اإلضافية. - ت

 نساذج العخض والزسانات واالتفاقيات والبيانات. -ج

 والذخوط الخاصة السػاصفات العامة والسػاصفات الخاصة -2-5
 لدػداءالقائسة ا -2-6
 ججاوؿ الكسيات واالسعار  -2-7
  السخصصات -2-8
2-9-)Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP.  
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 عقج السقاولة السػحج
 2010/اإلنذائية لمسذػاريع

 
  2013الصبعة السعجلة الثانية 

 

 

 

 
 الجػدء الثانػػي 

 الذػػػػػػػخوط العامػػػػػػػػػػػة 
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 ػػخوط العامػةالذ
 الفيػخس
 

 الرفحة الذخوط العامة الفرل
 9 أحكػاـ عامػة  األكؿ
 20 صاحب العسػل  الثاني
 23 السيشػػػدس النالث

 26 السقػػػاكؿ  الرابع
 37 السقاكلؾف الفرعيؾف السدسؾف  الخامس
 39 السدتخدمؾف كالعسػػاؿ  الدادس
 42 ة التجييزات االلية كالسؾاد كالسرشعي الدابع
 46 السباشرة ، تأخر االنجاز كتعميق العسل  الثامؽ
 51 االختبارات عشد اإلنجاز  التاسع
 53 تدمؼ االشغاؿ مؽ قبل صاحب العسل  العاشر

 56 السدؤكلية عؽ العيؾب  الحادي عذر
 60 كيل االشغاؿ كتقدير القيسة  الثاني عذر
 63 التغييرات كالتعديالت  الثالن عذر

 69 قيسة العقد كالدفعات  عذرالرابع 
 78 انياء العقد مؽ قبل صاحب العسل  الخامس عذر
 81 تعميق العسل كانياء العقد مؽ قبل السقاكؿ  الدادس عذر
 84 السخاطر كالسدؤكلية  الدابع عذر
 88 التأميػػؽ  الثامؽ عذر
 93 القػؾة القاىػرة  التاسع عذر
 96 تحكيؼ السظالبات ، الخالفات كال العذركف 
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 الفرػل األوؿ 
 أحكػػاـ عامػة

GENERAL PROVISIONS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "                                                  Definitions "التعاريف:  (1/1)
 يكػػػػػػػػػػػػف لمكمسػػػػػػػػػػػات والسرػػػػػػػػػػػصمحات التاليػػػػػػػػػػػة حيثسػػػػػػػػػػػا وردت فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػخوط العقػػػػػػػػػػػج ىػػػػػػػػػػػحه  

، كسػا أف الكمسػات التػي تذػيخ إلػى األشػخاص  ) العامة مشيا والخاصة( السعاني السخررة ليػا أدنػاه
 -أو الفخقاء تذسل الذخكات والكيانات القانػنية األخخى ، ما لع يقتس الدياؽ غيخ ذلظ :

 " The Contract "                                                  :العقػج  1/1/1
                                                          " Contract": العقػج 1/1/1/1

يعشي اتفاقية العقج ، وكتاب القبػؿ ، وكتاب عخض السشاقرة ، وىحه الذخوط ،  والسػاصفات  
والسخصصات ، والججاوؿ ، وأية وثائق أخخى )إف وججت( مجرجة في اتفاقية العقج أو في كتاب القبػؿ 
. 

                                   " Contract Agreement "اتفاقية العقج: 1/1/1/2
 (1/6تعشي اتفاقية العقج ) إف وججت( السذار الييا في السادة ) 

  :                                  "Letter of Acceptance" كتاب القبػؿ 1/1/1/3
ية يعشي كتاب القبػؿ الخسسي السػقع مغ قبل صاحب العسل لكتاب عخض السشاقرة ، شاماًل أل 

محكخات يتع االتفاؽ عمييا بيغ الفخيقيغ ، ويقػماف بتػقيعيا . وإذا لع يتع إصجار كتاب القبػؿ ، فإف 
مرصمح كتاب القبػؿ يعشي "اتفاقية العقج " ، وعشجىا يعتبخ التاريخ الحي يتع فيو تػقيع "اتفاقية العقج 
 " ىػ تاريخ إصجار كتاب القبػؿ .

             "Letter of Tender"  كتاب عخض السشاقرة: 1/1/1/4
يعشي الػثيقة السدساة كتاب عخض السشاقرة والتي استكسميا السقاوؿ ، وتذسل العخض الستعمق  

 باألشغاؿ الحي وقعو السقاوؿ وقجمو إلى صاحب العسل .
 ""Specifications                                             : السػاصفات 1/1/1/5

الػثيقة السدساة السػاصفات والتي تحجد مػاصفات األشغاؿ السذسػلة في العقج وأي تعجيالت تعشي  
 عمييا أو إضافات إلييا تتع وفقًا الحكاـ العقج .

 "Drawings"                                                     :السخصصات 1/1/1/6
، وأية مخصصات إضافية ومعجلػة يرػجرىا صػاحب  تعشي مخصصات األشغاؿ كسا ىي مذسػلة في العقج 

 العسل ) أو مغ يشػب عشو( بسػجب أحكاـ العقج .
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 "Schedules"                                         :الججاوؿ 1/1/1/7
  
تعشي الػثائق السدساة الججاوؿ كسا استكسميا السقاوؿ وقجميا مع كتاب عخض السشاقرة ، وتزع الى  

لعقج بيحه الرفة ويسكغ اف تذسل البيانات والججاوؿ وججاوؿ الكسيات والقػائع وجػجاوؿ اسػعار وثائق ا
 الػحجة.

                                                    "Tender"عخض السشاقرة: 1/1/1/8
سميا تعشػي كتػاب عػػخض السشاقرػة وجسيػػع مػا قػاـ السقػػاوؿ بتقجيسػو مػػغ وثػائق أخػخى معػػو ، كسػا اشػػت 

 العقج.
 " Appendix to Tender" :ممحق عخض السشاقرة 1/1/1/9

 تعشي الرفحات السدتكسمة والسدساة " ممحق عخض السشاقرة "  
 والسخفقة بكتاب عخض السشاقرة ، والتي تذكل جدءًا مشو .

 " Bill of Quantities"                                    : ججاوؿ الكسيات 1/1/1/10
 "Daywork Schedule ":  ججوؿ العسل باليػمية 

 تعشي الػثائق السدساة كحلظ )إف وججت( والسذسػلة ضسغ " الججاوؿ " .
                            "Parties And Persons"الفخقاء واألشخاص :  2/  1/1
 '' Party''                                                          :  الفخيق 1/1/2/1

 يعشي صاحب العسل أو السقاوؿ كسا يجؿ عميو الدياؽ . 
 "Employer"                                                 : صاحب العسل 1/1/2/2

 يعشي الذخز السدسى براحب العسل في ممحق عخض السشاقرة وكحلظ خمفاءه القانػنييغ.  
 "Contractor"                                                     : السقاوؿ 1/1/2/3

يعشي الذخز ) األشخاص( السدّسى بالسقاوؿ فػي كتػاب عػخض السشاقرػة الػحي وافػق عميػو صػاحب  
 العسل ، ويذسل كحلظ خمفاءه القانػنييغ .

 ''Engineer"                                                     : السيشجس 1/1/2/4
يعشي الذخز الحي يعيشو صاحب العسػل لمقيػاـ بسيػاـ السيشػجس ألغػخاض ىػحا العقػج ، والسدػّسى فػي  

ممحػػػق عػػػخض السشاقرػػػة بيػػػحه الرػػػفة ، أو أي شػػػخز آخػػػخ يقػػػـػ صػػػاحب العسػػػل بتعييشػػػو كبػػػجيل 
 ( .3/4لمسيشجس مغ وقت الخخ ، ويبمغ السقاوؿ عغ ذلظ التعييغ وفقًا لمسادة )

 " Contractor’s Representative"                       :ؿمسثل السقاو 1/1/2/5
يعشي الذخز الحي يدسيو السقاوؿ لتسثيمو فػي العقػج ، أو مػغ يعيشػو مػغ وقػت الخػخ بسػجػب السػادة  

 ( ليترخؼ نيابًة عشو .4/3)
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 "Employer’s Personnel"                            :أفخاد صاحب العسل 1/1/2/6
( وغيخىع مغ مػضفي وعساؿ السيشجس 3/2سيشجس ومداعجيو السذار إلييع في السادة )يعشي ال 

وصاحب العسل ، وكحلظ أيًا مغ األفخاد الحيغ يقـػ السيشجس أو صاحب العسل بإبالغ السقاوؿ أنيع مغ 
 أفخاد صاحب العسل .

 Personnel Contractor’s                           : السقاوؿ مدتخجمػ 1/1/2/7
يعشي مسثل السقاوؿ وجسيع مغ يدتخجميع السقاوؿ في السػقع ، بسغ فييع السػضفيغ والعساؿ وغيخىع  

مغ جياز السقاوؿ أو جياز أي مقاوؿ فخعي ، واألشخاص اآلخخيغ الحيغ يداعجوف السقاوؿ في 
 تشفيح األشغاؿ .

 "Sub contractor"                                         :السقاوؿ الفخعي 1/1/2/8
يعشيأي شخز يدّسى في العقج كسقاوؿ فخعي ، أو أي شخز يػتع تعييشػو كسقػاوؿ فخعػي لتشفيػح جػدء  

 ما مغ األشغاؿ ، والخمفاء القانػنييغ ألي مغ ى الء .
  " DAB " :      مجمذ فّس لخالفات 1/1/2/9

العقػج ، أو أي أشػخاص آخػخيشيتع تعييػشيع يعشي الذخز أو األشخاص الثالثة الػحيغ يدػسػف بيػحه الرػفة فػي 
 ( مغ ىحه الذخوط .20/3( أو السادة )20/2بسػجب أحكاـ السادة )
 . "FIDICبػ " تحاد الجولي لمسيشجسيغ االستذارييغ يخمد اليواال   1/1/2/10

 التػاريخ ، اإلختبارات ،السجد و اإلنجاز:        1/1/3
Dates ,Tetes ,Periods and Completions 

 

 "Base Date"                                            :التاريخ األساسي 1/1/3/1
 ( يػمًا.28يعشي التاريخ الحي يدبق السػعج الشيائي إليجاع عخوض السشاقرات بػ ) 

 "Commencement Date"                              : تاريخ السباشخة 1/1/3/2
 (.8/1يحجد لسباشخة العسل ويتع اإلشعار بو وفقًا لمسادة )يعشي التاريخ الحي  

 "Time for completion"                                  : مجة اإلنجاز 1/1/3/3
( 8/2تعشػػػي السػػػجة السحػػػجدة إلنجػػػاز األشػػػغاؿ أو أي قدػػػع مشيػػػا ) حدػػػب واقػػػع الحػػػاؿ ( بسػجػػػب السػػػادة ) 

تحجيجىا في ممحػق عػخض السشاقرػة ، مػع أي تسجيػج لسػجة اإلنجػاز  محدػبة مغ تاريخ السباشخة ، كسا يتع
 (.8/4يتع بسػجب السادة )

  "Tests on Completion"                       :االختبارات عشج اإلنجاز 1/1/3/4
،  تعشي تمظ االختبارات السشرػص عمييا في العقج ، أو الستفق عمييا بيغ الفخيقيغ ، أو التي تصمب كتغييخ 

والتي يتع إجخاؤىا بسػجب أحكاـ " الفرل التاسع " ، قبل أف يتع تدمع األشغػاؿ أو أي قدع مشيا ) حدب 
 واقع الحاؿ ( مغ قبل صاحب العسل.

 ''Taking-Over Certificate''                     :شيادة تدمع األشغاؿ 1/1/3/5
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 أحكاـ " الفرل العاشخ " . تعشي شيادة تدمع األشغاؿ والتي يتع إصجارىا بسػجب 
 ''Tests after Completion'' :االختبارات بعجاإلنجاز 1/1/3/6

تعشي تمظ االختبارات ) إف وججت( السشرػص عمييا في العقج ، والتي يتع إجخاؤىا بسػجب أحكاـ الذخوط  
 حب العسل.الخاصة ، بعج أف يتع تدمع األشغاؿ أو أي قدع مشيا) حدب واقع الحاؿ ( مغ قبل صا

 ''Defects Notification Period'' فتخة اإلشعار بالعيػب:   1/1/3/7
( لةشعار بالعيػب في األشغاؿ أو أي قدع 11/1تعشي الفتخة الدمشية التي يتع تحجيجىا بسػجب السادة ) 

مشيا ) حدب واقع الحاؿ ( كسا ىي محجدة في عخض السشاقرة ) مع أي تسجيج ليا يتع بسػجب 
( محدػبة مغ تاريخ إنجاز األشغاؿ ، أو أي قدع مشيا ، كسا يتع تحجيجه في شيادة تدمع 11/3دة:السا

 ( .10/1األشغاؿ السذار إلييا في السادة )
  Performance Certificate'' ":                           االداءشيادة  1/1/3/8

 .(11/9تعشي الذيادة التي يتع اصجارىا بسػجب السادة ) 
1/1/3/9 

 
 "day '' :                                             اليػـػ
 ( يػمًا .365يعشي يػمًا شسديًا ، والدشة تعشي ) 

 ''Money And Payments''السبالغ والجفعات : 1/1/4
1/1/4/1 "Accepted Contract Amount" : قيسة العقج السقبػلة   

 ا في " كتاب القبػؿ " مقابل تشفيح األشغاؿ وإنجازىا واصالح أية عيػب فييا.تعشي قيسة العقج كسا تع قبػلي
 " Contract Price"                                           : قيسة العقج 1/1/4/2

 ( وتذسل أي تعجيالت عمييا تتع وفقًا الحكاـ العقج.14/1تعشي قيسة العقج السعخفة بسػجب السادة ) 
 "Cost''                                                             : الكمفة 1/1/4/3

تعشي جسيع الشفقات التي تكبجىا أو سػؼ يتكبجىا السقاوؿ برػرة معقػلة ، داخل السػقع أو خارجو ، بسا  
 في ذلظ الشفقات االدارية وما يساثميا ، ولكشيا ال تذسل الخبح .

 "Final Payment Certficate"                   :الختامية شيادة الجفعة 1/1/4/4
 ( .14/13تعشي شيادة الجفعة الختامية التي يتع اصجارىا بسػجب السادة ) 

 ''Final Statement''                               : السدتخمز الشيائي 1/1/4/5
 ( .14/11يعشي السدتخمز الشيائي السعخؼ بسػجب السادة ) 

 ''Foreign Currency''                                   :العسمة االجشبية 1/1/4/6
 تعشي أي عسمة يتع تحجيجىا لجفع جدء ما مغ قيسة العقج )أو كميا ( ، ولكغ غيخ العسمة السحمية 
 

1/1/4/7 
 

 ''Interim Payment Certificate"               :شيادة الجفع السخحمية
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 أي شيادة دفع يتع إصجارىا بسػجب أحكاـ" الفرل الخابع عذخ"، غيخ شيادة الجفعة الختامية . تعشي 
 ''Local Currency''                                     : العسمة السحمية 1/1/4/8

 تعشي عسمة الجولة التي يتع تشفيح األشغاؿ فييا . 
 '' Payment Certificate''                                : شيادة الجفع 1/1/4/9

 تعشي أي شيادة دفع يتع إصجارىا بسػجب أحكاـ " الفرل الخابع عذخ "  
 ''Provisional Sum'':                                  السبمغ االحتياشي 1/1/4/10

ما مغ األشغاؿ لتدويج مػاد  يعشي أي مبمغ ) إف وجج( يتع تحجيجه بيحه الرفة في العقج لغخض تشفيح جدء 
 ( .13/5أو تجييدات أو لتقجيع خجمات بسػجب السادة )

         ''Retention Money''                                       :السحتجدات 1/1/4/11
( والتي يقـػ بخّدىا 14/3تعشي مجسػع السبالغ التي يحتجدىا صاحب العسل عغ الجفع بسػجب السادة) 

 ( .14/9ػجب السادة )بس
 ''Statement'' :   الكذف أو السدتخمز 1/1/4/12

يعشي أي كذف أو مدتخمز يقجمو السقاوؿ كجدء مغ شمب شيادة الجفع ، بسػجػب احكػاـ " الفرػل الخابػع  
 عذخ " .

 ''Works and Goods'' :     االشغاؿ والمػاـز 1/1/5
 ''Contractor’s Equipment''      :                  معجات السقاوؿ 1/1/5/1

تعشػػػػي جسيػػػػع األجيػػػػدة والساكشػػػػات والعخبػػػػات وغيخىػػػػا مػػػػغ األشػػػػياء الالزمػػػػة لتشفيػػػػح األشػػػػغاؿ وإنجازىػػػػا  
واصػػػػػالح أيػػػػػة عيػػػػػػب فييػػػػػا ، ولكشيػػػػػا ال تذػػػػػسل األشػػػػػغاؿ الس قتػػػػػة وال معػػػػػجات صػػػػػاحب العسػػػػػل ) إف 

كمت أو قرػػػػج بيػػػػا تذػػػػكيل جػػػػدء مػػػػغ وجػػػػجت( وال التجييػػػػدات أو السػػػػػاد او األشػػػػياء األخػػػػخى التػػػػي شػػػػ
 األشغاؿ الجائسة .

 "Goods" :  المػاـز 1/1/5/2
 تعشي معجات السقاوؿ والسػاد والتجييدات واألشغاؿ الس قتة أو أي مشيا ، حدبسا ىػ مشاسب . 

 ''Materials''  :السػاد 1/1/5/3
و قرج بيا تذكيل جػدء مػا مػغ األشػغاؿ تعشي األشياء مغ كل األنػاع )غيخ التجييدات اآللية( التي شكمت ا 

 الجائسة ، بسا في ذلظ السػاد السػردة فقط ) اف وججت( والتي يصمب مغ السقاوؿ تقجيسيا بسػجب العقج .
 

 ''Permanent Works'' :                    االشغاؿ الجائسة 1/1/5/4
 .تعشي االشغاؿ التي سيتع تشفيحىا مغ قبل السقاوؿ بسػجب العقج  

 "Plant" :التجييدات االلية 1/1/5/5
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 تعشي األجيدة والساكشات والعخبات التي شكمت او يقرج بيا تذكيل جدء ما مغ األشغاؿ الجائسة  
 ''Section'' :   قدػػع 1/1/5/6

 تعشػػػػي أي قدػػػػع مػػػػغ االشػػػػغاؿ يػػػػتع الػػػػشز عميػػػػو فػػػػي ممحػػػػق عػػػػخض السشاقرػػػػة كقدػػػػع مػػػػغ االشػػػػغاؿ 
 ) إف وجج( .

 ''Temporary Works'' :    شغاؿ الس قتةاأل 1/1/5/7
تعشي جسيع االشػغاؿ الس قتػة مػغ كػل نػػع ) باسػتثشاء معػجات السقػاوؿ ( التػي يقتزػي وجػدىػا فػي السػقػع  

 لتشفيح االشغاؿ الجائسة وانجازىا واصالح أية عيػب فييا .
 ''Works''                                                   :     االشغػاؿ  1/1/5/8

 تعشي االشغاؿ الجائسة واالشغاؿ الس قتة ، أو أي مشيا حدبسا ىػ مشاسب . 
 ''Other Definitions''  :تعاريف أخخى  1/1/6
 ''Contractor’s Documents'' : وثائق السقاوؿ 1/1/6/1

مغ الػثائق ذات الصػابع تعشي السحكخات الحدابية وبخامج الحاسػب والسخصصات واألدلة والسجدسات وغيخىا  
 الفشي ) إف وججت( التي يقجميا السقاوؿ بسػجب العقج .

 ''Country''                                                       : الجولػة 1/1/6/2
 تعشي الجولة التي يػجج فييا السػقع )أو معطع السػقع( حيث يصمب تشفيح األشغاؿ الجائسة فييا.  

 ''Employer’s Equipment''                     : معجات صاحب العسل 1/1/6/3
تعشػػي األجيػػدة والساكشػػات والعخبػػات ) إف وجػػجت( التػػي يقػػجميا صػػاحب العسػػل لغػػخض اسػػتعساليا مػػغ قبػػل  

السقاوؿ في تشفيح األشغاؿ كسا ىػي محػجدة فػي السػاصػفات ، ولكشيػا ال تذػسل تمػظ التجييػدات التػي لػع يقػع 
 لعسل بتدمسيا بعج .صاحب ا

 ''Force Majeure''                                        :  القػة القاىخة 1/1/6/4
 كسا ىي معخفة في " الفرل التاسع عذخ " . 

 ''Laws''                                                        :   القػانيغ 1/1/6/5
طسػػة وغيخىػا مػغ القػػػانيغ الػششيػة ، وكػحلظ األنطسػة الرػػادرة عػغ أيػة سػػمصة تعشػي جسيػع التذػخيعات واألن 

 عامة مذكمة قانػنيًا .
 ''Performance Security''                             :  ضسػاف األداء 1/1/6/6

 ( .4/2يعشي الزساف ) أو الزسانات ، إف وججت( السصمػبة بسػجب السادة ) 
 ''Site''                                                             :السػقػع 1/1/6/7

تعشي األماكغ التي سيتع تشفيح األشػغاؿ الجائسػة عمييػا وتدػميع التجييػدات اآلليػة والسػػاد فييػا ، وكػحلظ أيػة  
 أماكغ أخخى يشز العقج تحجيجًا عمى اعتبارىا جدءا مغ السػقع .

 ''Unforeseeable''                                        : غيخ السشطػر 1/1/6/8
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 يعشي ما لع يكغ بػسع مقاوؿ متسخس اف يتػقعو برػرة معقػلة بتاريخ ايجاع عخض السشاقرة  
 ''Variation Order''                          (:  التغييخ ) األمخ التغييخي  1/1/6/9

التعميسات بو أو السػافقة عميو كتغييخ بسػجب أحكاـ "الفرل الثالػث يعشي أي تغييخ في األشغاؿ يتع إصجار  
 عذخ " .

 ''Interpretation''                                            :   التفديخ (1/2)
 -في العقج ، باستثشاء ما يقتزيو الدياؽ خالفًا لحلظ ، تكػف : 
 ؼ إلى الجشذ اآلخخ .الكمسات التي تذيخ إلى أحج الجشديغ تشرخ  -أ 
الكمسات التي تذيخ إلى السفخد تشرخؼ أيزًا إلى الجسع والكمسات الجالة عمى الجسع تشرخؼ أيزػًا إلػى -ب 

 السفخد .
األحكػػاـ التػػي تتزػػسغ كمسػػة " يػافػػق " أو " مػافػػق عميػػو " أو "اتفػػاؽ" يذػػتخط اف تكػػػف تمػػظ السػافقػػة  -ج 

 مدجمة كتابيًا .
تابًة" تعشي التحخيخ بخػط اليػج أو اآللػة الكاتبػة أو السصبعػة أو الصباعػة اإللكتخونيػة بحيػث " خصيًا " أو "ك-د 

تذكل سجاًل دائسًا .أما الكمسات اليامذية وغيخىا مغ العشاويغ فإنيػا ال ت خػح فػي االعتبػار لػجى تفدػيخ 
 ىحه الذخوط .

 ''Communications''                                      :  االتراالت (1/3)
حيثسػػػا تػػػشز ىػػػحه الذػػػخوط عمػػػى إعصػػػاء أو إصػػػجار أي مػافقػػػات أو شػػػيادات أو قبػػػػؿ ، أو تقػػػجيخات أو  

 -إشعارات أو شمبات ، فاف ىحه االتراالت يجب :
أف تكػف محخرة خصيًا وأف يتع تدميسيا باليج ) مقابػل إشػعار باالسػتالـ( أو أف يػتع إرساليػػا بالبخيػج أو   -أ 

 ز ما أو مشقػلة إلكتخونيًا حدبسا يشز عميو في ممحػق عخض السشاقرة ،   وبػاسصة شخ
أف يتع تدميسيا أو نقميا أو إرسػاليا إلػى عشػػاف السخسػل إليػو السبػيغ فػػي ممحػػػػق عػخض السشاقرػة ،  -ب 

 -ومع ذلظ :
 و  .  إذا كاف السخسل إليو قج أرسل إشعارًا بتغيخ عشػانو فيجب إرساليا وفقًا لحلظ ،1 
. إذا لع يقع السخسل إليو بتحجيج آخخ لمعشػاف عشػجما يصمػب قبػػاًل أو مػافقػة ، جػاز إرسػاليا عمػى العشػػاف 2 

 الحي صجر مشو الصمب .
ال يجػز االمتشاع عغ إعصاء مثػل ىػحه السػافقػات أو الذػيادات أو التقػجيخات أو القبػػؿ أو تػأخيخ إصػجارىا  

مػى الفخيػق الػحي يرػجر مثػل ىػحا اإلشػعار إلػى الفخيػق اآلخػخ أو إلػى دوف مبخر معقػؿ ، كسا انو يتعػيغ ع
 السيشجس ، أف يخسل ندخة مشو الى السيشجس أو إلى الفخيق اآلخخ حدبسا تتصمبو الحالة .

 ''Law and Language''                                :  القانػف والمغة (1/4)
 ) أو أي سمصة أخخى ( كسا يتع تحجيجه في ممحق عخض السشاقرة.يكػف ىحا العقج خاضعًا لقانػف الجولة  
اذا تسػػت صػػياغة بعػػس نرػػػص العقػػج بػػأكثخ مػػغ لغػػة واحػػجة ، فػػاف المغػػة السحػػجدة فػػي ممحػػق عػػخض  

 السشاقرة تعتبخ المغة السعتسجة .
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تػي صػيغ بيػا يتعيغ تحجيج لغة االتراؿ في ممحق عخض السشاقرة ، فإذا لع يتع تحجيػجىا ، تعتسػج المغػة ال 
 العقج )أو معطسة ( ، بأنيا ىي " المغة السعتسجة" .

 
 ''Priority of Documents''                                       : أولػية الػثائق (1/5)

تعتبخ مجسػعة الػثائق التي يتكػف مشو العقج مفدخة لبعزيا البعس ، عمى انو لغايات تفديخ العقج تكػػف  
 -خجيح بيغ الػثائق حدب التدمدل التالي :أولػية الت

 اتفاقيػة العقج ) إف وججت ( . -1 
 كتاب القبػػؿ .  -2 
 كتاب عخض السشاقرة.  -3 
 الذخوط الخاصة . -4 
 الذخوط العامة ىحه . -5 
 . الفشية السػاصفات -6 
 السخصصات . -7 
 .الججاوؿ ، وأية وثائق أخخى تذكل جدءًا مغ العقج  -8 
أمػػا اذا تبػػيغ أف ىشالػػظ غسػضػػًا فػػي الػثػػائق ، أو تبايشػػًا فيسػػا بيشيػػا ، فانػػو يتعػػيغ عمػػى السيشػػجس إصػػجار  

 التعميسات أو اإليزاح الالـز بخرػص ذلظ .
 
 

 ''Contract Agreement''                                           : اتفاقية العقج (1/6)
( يػمًا مغ تاريخ تدمع السقاوؿ لكتاب القبػؿ إال إذا اتفق 28اتفاقية العقج خالؿ )يتعيغ عمى الفخيقيغ إبخاـ  

 الفخيقاف عمى غيخ ذلظ ، وتكػف ىحه االتفاقية حدب الشسػذج السخفق بالذخوط الخاصة.
كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يجفع رسـػ الصػابع وغيخىا مغ الشفقات السذابية )إف وججت( والتي قػج تتحقػق 

 القانػف عغ إبخاـ ىحه االتفاقية. بسػجب
 ''Assignment''                                                :  التشػازؿ (1/7)

ال يحق الي فخيق اف يتشازؿ عغ العقج أو أي جدء مشو او عغ أي فائجة او مرمحة فػي العقػج او بسػجبػو،   
 اال انو يجػز الي فخيق :

ج أو أي جدء مشو بسػافقة الفخيق االخخ السدبقة ، ولمفخيق االخخ وحجه حخيػػة أف يتشازؿ عغ العق -أ 
 التقجيخ في ىحا الذأف ، و 

تحػيػل مػا اسػتحق لػو او يدػتحق لػو مػػغ مبػالغ بسػجػب العقػج كزػساف لسرػمحة أي بشػظ او م سدػػة  -ب 
 مالية .

   ''Care and Supply of Documents'' :    العشاية بالػثائق والتدويج بيا (1/8)
تحفظ السػاصفات والسخصصات تحػت عشايػة صػاحب العسػل . ومػا لػع يػشز فػي العقػج عمػى غيػخ ذلػظ ، يػتع  

تدويػػج السقػػاوؿ بشدػػختيغ مػػغ العقػػج ومػػغ أيػػة مخصصػػات يػػتع اصػػجارىا الحقػػًا ، ويتحسػػل السقػػاوؿ نفقػػات 
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 استرجار أي ندخ اضافية مشيا .
ة تحت عشاية السقػاوؿ مػا لػع وحتػى يػتع تدػمسيا مػغ قبػل صػاحب أما " وثائق السقاوؿ " فانيا تبقى محفػض

( ندػخ مػغ كػل 6العسل . وما لع يشز العقج عمى غيخ ذلظ ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ لمسيشجس )
 مغ " وثائق السقاوؿ " .

فات يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ أف يحػػتفظ فػػي السػقػػع بشدػػخة مػػغ العقػػج ، والشذػػخات السذػػار إلييػػا فػػي السػاصػػ 
ووثائق السقاوؿ ) إف وججت( ، والسخصصات، والتغييخات، وغيخىػا مػغ االترػاالت الستعمقػة بالعقػج .  ويحػق 

 لسدتخجمي صاحب العسل االشالع عمى جسيع ىحه الػثائق في كل األوقات السعقػلة .
اسػتعساليا فػي  إذا اكتذف أي فخيق خصأ أو عيبا ذا شبيعة فشية في أٍي مغ الػثائق التي تع إعجادىا لغايػة

 تشفيح األشغاؿ ، فانو يتعيغ عمى ىحا الفخيق إعالـ الفخيق اآلخخ فػرًا عغ مثل ىحا الخصأ أو العيب .
 ''Delayed Drawings or nstructions'' :تأخخإصجارالسخصصات و/أو التعميسات (1/9)

ح االشػػغاؿ الػػى التػػأخيخ او يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يقػػجـ الػػى السيشػػجس إشػػعارًا خصيػػًا حيشسػػا يتعػػخض تشفيػػ 
االعاقة اذا لع يقع السيشجس بتدويجه بسخصصات او تعميسات خالؿ مػجة معقػلػة، وعمػى اف يتزػسغ االشػعار 
بياف تفاصيل السخصصػات او التعميسػات واالسػباب الجاعيػة الصػجارىا ، ومػعػج الحاجػة الييػا ، وبيػاف مػا قػج 

 أخيخه .يتختب عمى تأخيخ اصجارىا مغ اعاقة لمعسل او ت
اذا تكبػػج السقػػاوؿ أي تػػأخيخ و/أو أي كمفػػة بدػػبب إخفػػاؽ السيشػػجس فػػي اصػػجار أيػػة مخصصػػات او تعميسػػات  

ضسغ وقت معقػؿ مسػا كػاف السقػاوؿ قػج اشػعخه بذػأنيا مػع بيػاف أسػباب الحاجػة إلييػا ، فانػو يتعػيغ عمػى 
أنيا ، مػع مخاعػاة أحكػاـ السػادة السقاوؿ أف يقجـ إشعارًا آخخ إلى السيشجس لتقػجيخ اسػتحقاقات السقػاوؿ بذػ

 -( مغ حيث :20/1)
أي تسجيج في مجة اإلنجاز بدبب ذلظ التأخيخ إذا كػاف اإلنجػاز قػج تػأخخ أو سػػؼ يتػأخخ وذلػظ بسػجػب  -أ 

 (، و 8/4السادة )
 أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، إلضافتيسا إلى قيسة العقج . -ب 
ثػػػػل ىػػػػحا اإلشػػػػعار اآلخػػػػخ أف يقػػػػـػ أعسػػػػااًل لمسػػػػادة كسػػػػا يتعػػػػيغ عمػػػػى السيشػػػػجس بعػػػػج اسػػػػتالمو لس 

 (، باالتفاؽ عمى تمظ األمػر أو إعجاد تقجيخاتو بذأنيا .3/5)
إال انػػػو إذا كػػػاف تػػػأخخ السيشػػػجس فػػػي إصػػػجار التعميسػػػات ناتجػػػًا عػػػغ خصػػػأ أو تػػػأخخ بدػػػبب فعػػػل السقػػػاوؿ  

ة ، ال يعتبػػػخ السقػػػاوؿ بسػػػا فػػػي ذلػػػظ أي خصػػػأ أو تػػػأخخ فػػػي إصػػػجار وثػػػائق السقػػػاوؿ فػػػي مثػػػل ىػػػحه الحالػػػ
 مدتحقًا لمحرػؿ عمى ىحا التسجيج او التكمفة او الخبح .

  إستخجاـ صاحب العسل لػثائق السقاوؿ : (1/10)
''Employer’s Use of Contractor’s Documents'' 

فػػػػي العالقػػػػة بػػػػيغ الفػػػػخيقيغ ،يحػػػػتفظ السقػػػػاوؿ بحػػػػق التػػػػأليف وحقػػػػػؽ السمكيػػػػة الفكخيػػػػة فيسػػػػا يتعمػػػػق "  
 أو التي تع اعجادىا لرالحو ( . ئق السقاوؿ" والتراميع التي قاـ ىػ بإعجادىا )بػثا
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يعتبػػػخ السقػػػاوؿ بسجػػػخد تػقيعػػػو عمػػػى اتفاقيػػػة العقػػػج انػػػو يعصػػػي صػػػاحب العسػػػل حقػػػًا كػػػاماًل غيػػػخ مشقػػػػص  
الستشدػػػاخ او اسػػػتخجاـ او التػػػجاوؿ بػثػػػائق السقػػػاوؿ ، بسػػػا فػػػي ذلػػػظ ادخػػػاؿ التعػػػجيالت عمييػػػا ، وىػػػحا 

 -: الحق

 يعتبخ مصبقًا خالؿ فتخة العسخ الفعمي او السقرػد لتذغيل اجداء االشغاؿ ذات العالقة،اييسا أشػؿ،و  -أ 
يخػؿ أي شخز ت ؤؿ اليو ممكية ذلظ الجدء مغ االشغاؿ استشداخ واستخجاـ وتجاوؿ وثائق السقاوؿ  -ب 

 كيا أو ىجميا ، و لغاية انجاز االشغاؿ وتذغيميا وصيانتيا وتعجيميا واصالحيا وتفكي
يدسح باستخجاـ وثائق السقاوؿ ذات الصابع الحاسػبي وبخمجياتيا ، بػاسصة أي جياز    حاسػب فػي  -ج 

السػقع أو أي اماكغ أخخى يحجدىا العقج ، بسا في ذلػظ اسػتبجاؿ أي اجيػدة حاسػػب يكػػف السقػاوؿ قػج 
 قاـ بتػريجىا .

ب عشو ( ألي شخؼ ثالث باستخجاـ او استشداخ أو التجاوؿ يشبغي أف ال يدسح صاحب العسل ) او مغ يشػ  
بػثائق السقاوؿ وغيخىا مغ وثائق الترسيع التي اعجىا ) او تع اعجادىا لرالحو( دوف مػافقة السقاوؿ ، 

 ألية أغخاض غيخ تمظ السدسػح بيا بسػجب احكاـ ىحه  " السادة "
 إستخجاـ السقاوؿ لػثائق صاحب العسل: (1/11)

 ''Contractor’s Use of Employer’s Documents''       
في العالقة بيغ الفخيقيغ ، يحتفظ صاحب العسل بحق التأليف وحقػؽ السمكية الفكخية األخخى لكل مغ  

السػاصفات والسخصصات وغيخىا مغ الػثائق التي أعجىا صاحب العسل ) أو التي تع إعجادىا لرالحو ( 
 اصة ، أف يدتخجـ أو يدتشدخ أو يتجاوؿ بيحه الػثائق لغايات العقج.يجػز لمسقاوؿ ، عمى نفقتو الخ

وما لع تكغ ىشاؾ ضخورة يتصمبيا العقج ، فانو ال يجػز لمسقاوؿ أف يدسح ألي شخؼ ثالث باستخجاـ تمظ 
 الػثائق أو استشداخيا أو التجاوؿ بيا ، باستثشاء ما قج يمـد ألغخاض العقج .

 Confidential Details''                             '': التفاصيػل الدخية (1/12)
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يفرح لمسيشجس عغ كل السعمػمات الدخية وغيخىا مسا قج يصمبو السيشػجس برػػرة  

 معقػلة لمتأكج مغ التداـ السقاوؿ بتصبيق أحكاـ العقج.
 :                          ''Compliance with Laws'' التقيػج بالقػانيغ (1/13)

يتعيغ عمى السقاوؿ في سياؽ تشفيحه لمعقج ، اف يتقيج بالقػانيغ الػاجبة التصبيق ، وما لع يػشز عمػى غيػخ  
 -ذلظ في الذخوط الخاصة ، فانو :

يتعيغ عمى صاحب العسل أف يكػف قج حرل ) أو سيحرل( عمى التراريح الالزمة بذأف تعميسات  -أ 
أو التخاخيز الستعمقة باألشغاؿ الجائسة ، وأية تخاخيز أخخى تع تحجيجىا في التخصيط أو التشطيع 

السػاصفات ويتعيغ عمى صاحب العسل في ىحا الدياؽ حساية السقاوؿ ضج أي ضخر نتيجة إخفاؽ 
 صاحب العسل في القياـ بحلظ ، و 

، والحرػػػػؿ عمػػػى  يتعػػػيغ عمػػػى السقػػػاوؿ أف يقػػػـػ بإرسػػػاؿ اإلشػػػعارات ، وتدػػػجيج الخسػػػـػ والزػػػخائب -ب 
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الترػػاريح والسػافقػػات التػػي تتصمبيػػا القػػػانيغ فيسػػا يتعمػػق بتشفيػػح األشػػغاؿ وإنجازىػػا واصػػالح أيػػة عيػػػب 
فييا. كسا يشبغي عمى السقاوؿ أف يحسي صاحب العسل ويقيو مػغ أي ضػخر نتيجػة إخفػاؽ السقػاوؿ فػي 

 القياـ بحلظ.
  :     ''Joint and Several Liability ''السد وليات السذتخكة والسشفخدة (1/14)

اذا شػػكل السقػػاوؿ ) بسػجػػب القػػػانيغ الػاجبػػة التصبيػػق ( ائتالفػػًا او مذػػاركة او أي تجسػػع مػػغ شخرػػيغ او  
  -اكثخ في شكل يختمف عغ الذخكة ، فانو يجب مخاعاة ما يمي :

 يح العقج ، ويعتبخ ى الء األشخاص مد وليغ بالتزامغ وبذكل فخدي أماـ صاحب العسل في تشف  -أ 
أف يقـػ ى الء األشخاص بإبالغ صاحب العسل عغ اسع قائج االئتالؼ ، وبحيث يكػػف لقائػج االئػتالؼ  -ب 

 سمصة إلداـ السقاوؿ وكل مغ ى الء األشخاص ، و
أف ال يقػػـػ السقػػاوؿ بتغييػػخ تكػػػيغ االئػػتالؼ او كيانػػو القػػانػني بػػجوف السػافقػػة السدػػبقة مػػغ صػػاحب  -ج 

 العسل.
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 الفرل الثاني
 صاحب العسػل

THE EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

                    '' Right of Access to the Site''حق الجخػػؿ الى السػقع : (2/1)
جداء السػقع ، وتسكيشو مغ يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعصي السقاوؿ حق الجخػؿ الى جسيع ا 

حيازتيا  في الػقت ) أو االوقات ( السحجد في ممحق عخض السشاقرة ، اال اف حق الجخػؿ والحيازة 
 يسكغ اف ال ُيخّز بيا السقاوؿ وحجه .

إذا نز في العقج عمى اف صاحب العسل مصمػب مشو اف يعصي السقاوؿ حق حيازةأي أساس او  
صػؿ ، فانو يتعييغ عمى صاحب العسل القياـ بحلظ في السػاعيج مشذأ او تجييدات او شخيق و 

وبالصخيقة السحجدة في السػاصفات ، اال انو يجػز لراحب العسل حبذ حق الجخػؿ او الحيازة حتى 
 يتدمع ضساف االداء .

إذا لع يتع تحجيج مثػل ىػحا السػعػج فػي ممحػق عػخض السشاقرػة ، فانػو يتعػيغ عمػى صػاحب العسػل اف  
لسقاوؿ حق الجخػؿ الى السػقع وحيازتو ضسغ االوقات التي تسكػغ السقػاوؿ مػغ مباشػخة تشفيػح يعصي ا

 ( .8/3االشغاؿ والديخ فييا وفقًا لبخنامج العسل السذار اليو في السادة )
إذا تكبج السقاوؿ تأخخًا و/او كمفة ما نتيجة الخفاؽ صاحب العسل في تسكيشو مػغ الػجخػؿ الػى السػقػع  

خػػالؿ ذلػػظ الػقػػت ، فعمػػى السقػػاوؿ اف يخسػػل اشػػعارًا الػػى السيشػػجس لتقػػجيخ اسػػتحقاقات او حيازتػػو 
 -( لمبت في :20/1السقاوؿ بذأنيا ، مع مخاعاة احكاـ السادة )

أي تسجيػج لسػجة االنجػاز بدػبب ذلػظ التػأخيخ ، اذا كػاف االنجػاز قػج تػأخخ او سػػؼ يتػأخخ ، وذلػظ  -أ 
 ( ، و 8/4بسػجب احكاـ السادة )

 أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، الضافتيسا الى قيسة العقج . -ب 
ويتعيغ عمى السيشجس بعػج تدػمع ىػحا اإلشػعار اف يقػػـ بإعػجاد التقػجيخات الستختبػة عمػى ذلػظ بسػجػب  

 ( سػاء باالتفاؽ عمييا او اجخاء تقجيخاتو بذأنيا .3/5السادة )
يكػػف فيػو ىػحا التػأخخ ( ناتجػًا عػغ خصػأ او  إال انو اذا كاف تاخخ صػاحب العسػل ) والػى السػجى الػحي

تأخيخ مغ قبل السقاوؿ ، بسا في ذلظ أي خصأ او تأخخ في تقجيع " وثائق السقاوؿ " فانو في مثل ىحه 
 الحالة ال يدتحق لمسقاوؿ أي تسجيج او تعػيس عغ أي كمفة او ربح .

      ''Permits, Licenses or Approvals'' التراريح او التخاخيز او السػافقات: (2/2)
يقـػ صاحب العسل )اذا كاف في وضع يسكشو مغ ذلظ( بتقجيع السداعجة السعقػلة لمسقاوؿ)عشج شمبو(  

 -بخرػص ما يمي :
 الحرػؿ عمى ندخ قػانيغ الجولة الستعمقة بالعقج مسا ىػ غيخ متػفخ برػرة عادية ، و  -أ 
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خاخيز او السػافقػػات السصمػبػػة بسػجػػب قػػػانيغ شمبػػات السقػػاوؿ لمحرػػػؿ عمػػى الترػػاريح او التػػ -ب 
 -الجولة :

 التقيج بالقػانيغ ( ، و  1/13. فيسا يتعمق بستصمبات السادة )1 
 . لتػريج المػاـز ، بسا في ذلظ التخميز الجسخكي عمييا ، و 2 
 . لترجيخ معجات السقاوؿ عشج ازالتيا مغ السػقع .3 

                                    ''Employer`s Personnel''أفخاد صاحب العسل (2/3)
يكػػػػػف صػػػػاحب العسػػػػل مدػػػػ واًل عػػػػغ افػػػػخاده ومدػػػػتخجمي السقػػػػاوليغ االخػػػػخيغ العػػػػامميغ معػػػػو فػػػػي  

 -السػقع مغ حيث :
 ( ، و 4/6التعاوف مع السقاوؿ في جيػده حدب احكاـ السادة )  -أ 
 بػػػػػػة مػػػػػػغ السقػػػػػػاوؿ بسػجػػػػػػب البشػػػػػػػد االلتػػػػػػداـ بتػػػػػػػفيخ اجػػػػػػخاءات الدػػػػػػالمة كسػػػػػػا ىػػػػػػي مصمػ  -ب 

 ( .4/18( وباجخاءات حساية البيئة بسػجب السادة )4/8مغ السادة ) )أ ، ب ، ج (
  ''Employer’s Financial Arrangements''التختيبات السالية لراحب العسل: (2/4)
ؿ دلػػياًل ( يػمػػًا مػػغ بعػػج تمقيػػو أي شمػػب مػػغ السقػػاوؿ بتدػػميع السقػػاو28يقػػـػ صػػاحب العسػػل خػػالؿ ) 

معقػػاًلعمى انػو قػػج قػاـ بعسػػل التختيبػات الساليػػة الالزمػة لتػػػفيخ دفػع قيسػػة العقػج ، وفػػق التقػجيخات فػػي 
 حيشو ، شبقًا الحكاـ " الفرل الخابع عذخ " .

أما إذا اعتـد صاحب العسل إجخاء أي تعجيل جػىخي عمى التختيبػات الساليػة، فإنػو يتعػيغ عميػو إشػعار 
 الستعمقة بحلظ.السقاوؿ بالتفريالت 

                                  ''Employer’s Claims''مصالبات صاحب العسل: (2/5)
اذا كاف صاحب العسل يعتبػخ اف لػو حقػًا فػي تمقػي دفعػة مػا ، بسػجػب أي شػخط مػغ ىػحه الذػخوط أو  

، فإنػو يتعػيغ عميػو ،  لغيخ ذلظ مغ األسباب الستعمقة بالعقج ، و/ أو أي تسجيج لفتخة اإلشعار بالعيػب
او عمى السيشجس ، إشعار السقاوؿ بحلظ وتدويػجه بالتفاصػيل . ورغػع ذلػظ فإنػو غيػخ مصمػػب مشػو اف 
يخسل أية إشعارات تتعمق بالسبالغ السدػتحقة لػو بخرػػص اسػتيالؾ السػاء والكيخبػاء والغػاز بسػجػب 

( او مقابل 4/20إعساال لمسادة ) ( او مقابل السعجات والسػاد التي يقجميا صاحب العسل4/19السادة )
 أي خجمات أخخى يصمبيا السقاوؿ .

يشبغي إرساؿ اإلشعار في أقخب وقت مسكغ عسميًا بعج اف يربح صاحب العسل عمى درايػة بالػاقعػة أو  
الطخوؼ التي أدت إلى نذػء مثل ىحه السصالبات ، اما اإلشعار بتسجيج " فتخة اإلشعار بػالعيػب " فانػو 

 ه قبل انقزائيا.يجب إصجار 
يتعيغ اف تحجد ىحه التفاصيل " مادة " العقج أو األسذ األخػخى لمسصالبػة ، واف تتزػسغ اثبػات صػحة  

ادعاء صاحب العسل بتمظ السبالغ و / او فتػخات التسجيػج التػي يعتبػخ اف لػو حقػًا فييػا بسػجػب العقػج . 
( 3/5ت بسػجػػب أحكػػاـ السػػادة )ويتعػػيغ عمػػى السيشػػجس فػػي مثػػل ىػػحه الحالػػة أف يػػجرس تمػػظ السصالبػػا

  -لالتفاؽ عمييا او إعجاد التقجيخات لسا يمي :
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 ف وججت( تدتحق لراحب العسل ليجفعيا السقاوؿ لو ، و/أوإ( أية مبالغ ) 1) 
 

 ( .11/3ف وجج( لفتخة اإلشعار بالعيػب ، عساًل بأحكاـ السادة )إ( أي تسجيج ) 2) 
فػػي قيسػػة العقػػج وشػػيادات الػػجفع . اال أف صػػاحب العسػػل ال  ىػػحه السبػػالغ يسكػػغ تزػػسيشيا كخرػػسيات 

يعتبخ مخػاًل بإجخاء السقاصة أو خرع أي مبمغ يتع ترجيقو في شيادة دفع ، أو التقّجـ بسصالبػة ضػج 
 السقاوؿ لغيخ ذلظ ، إاّل وفقًا الحكاـ ىحه السادة " .
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 الفرل الثالث 
 السيشػػدس

THE ENGINEER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ''Engineer’s Duties and Authority'' واجبات وصالحية السيشجس : (3/1) 
لسحجدة لو في العقج ويجب أف يكػف يقـػ صاحب العسل بتعييغ " السيشجس " لمقياـ بالػاجبات ا 

مدتخجمػ السيشجس مغ ميشجسيغ وميشييغ متستعيغ بالكفاية الالئقة وم ىميغ ألداء مثل ىحه 
 الػاجبات.

 ليذ لمسيشجس صالحية في تعجيل أحكاـ العقج . 
 لمسيشجس مسارسة الرالحيات السشػشة بو تحجيجًا في العقج ، أو تمظ السفيػمة مغ العقج ضسشياً  

بحكع الزخورة . وإذا كاف مصمػبًا مغ السيشجس أف يحرل عمى مػافقة صاحب العسل قبل 
مسارستو لرالحية ما ، فإف مثل ىحا الستصمبات يجب الشز عمييا في الذخوط الخاصة . 
ويتعيج صاحب العسل أف ال يفخض عمى السيشجس أية قيػد إضافية بخرػص مسارستو 

 فقة مغ السقاوؿ .لرالحيتو ، إال إذا تع ذلظ بسػا
في كل األحػاؿ ، فعشجما يقـػ السيشجس بسسارسة صالحية ما تتصمب الحرػؿ عمى مػافقة  

 صاحب العسػل ، فإنو ألغخاض ىحا العقج تعتبخ وكأنيا مػافق عمييا مغ قبل صاحب العسل .
 باستثشاء ما ىػ مشرػص عميو في ىحه الذخوط : 
باتػو أو مسارسػة صػالحيتو ، سػػاء نػز عمييػا صػخاحة فػي عشجما يقـػ السيشجس بأداء واج  -أ 

 العقج ، أو كانت مفيػمة ضسشيًا مشو ، فإنو يقـػ بيا نيابًة عغ صاحب العسل ، و 
ليذ لمسيشجس صالحية في إعفاء أي مغ الفػخيقيغ مػغ أي مػغ الػاجبػات او االلتدامػات او  -ب 

 السد وليات السحجدة في العقج ، و 
ة او تجقيق او شيادة او قبػؿ او فحز او تفتير او إصجار أي تعميسات أو اف أي مرادق -ج 

أو اقتخاح ، او شمب اختبار ، او أي ترخؼ مساثل مغ قبل السيشجس ) بسا في ذلظ  إشعار 
اغفاؿ عجـ السػافقة ( ال تعفي السقاوؿ مغ أية مد ولية يتحسميا بسػجب احكاـ العقج ، بسا 

ء او االغفاالت او التشاقزات او حاالت عجـ التقيػج بالذػخوط في ذلظ مد وليتو عغ االخصا
. 

 ''Delegation by the Engineer''            : التفػيس مغ قبل السيشجس (3/2)
أف يدػػشج إلػػى أي مػػغ مدػػاعجيو القيػػاـ بػػأي مػػغ الػاجبػػات أو  –مػػغ وقػػت آلخػػخ  –لمسيشػػجس  

و أف يمغػي مثػل ىػحا اإلسػشاد أو التفػػيس يفػضو بأي مغ الرالحيات السشػشة بو ، كسا يجػز ل
. ويذػػسل ىػػ الء السدػػاعجوف السيشػػجس السقػػيع و/أو أي مفتذػػيغ مدػػتقميغ يعيشػػػف لمتفتػػير أو 
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الختبػػار عمػػى بشػػػد التجييػػدات أو السػػػاد أو اختبارىػػا . يجػػب أف يكػػػف التعيػػيغ أو التفػػػيس أو 
ج تدمع الفػخيقيغ إشػعارات بػحلظ ، إال انػو ال اإللغاء خصيًا ، وال يعتبخ مثل ىحا اإلجخاء نافحا إال بع

( إال إذا وافػق الفخيقػاف 3/5يحػق لمسيشػجس تفػػيس صػالحيتو بإعػجاد التقػجيخات أعسػاال لمسػادة )
 عمى مثل ىحا التفػيس .

يذػػتخط فػػي ىػػ الء السدػػاعجيغ اف يكػنػػػا مػػغ ذوي الكفايػػة الالئقػػة ، ومػػ ىميغ الداء واجبػػاتيع  
ػشػػة بيػػع ، واف يكػنػػػا متسخسػػيغ باسػػتعساؿ لغػػة االترػػاؿ السحػػجدة فػػي والقيػػاـ بالرػػالحية السش

 ( مغ العقج .1/4السادة )
يتعيغ عمى كل مغ مداعجي السيشجس ، الحيغ تع اسشاد واجبات الييع او تفػيزيع برالحية ما  

، اف يرػػػجروا التعميسػػػات الػػػى السقػػػاوؿ ، واف يترػػػخفػا ضػػػسغ حػػػجود الرػػػالحية السحػػػجدة ليػػػع 
 . وتعتبخ  بالتفػيس

أية مرادقة او تجقيق او شيادة او مػافقة او فحز او تفتير او اصجار تعميسات، او إشعار 
ضسغ حجود  –او اقتخاح، أو شمب او اختبار ، او القياـ بأي اجخاء مساثل يقـػ بو أي مشيع 

 وكانيا صادرة عغ السيشجس ، ورغع ذلظ : –تفػيزو 
سيشجس في رفس أي عسػل او تجييػدات او مػػاد ال يعشػي فإف أي إخفاؽ مغ جانب مداعج ال -أ 

السرػػادقة عمييػػا ، وبالتػػالي فانػػو ال يحػػػؿ دوف مسارسػػة السيشػػجس لحقػػو فػػي رفػػس تمػػظ 
 األعساؿ أو التجييدات أو السػاد .

اذا اعتخض السقاوؿ عمػى أي تقػجيخات أو تعميسػات أصػجرىا مدػاعج السيشػجس ، فإنػو يجػػز  -ب 
ضػع إلى السيشجس ، الحي يشبغي عميو ، دوف تػاٍف ، إمػا تأييػجىا أو لمسقاوؿ اف يحيل السػ 

 نقزيا أو تعجيل مزسػنيا .
 :                    ''Instructions of the Engineer''تعميسات السيشجس  (3/3)

لمسيشجس اف يرجر الى السقاوؿ في أي وقت ، تعميسات ومخصصات اضافية او معجلة ، اذا  
 لتشفيح االشغاؿ و اصالح أية عيػب فييا ، عساًل باحكاـ العقج .كانت الزمة 

ال يتمقى السقاوؿ التعميسات اال مغ السيشجس ، او مغ أي مغ مداعجيو السفػضيغ رسسيًا  
بسػجب احكاـ ىحا "الفرل" . اما اذا كانت أي مغ ىحه التعميسات تذكل تغييخًا ) أمخًا تغييخيًا ( 

 الفرل الثالث عذخ" عمييا . "  فانو يتع تصبيق احكاـ
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتقيج بالتعميسات التي ترجر اليو مغ السيشجس او مداعجه السفػض  

 حػؿ أي امخ يتعمق بالعقج . وكمسا كاف ذلظ عسميًا فإف التعميسات يجب إصجارىا خصيًا ،
 أما اذا قاـ السيشجس او مداعجه السفػض :  

 بإصجار أمخ شفػي و  -أ 
تدمع تأكيجًا خصيًا مغ السقاوؿ ) أو مغ يشػب عشو ( بخرػص األمخ الذفػي خالؿ يػمي  -ب 

 عسل مغ تاريخ صجورىا و
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لع يقع بالخد عميو خصيًا بالخفس و/أو إصجار تعميسات بذأنو خالؿ يػمي عسل مغ تاريخ  -ج 

 تدمسو إشعار السقاوؿ ،
الذفػي وكأنو أمخ خصي صادر عغ السيشجس أو عشجئح يعتبخ تأكيج السقاوؿ لسثل ىحه األمخ  

 مداعجه السفػض ، حدب واقع الحاؿ .
 ''Replacement of the Engineer''                   : استبجاؿ السيشجس (3/4)

اذا اعتػػػػـد صػػػػاحب العسػػػػل اسػػػػتبجاؿ السيشػػػػجس ، فإنػػػػو يتعػػػػيغ عميػػػػو قبػػػػل ميمػػػػة ال تقػػػػل عػػػػغ  
يذػػػػعخ السقػػػػاوؿ بػػػػحلظ ، واف يحػػػػجد فػػػػي إشػػػػعاره اسػػػػع  ( يػمػػػػًا مػػػػغ تػػػػاريخ االسػػػػتبجاؿ اف42)

وعشػػػػػػاف وتفاصػػػػػيل خبػػػػػخة السيشػػػػػجس البػػػػػجيل . ولػػػػػيذ لرػػػػػاحب العسػػػػػل أف يقػػػػػـػ بتعيػػػػػيغ 
السيشػػػجس البػػػجيل اذا كػػػاف لمسقػػػاوؿ اعتػػػخاض معقػػػػؿ عميػػػو ،عمػػػى أف يقػػػـػ السقػػػاوؿ بإشػػػعار 

 صاحب العسل باعتخاضو ،مع بياف التفاصيل الس يجة لحلظ.
      ''Determinations''                                         :اتالتقجيخ  (3/5)

حيثسا تقتزي ىحه الذخوط اف يقـػ السيشجس بإعساؿ ىحه " السادة " الغخاض االتفاؽ أو اعجاد  
التقجيخات الي أمخ ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اف يتذاور مع كل مغ الفخيقيغ في مدعى جّجي 

اما اذا لع يتػصل الى اتفاؽ ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اف يعج تقجيخاتو  لمتػصل الى اتفاؽ.
 برػرة مشرفة بسػجب احكاـ العقج، آخحًا في االعتبار كل الطخوؼ ذات العالقة . 

ثع يقـػ السيشجس بإشعار كل مغ الفخيقيغ عغ أي اتفاؽ او تقجيخات يتػصل الييا ، مع  
مغ الفخيقيغ اف يمتـد باالتفاؽ او التقجيخات الػاردة في  التفريالت الس يجة . ويتعيغ عمى كل

 اإلشعار ، إال إذا تست ) أو إلى أف تتع ( إعادة الشطخ فييا ، بسػجب أحكاـ " الفرل العذخيغ " 
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 الفرل الخابع 
 السقػاكؿ

THE CONTRACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                             ''Contractor’s General Obligations'' :االلتدامات العامة لمسقاوؿ (4/1)
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يرسع ) الى السجى السشرػص عميو في العقج ( واف يشفح االشغاؿ ويشجدىا بسػجب  

 السيشجس ، واف يرمح اية عيػب فييا . احكاـ العقج ووفقًا لتعميسات
يتعػػػػيغ عمػػػػى السقػػػػاوؿ اف يقػػػػجـ التجييػػػػدات و " وثػػػػائق السقػػػػاوؿ " السحػػػػجدة فػػػػي العقػػػػج ، وجسيػػػػع افػػػػخاد  

جيػػػػازه السشفػػػػح ، والمػػػػػاـز والسدػػػػتيمكات وغيخىػػػػا مػػػػغ األشػػػػياء والخػػػػجمات ، سػػػػػاء كانػػػػت ذات شبيعػػػػة 
لترػػػسيع والتشفيػػػح وإنجػػػاز األشػػػغاؿ واصػػػالح أيػػػة م قتػػػة أو دائسػػػة ، مسػػػا ىػػػػ مصمػػػػب مشػػػو الداء ميػػػاـ ا

يعتبػػػػخ السقػػػػاوؿ مدػػػػ وال عػػػػغ كفايػػػػة واسػػػػتقخار وسػػػػالمة جسيػػػػع عسميػػػػات السػقػػػػع وعػػػػغ . عيػػػػػب فييػػػػا
 .جسيع أساليب اإلنذاء

 باستثشاء ما ىػ مشرػص عميو في العقج ، فاف السقاوؿ:  
تة وترسيع أي بشج مغ التجييػدات والسػػاد يعتبخ مد واًل عغ جسيع " وثائق السقاوؿ " ، واألشغاؿ الس ق -1 

 ليكػف ىحا البشج مػافقًا لستصمبات العقج ، و 
 فيسا عجا ذلظ ، ال يعتبخ السقاوؿ مد واًل عغ ترسيع ومػاصفات األشغاؿ الجائسة . -2 
اف يقجـ لمسيشجس تفاصيل تختيبات وأساليب  –كمسا شمب مشو السيشجس ذلظ  –يتعيغ عمى السقاوؿ       

تشفيح األشغاؿ التي يقتخح السقاوؿ اتباعيا لتشفيح األشغاؿ . وال يجػز لمسقاوؿ أف يحجث تغييخًا جحريًا 
 في ىحه التختيبات او االساليب بجوف اعالـ السيشجس مدبقًا عغ اجخاءاتو .

ع يػشز اذا نز العقج عمػى مدػ ولية السقػاوؿ لمقيػاـ بترػسيع جػدٍء مػا مػغ االشػغاؿ الجائسػة ، فعشػجىا ومػال 
 عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة :

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس " وثائق السقػاوؿ"  ليػحا الجػدء مػغ االشػغاؿ وفقػًا لالجػخاءات  -أ 
 السشرػص عمييا في العقج ، و

يذػػتخط اف تكػػػف " وثػػائق السقػػاوؿ " متدػػقة مػػع السػاصػػفات والسخصصػػات ، واف تػػتع صػػياغتيا بمغػػة  -ب 
( واف تذػػػتسل عمػػى السعمػمػػػات االضػػافية كسػػػا يصمبيػػا السيشػػػجس 1/4رػػاؿ السحػػجدة فػػػي السػػادة )االت

 الضافتيا الى السخصصات بغخض التشديق بيغ تراميع كل مغ الفخيقيغ ، و 
يعتبخ السقاوؿ مد واًل عغ ىحا الجدء مغ االشغاؿ ، واف يكػػف ىػحا الجػدء بعػج تشفيػحه وانجػاز االشػغاؿ  -ج 

 ض الحي انذئ مغ اجمو كسا ىػ مصمػب في العقج ، و مػفيًا بالغخ 
قبػػل مباشػػخة اجػػخاء االختبػػارات عشػػج االنجػػاز "مخصصػػات  -يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يقػػجـ الػػى السيشػػجس  -د 

السشذػػأ كسػػا تػػع تشفيػػحه " ، وأدلػػة الرػػيانة والتذػػغيل السصمػبػػة بسػجػػب العقػػج ، وبذػػكل مفرػػل ، حتػػى 
تذغيمو وفكو وتخكيبو ومعايختو واصالحو .  وال يعتبخ ىحا الجدء مغ يتسكغ صاحب العسل مغ صيانتو و 

( اال بعػػج تقػػجيع ىػػحه الػثػػائق وادلػػة 10/1االشػػغاؿ  انػػو قػػج تػػع انجػػازه لغػػخض تدػػمسو بسػجػػب السػػادة )
 التذغيل الى السيشجس .
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 "Performance Security"                                        :ضسػاف االداء  (4/2)
يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يدترػػجر ) عمػػى حدػػابو ( ضػػساف االداء لغايػػة االنجػػاز الالئػػق لالشػػغاؿ ، وذلػػظ  

بالقيسػػة ونػػػع العسمػػة السحػػجديغ فػػي ممحػػق عػػخض السشاقرػػة ، واذا لػػع يكػػغ قػػج تػػع تحجيػػج السبمػػغ فػػي ذلػػظ 
 السمحق فعشجىا ال تصبق احكاـ ىحه " السادة " .

( يػمػًا مػغ تػاريخ تدػمسو " كتػاب 28ضساف االداء الػى صػاحب العسػل خػالؿ ) يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ 
 القبػؿ " ، واف يخسل ندخة مشو الى السيشجس .

يشبغي اف يكػف الزساف صادرًا عغ كياف مالي ومغ داخل الجولة ) او نطاـ تذخيعي آخخ ( مػافػق عمييسػا  
ق بالذخوط الخاصة ، أو بريغة اخخى يػافق مغ قبل صاحب العسل ، واف يتع اعجاده حدب الشسػذج السخف

 عمييا صاحب العسل .
يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يتأكػػج مػػغ اف يطػػل ضػػساف االداء سػػاري السفعػػػؿ الػػى اف يشفػػح السقػػاوؿ االشػػغاؿ  

ويشجدىا ويرمح اية عيػب فييا . اما اذا احتػت شخوط الزساف عمى تاريخ النقزائو ، وتبيغ اف السقػاوؿ 
( يػمػػًا ، فإنػػو 28 بتدػػمع " شػػيادة االداء " بتػػاريخ يدػػبق السػعػػج الشيػػائي لرػػالحيتو بػػػ )لػػغ يكػػػف مخػػػالً 

 يتعيغ عميو اف يقـػ بتسجيج سخياف الزساف الى اف يتع انجاز االشغاؿ واصالح اية عيػب فييا. 
دتحق يتعيغ عمى صاحب العسل اف ال يقجـ مصالبة بخرػص ضساف االداء اال فيسا يخز السبالغ التي ت 

 -لو بسػجب العقج ، وذلظ في الحاالت التالية :
اخفاؽ السقاوؿ في تسجيج سخياف مفعػؿ ضساف االداء كسا تع ذكخه في الفقخة الدابقة ، وفي ىحه الحالة  -أ 

 يجػز لراحب العسل اف يصالب بالقيسة الكاممة لزساف االداء ، او 
مغ مدتحق لو ، سػاء كاف ذلظ بشاء عمى مػافقة اخفاؽ السقاوؿ في اف يجفع لراحب العسل أي مب -ب 

( ، او بسػجب احكاـ " الفرل العذخيغ " وذلظ 2/5مغ السقاوؿ ، او كسا يتع تقجيخه بسػجب السادة )
 ( يػمًا مغ تاريخ ىحه السػافقة او اعجاد التقجيخات ، او 42خالؿ )

دمسو إشعار صاحب العسل الستزسغ ( يػمًا مغ بعج ت42اخفاؽ السقاوؿ في اصالح اي عيب  خالؿ ) -ج 
 شمبو بإصالح العيب ،او 

( ، وذلػظ بغػس الشطػخ 15/2الطخوؼ التي تخػؿ صاحب العسل اف يشيي العقج بسػجب احكػاـ السػادة ) -د 
 عسا اذا كاف قج صجر اشعار باالنياء .

ت ) بسػا فػي ذلػظ يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعػض السقاوؿ ويقيو مػغ جسيػع االضػخار والخدػائخ والشفقػا 
االجػر واالتعاب القانػنية ( مسا قج يشتج عغ مصالبة صاحب العسل بخرػص الزساف ، وذلػظ الػى السػجى 

 الحي يعتبخ فيو صاحب العسل انو غيخ محق في مصالبتو .
( يػمػًا مػغ تػاريخ تدػمسو لذػيادة 21يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعيج ضساف االداء الػى السقػاوؿ خػالؿ ) 

 .االداء
 " Contractor’s Representative"                             : مسثل السقاوؿ  (4/3)

يشبغي عمى السقاوؿ اف يعيغ " مسثل السقاوؿ " واف يعصيو كامل الرالحيات الزخورية ليشػب عشو بسػجػب  
 مقتزيات العقج .
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اف  –قبل تاريخ السباشخة  –عمى السقاوؿ وما لع يكغ قج تست تدسية مسثل السقاوؿ في العقج ، فانو يتعيغ  
يقجـ الى السيشجس ، لمحرػؿ عمى مػافقتو، اسع وم ىالت الذخز الحي يقتخحو السقاوؿ كسسثل لػو. واذا 
لع تتع السػافقة عميو او تع حجبيا الحقًا مغ قبل السيشجس ، او اذا اخفق السسثل في مسارسة عسمو كسسثل 

اوؿ اف يتقجـ بشفذ الصخيقة باسع وم ىالت شخز اخخ يكػف مشاسبًا ليحا لمسقاوؿ ، فإنو يتعيغ عمى السق
 التعييغ .

ال يحق لمسقاوؿ اف يمغى استخجاـ مسثمو او اف يدتبجلو ، بجوف الحرػؿ عمػى مػافقػة السيشػجس السدػبقة  
 عمى ذلظ .

وؿ ، واذا مػا تصمبػت يجب اف يكػف مسثػل السقػاوؿ متفخغػًا برػػرة كاممػة لمسشػاضخة عمػى تشفيػح اشػغاؿ السقػا 
الطخوؼ تغيػب ىػحا السسثػل م قتػًا عػغ السػقػع اثشػاء تشفيػح االشػغاؿ ، فانػو يتعػيغ عمػى السقػاوؿ اف يدػسي 

 بجياًل مشاسبًا بسػافقة السيشجس السدبقة ، واف يتع اشعار السيشجس بحلظ .
( ، كسػػا يجػػػز 3/3سػػادة )يتعػػيغ عمػػى  مسثػػل السقػػاوؿ اف يتدػػمع التعميسػػات نيابػػة عػػغ السقػػاوؿ  إ عسػػااًل لم 

لسسثػػل السقػػاوؿ اف يفػػػض بعػػس سػػمصاتو او ميامػػو او صػػالحيتو الػػى أي شػػخز م ىػػل ، واف يمغػػي ىػػحا 
التفػػػيس فػػي أي وقػػت الحػػق . ولكػػغ مثػػل ىػػحا التفػػػيس او االلغػػاء ال يعتبػػخ نافػػحًا اال اذا وافػػق السيشػػجس 

ؿ يتزػػسغ اسػػع مثػػل ىػػحا الذػػخز السفػػّػض عميػػو ، بعػػج اف يتدػػمع إشػػعارًا مدػػبقًا مػقعػػًا مػػغ مسثػػل السقػػاو
 وم ىالتو والدمصة او السياـ او الرالحية التي فّػض بيا او التي تع الغاؤىا.

يجب اف يكػف مسثل السقاوؿ وجسيع ى الء االشػخاص متسخسػيغ باسػتعساؿ لغػة االترػاؿ السحػجدة بسػجػب 
 ( .1/4السادة )

 " Subcontractors"                                         : السقاولػف الفخعيػف  (4/4)
 ال يحق لمسقاوؿ أف يمّدـ األشغاؿ بكامميا إلى مقاوليغ فخعييغ . 
يعتبػػخ السقػػاوؿ مدػػ واًل عػػغ أفعػػاؿ واخصػػاء أي مقػػاوؿ فخعػػي او وكيمػػو او مدػػتخجميو ، كسػػا لػػػ كانػػت تمػػظ  

 -يخ ذلظ في الذخوط الخاصة، فإنو:األفعاؿ أو األخصاء صادرة عغ السقاوؿ نفدو ، وما لع يشز عمى غ
ال يصمب مغ السقاوؿ الحرػؿ عمى السػافقة بذأف مػردي السػاد ، او بذأف أي مقاولة فخعية تع ذكخ  -أ 

 اسع السقاوؿ الفخعي بخرػصيا نرًا في العقج ، و
 خيغ ، و يتعيغ عمى السقاوؿ الحرػؿ عمى مػافقة السيشجس السدبقة عمى السقاوليغ الفخعييغ االخ -ب 
( يػمًا مغ التاريخ السدتيجؼ 28يتعيغ عمى السقاوؿ اف يخسل لمسيشجس إشعارا بسيمة ال تقل عغ ) -ج 

 لسباشخة عسل أي مقاوؿ فخعي ، وعغ السباشخة الفعمية لسثل ىحا العسل في السػقع ، و
تع التشػازؿ عػغ يذتخط في اتفاقية كل مقاولة فخعية اف تحتػي عمى نرػص تخػؿ صػاحب العسػل اف يػ -د 

( )عشػجما يمػـد تصبيقيػا ( ، او فػي حالػة انيػاء العقػج 4/5ىحه السقاولة الفخعية اليو ، بسػجب السادة )
 ( .15/2مغ قبل صاحب العسل بسػجب احكاـ السادة )

 
   :  "Assignment of Benefit of Subcontract" التشازؿ عغ السقاولة الفخعية (4/5)

امات السقاوؿ الفخعي الى ما بعج انقزاء " فتخة اإلشعار بالعيػب " ، وقياـ السيشجس في حالة استسخار التد  
)قبل ىحا التاريخ ( بالصمب الى السقاوؿ ، اف يقـػ بالتشازؿ عغ ىحه السقاولة الفخعية الى صاحب العسل ، 

 اماـ صاحب العسل فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقـػ بحلظ . وفي مثل ىحه الحالة ال يعتبخ السقاوؿ مد والً 
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عغ أي عسل ي ديو السقاوؿ الفخعي بعج اف تربح عسمية التشازؿ نافحة ، ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في 
 كتاب التشازؿ .

 "Co-operation"                                                         :التعػاوف  (4/6)
العقج ، او استجابًة لتعميسات السيشجس ، اف يقجـ يتعيغ عمى السقاوؿ ، كسا ىػ مشرػص عميو في  

 التدييالت السشاسبة لتشفيح أية اعساؿ مغ قبل :
 افخاد صاحب العسل ، و  -أ 
 أي مقاوليغ آخخيغ يدتخجميع صاحب العسل ، و  -ب 
 مة قانػنيًا ،العامميغ لجى اية سمصات عامة مذكّ  -ج 
 ػقع او بجػاره ، مغ غيخ االعساؿ السذسػلة في العقج . مسغ يتع استخجاميع لتشفيح اعساؿ في الس 
إف مثل ىحه التعميسات سػؼ تعتبخ تغييخات الى السجى الحي يتعخض فيو السقاوؿ لتحسل تكاليف غيخ  

مشطػرة اف مثل ىحه الخجمات التي يتصمبيا ى الء السدتخجمػف او السقاولػف اآلخخوف يسكغ اف تذسل 
االشغاؿ الس قتة وتختيبات الجخػؿ الى السػقع والتي تعتبخ مغ مد ولية استعساؿ معجات السقاوؿ و 

 .السقاوؿ
أذا كاف مصمػبًا مغ صاحب العسل بسػجب العقج اف يعصي السقاوؿ حيازة أي اساس او مشذأ او تجييدات  

او حق دخػؿ بسػجب " وثائق السقاوؿ " ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس مثل ىحه 
 الػثائق في الػقت وبالصخيقة السحجديغ في السػاصفات .

 "Setting Out"                                                      :تثبيت االشغاؿ  (4/7)
يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ أف يقػػـػ بتثبيػػت االشػػغاؿ بالشدػػبة لمشقػػاط االصػػمية واالسػػتقامات والسشاسػػيب السخجعيػػة  

، او تمػػظ التػػي يػػدوده السيشػػجس بيػػا ، كسػػا يعتبػػخ السقػػاوؿ مدػػ واًل عػػغ دقػػة التثبيػػت السػصػػػفة فػػي العقػػج 
لجسيع اجداء االشغاؿ ، وعميو اف يقػـ باصػالح أي خصػأ فػي أمػاكغ او مشاسػيب او مقػاييذ او اسػتقامات 

 االشغاؿ .
يػا فػي العقػج ، يعتبخ صاحب العسل مد واًل عغ أية اخصاء في تحجيج تمظ الشقاط السخجعيػة السشرػػص عمي 

او تمظ التي زود السقاوؿ بيا ، اال انو يتعيغ عمػى السقػاوؿ اف يبػحؿ قرػارى جيػجه فػي التحػخي عػغ دقتيػا 
 قبل استخجاميا .

اذا تكبػػج السقػػاوؿ تػػأخخًا فػػي تشفيػػح االشػػغاؿ و/او فػػي كمفتيػػا بدػػبب تشفيػػح اشػػغاؿ اعتسػػادًا عمػػى معمػمػػات  
بسقجور مقاوؿ متسخساف يكتذف مثل ىحه االخصاء برػػرة معقػلػة مغمػشة في الشقاط السخجعية ، ولع يكغ 

واف يتالفػػى التػػأخيخ و/أو زيػػادة الكمفػػة الستختبػػة عمييػػا ، فانػػو يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يخسػػل إشػػعارًا إلػػى 
 -( لسا يمي :20/1السيشجس لتقجيخ استحقاقاتو بذأنو ، مع مخاعاة احكاـ السادة )

 
بدبب ذلظ التأخيخ ، إذا كاف اإلنجاز قج تأخخ أو سػؼ يتأخخ ، وذلظ بسػجب أي تسجيج لسجة اإلنجاز  -أ 

 ( ، و 8/4السادة )
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 أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، و اضافتيسا الى قيسة العقج . -ب 
( ، اف يقـػ باالتفاؽ 3/5لجى تدمع السيشجس لسثل ىحا اإلشعار ، فانو يتعيغ عميو اعسااًل لمسادة ) 

 التقجيخات الالزمة لسا يمي : عمييا او اعجاد
 ( فيسا اذا كاف اكتذاؼ الخصأ متعحرًا برػرة معقػلة ، والى أي مجى ، و 1) 
 ( األمخيغ السحكػريغ في الفقختيغ ) أ ، ب ( اعاله ، ولكغ ضسغ ىحا السجى.2) 

                                         "Safety Procedures":  اجخاءات الدالمة (4/8)
 يتعيغ عمى السقاوؿ : 

 أف يتقيج بجسيع تعميسات الدالمة السصمػب تصبيقيا ، و  -أ 
 العشاية بدالمة جسيع االشخاص الحيغ يحق ليع التػاجج في السػقع ، و  -ب 
أف يبحؿ جيػدًا معقػلة لمسحافطة عمى السػقع واالشغاؿ خالية مغ العػائق غيخ الزخورية ، بقرج  -ج 

 ى الء االشخاص لمخصخ ، و تجشب تعخض 
تػفيخ التدييج واالنارة والحخاسة ومخاقبة االشغاؿ الى اف يتع انجازىا وتدميسيا بسػجب احكاـ " الفرل  -د 

 العاشخ" ، و 
تػفيخ اية اشغاؿ م قتة ) بسا فييا الصخقات والسسخات والحػاجد والدياجات ( مسا قج يمـد ، بدبب  -ىػ 

 ساؿ وحساية الجسيػر والسالؾ والسدتعسميغ لالرض السجاورة لمسػقع .تشفيح االشغاؿ ، الستع
                                             "Quality Assurance" : تػكيج الجػدة (4/9)
يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ أف يزػػع نطامػػًا لتػكيػػج الجػػػدة الثبػػات التقيػػج بستصمبػػات العقػػج ، عمػػى اف يكػػػف ىػػحا  

 قًا مع تفاصيل العقج ، كسا يحق لمسيشجس اف يقـػ بالتجقيق عمى أي مغ مطاىخ ىحا الشطاـ .الشطاـ متػاف
قبل مباشخة أي مغ مخاحػل  –لعمسو  –يجب تقجيع تفاصيل جسيع االجخاءات ووثائق السصابقة الى السيشجس  

يطيػخ عمػى ىػحه  الترسيع والتشفيح ، وعشج اصجار أي وثيقة ذات شابع فشػي الػى السيشػجس ، فإنػو يجػب اف
 الػثيقة ما يثبت السرادقة السدبقة مغ السقاوؿ نفدو عمييا .

إف التقيج بشطاـ تػكيج الجػدة ال يعفي السقػاوؿ مػغ أي مػغ واجباتػو او التداماتػو او مدػ ولياتو الػػاردة فػي  
 العقج.

 "Site Data"                                                         :بيانات السػقع  (4/10)
يتعيغ عمى صاحب العسل اف يكػف قج وضع تحت ترخؼ السقاوؿ الشالعو قبل مػعج " التاريخ االساسي "  

، كل ما يتػفخ لجيو مغ البيانات الخاصة بالطخوؼ تحت الدصحية والييجرولػجية في السػقع ، بسا في 
السقاوؿ أية معمػمات يحرل عمييا بعج ذلظ الطػاىخ البيئية ، كسا يتعيغ عميو كحلظ اف يزع تحت ترخؼ 

 مػعج التاريخ االساسي ، اال اف السقاوؿ يعتبخ مد واًل عغ تفديخه لجسيع تمظ السعمػمات . 
كسا انو والى السجى السسكغ عسميًا ) مع االخح في الحدباف عاممي الػقت والكمفة ( يعتبخ السقاوؿ انو قج  

بالسخاشخ واالحتساالت الصارئة والطخوؼ االخخى التي قج ت ثخ حرل عمى السعمػمات الزخورية الستعمقة 
عمى عخضو او عمى االشغاؿ  والى السجى ذاتو ، يعتبخ السقاوؿ انو قج عايغ وتفحز السػقع وما يجاوره 
، وانو اشمع عمى جسيع السعمػمات التي سبق ذكخىا ، وانو قج اقتشع شخريًا قبل تقجيع عخض السشاقرة 
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 العالقة ، شاممة  ) وليذ بالحرخ ( ما يمي : بكل االمػر ذات
 شكل وشبيعة السػقع ، بسا في ذلظ احػاؿ الصبقات تحت الدصحية ، و  -أ 
 االحػاؿ الييجرولػجية والسشاخية ، و  -ب 
 مقجار وشبيعة العسل والمػاـز لتشفيح االشغاؿ وانجازىا واصالح اية عيػب فييا ، و  -ج 
 اجخاءات العسالة ومسارساتيا فيو ، و قػانيغ الجولة ، و  -د 
 متصمبات السقاوؿ فيسا يتعمق بالجخػؿ الى السػقع ، والدكغ ، والسخافق ، والسدتخجميغ ، والصاقة ،   -ىػ 

 .والسػاصالت ، والساء ، وغيخىا مغ الخجمات
  Sufficiency of the Accepted Contract Amount"           :كفاية قيسة العقج السقبػلة (4/11)

Subcontract" 

 يفتخض في السقاوؿ انو : 
 قج اقتشع شخريًا بجقة وكفاية " قيسة العقج السقبػلة " ، و  - أ 
انو قج وضع عخضو ذلظ بشاًء عمى السعمػمات والتفديخ والبيانات  الزخورية والكذػؼ والفحػص  -ب 

 ( .4/10)وقشاعاتو بكل االمػر التي تست االشارة الييا في السادة 
باسػػتثشاء مػػا قػػج يػػخد خالفػػًا لػػحلظ فػػي العقػػج ، فػػاف " قيسػػة العقػػج السقبػلػػة " يجػػب اف تغصػػي جسيػػع التدامػػات  

إف وجػجت ( وكػل االشػياء الزػخورية لتشفيػح  –السقاوؿ السصمػبػة فػي العقػج ) بسػا فييػا السبػالغ االحتياشيػة 
 االشغاؿ وانجازىا بذكل الئق واصالح اية عيػب فييا .

                "Unforeseeable Physical Conditions":االوضاع السادية غيخ السشطػرة (4/12)
يقرج بسرصمح " االوضاع السادية " : االوضاع السادية الصبيعية والعػائق االصصشاعية وغيخىا مغ العػائق  

بسػػا فييػػا االوضػػاع تحػػت  الصبيعيػػة والسمػثػػات التػػي قػػج يػاجييػػا السقػػاوؿ فػػي السػقػػع عشػػج تشفيػػح االشػػغاؿ ،
 الدصحية والييجرولػجية ، ولكشيا ال تذسل االحػاؿ السشاخية .

اذا واجو السقاوؿ اوضاعًا مادية معاكدة والتي ُيعتبخ انيا كانت غيخ مشطػرة ، فانػو يتعػيغ عميػو اف يذػعخ  
االسػباب التػي  السيشجس بيا في اقػخب فخصػة مسكشػة عسميػًا ، وعمػى اف يتزػسغ االشػعار وصػفا ليػا وبيػاف

حجت بو العتبارىا كحلظ ، حتى يتسكغ السيشجس مغ معايشتيػا والتحقػق مػغ االسػباب التػي يعدوىػا السقػاوؿ 
 الى كػنيا غيخ مشطػرة .

كسػػا يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ مػاصػػمة تشفيػػح االشػػغاؿ ، متخػػحًا االحتياشػػات السعقػلػػة والسشاسػػبة تجػػاه ىػػحه "  
أية تعميسات قج يرجرىا السيشجس بخرػصػيا ، امػا اذا شػكّل أي مػغ ىػحه االوضاع السادية " ، وأف يتقيج ب

 التعميسات تغييخًا ) امخًا تغييخيًا ( ، فانو يتع حيشئح تصبيق احكاـ الفرل ) الثالث عذخ( بذأنيا . 
 اذا واجو السقاوؿ مثل ىحه االوضاع السادية غيػخ السشطػػرة ، والػى السػجى الػحي يسكػغ اعتبارىػا كػحلظ وقػاـ 

بارسػػاؿ إشػػعار بذػػأنيا الػػى السيشػػجس ، وتكبػػج تػػأخخًا فػػي مػػجة االنجػػاز و/او كمفػػة مػػا بدػػببيا ، فانػػو يكػػػف 
 -( ، لسا يمي :20/1مدتحقًا مع مخاعاة احكاـ السادة )

تسجيج مجة االنجاز بدبب ذلظ التأخخ ، اذا كاف االنجاز قج تأخخ او سػؼ يتأخخ، وذلظ بسػجب احكاـ  -أ 
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 و  ( ،8/4السادة )
 أي كمفة كيحه ، الضافتيا الى قيسة العقج . -ب 
يقـػ السيشجس بعج استالمو االشعار السذار اليو سابقًا بالسعايشة و/او التحخي عغ تمظ " االوضػاع الساديػة  

 ( باالتفاؽ عمييا او اعجاد التقجيخات لسا يمي :3/5" ، ومغ ثع يقـػ عساًل بالسادة )
 االوضاع السادية " غيخ مشطػرة ، والى أي مجى يسكغ اعتبارىا كحلظ ، و فيسا اذا كانت تمظ "  -1 

 تقجيخ االمخيغ السػصػفيغ في البشجيغ ) أ ، ب ( اعاله ، وذلظ بالشطخ الى ذلظ السجى .  -2 
ومع ذلظ ، فانو يسكغ لمسيشجس قبل االتفاؽ عمى التعػيس السالي او تقجيخه كسا ىػػ مشػػه عشػو فػي الفقػخة  

عاله ، اف يتحخى فيسػا اذا كانػت األوضػاع الساديػة األخػخى فػي أجػداء األشػغاؿ السساثمػة ) اف وجػجت( ( ا2)
افزل مسا كاف مشطػرًا ) برػرة معقػلة ( عشج تقجيع السقاوؿ لعخض السشاقرة ، وانػو اذا تػع مػاجيػة مثػل 

و يرػػل باالتفػػاؽ عمػػى ( اف يقػػجر ا3/5ىػػحه األوضػػاع السػاتيػػة ، يجػػػز لمسيشػػجس باتبػػاع أسػػمػب السػػادة )
تخفيس الكمفة بدبب تمػظ األوضػاع السػاتيػة ، والتػي يسكػغ اعتبارىػا خرػسيات مػغ قيسػة العقػج وشػيادات 
الػػجفع ، اال اف محرػػمة التعػػجيالت الشاتجػػة عػػغ البشػػج "ب" أعػػاله وىػػحه الخرػػسيات ، باعتبػػار كػػل األوضػػاع 

يجػػب اف ال تػػ دي الػػى تخفػػيس فػػي قيسػػة  الساديػػة التػػي تسػػت مػاجيتيػػا فػػي أجػػداء مساثمػػة مػػغ األشػػغاؿ ،
 العقج.

لمسيشجس اف يعتبخ أي إثبػات يقجمػو السقػاوؿ عػغ تمػظ االوضػاع الساديػة ، كسػا كػاف يتػقعيػا السقػاوؿ عشػج  
 تقجيع عخض السشاقرة ، اال اف السيشجس ال يكػف ممدمًا بسثل ىحا إثبات.

 "Rights of Way and Facilities"                        :حق السخور والتدييالت (4/13)
يتحسل السقاوؿ جسيع التكاليف والخسـػ الستعمقػة بحقػػؽ السػخور الخاصػة و/أو الس قتػة التػي تمدمػو ، بسػا  

ايػة تدػييالت  –عمى مدػ وليتو ونفقتػو  –فييا شخيق الجخػؿ الى السػقع ، ويتعيغ عمى السقاوؿ اف يػفخ 
 فيح االشغاؿ .اضافية خارج السػقع مسا قج يمدمو لتش

 "Avoidance of Interference"                                      : تجشب التجخل (4/14)
 يجب عمى السقاوؿ اف ال يتجخل بغيخ ضخورة ، او عمى نحػ غيخ الئق ، بسا يمي : 
 راحة الجسيػر ، او  -أ 
اء اكانت عامة او خاصة بسمكية صاحب الػصػؿ الى واستعساؿ واشغاؿ جسيع الصخؽ والسسخات ، سػ  -ب 

 العسل او االخخيغ .
كسا يتعيغ عمى السقاوؿ تعػيس صاحب العسل وحسايتو مغ االضخار والخدػائخ والشفقػات ) بسػا فييػا اتعػاب  

 ونفقات التقاضي ( عغ كل ما يشتج مغ تجخل او عخقمة غيخ ضخورية او غيخ الئقة .
                                                "Access Routes": السدالظ السػصمة  (4/15)

يعتبخ السقاوؿ انو قج تحخى عغ تػفخ ومالئسة السدالظ السػصمة الى السػقع ، وانػو قػج اقتشػع بأوضػاعيا ،  
كسا يصمب مشو اف يبحؿ الجيػد السعقػلة لتجشب االضخار بالصخؽ او الجدػر وحسايتيػا مػغ االضػخار نتيجػة 

 ر السقاوؿ او مدتخجميو ، وذلظ باستخجاـ العخبات والصخؽ السشاسبة . لحخكة مخو 
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 وباستثشاء ما ىػ مشرػص عميو خالفًا لحلظ في ىحه الذخوط : 
يكػف السقاوؿ مد واًل ) فيسا بيغ الفخيقيغ ( عغ أي صيانة قج تكػف الزمة السدالظ السػصمة بدبب   -أ 

 استعسالو ليا ، و 
يػفخ االشارات واالرشادات التػجييية الزخورية عمػى امتجاد ىحه الصخؽ ، واف عمى السقاوؿ اف  -ب 

يحرل عمى التراريح السصمػبػة مغ قبػل الدمصات ذات العالقة بخرػص استعسالو لمسدالظ 
 واالشارات واالرشادات ،  و 

 ل ، و ال يعتبخ صاحب العسل مد وال عغ أية مصالبات قج تشجع عغ استعساؿ أي  مدمظ مػص -ج 
 ال يزسغ صاحب العسل تػفخ مدالظ الػصػؿ او مالءمتيا ، و  -د 
 يتحسل السقاوؿ الكمفة الستختبة عمى عجـ تػفخ او مالءمة ىحه السدالظ السػصمة الستعساالتو.   -ىػ 

 " Transport of Goods"                                               : نقػل المػاـز  (4/16)
 لع يشز في الذخوط الخاصة خالفًا لحلظ ، فانو : ما 
( يػمػًا عػغ  تػاريخ وصػػؿ ايػة تجييػدات 21يتعيغ عمى السقاوؿ اف يذعخ السيشجس بسجة ال تقػل عػغ ) -أ 

 او قصعة رئيدية مغ المػاـز االخخى الى السػقع ، و 
ل  والتخػديغ وحسايػة كػل المػػاـز يكػف السقاوؿ مد وال عغ التػضيب والتحسيل والشقل واالستالـ والتشدي -ب 

 وغيخىا مغ االشياء الالزمة لالشغاؿ ، و 
 يتعػػػيغ عمػػػى السقػػػاوؿ اف يعػػػػض صػػػاحب العسػػػل ويحسيػػػو مػػػغ أيػػػة اضػػػخار او  خدػػػائخ او نفقػػػات  -ج 

) بسا فييا االتعاب واالجػر القانػنية ( مسا قج يشجع عغ أي   ضخر يحرل نتيجة لشقل المػػاـز ، واف يقػـػ 
 ض ودفع السصالبات  التي قج تشتج عغ عسميات الشقل .بالتفاو 

 " Contractor’s Equipment"                                      :معجات السقاوؿ  (4/17)
يكػف السقاوؿ مد واًل عغ جسيع معجاتو، وتعتبخ معجات السقاوؿ بعج احزارىا الى السػقع انيا مخررة  

يحق لمسقاوؿ اف يخخج مغ السػقع أية قصع رئيدية مغ ىحه السعجات بجوف وال  حرخًا لتشفيح االشغاؿ،
اال اف مثل ىحه السػافقة ليدت مصمػبة بخرػص عخبات نقل المػاـز او مدتخجمي  مػافقة السيشجس،

 السقاوؿ، الى خارج السػقع .
                                   "Protection of the Environment"حساية البيئة: (4/18)

 يتعػػػػػػػيغ عمػػػػػػػى السقػػػػػػػاوؿ اتخػػػػػػػاذ جسيػػػػػػػع الخصػػػػػػػػات السعقػلػػػػػػػة لحسايػػػػػػػة البيئػػػػػػػة ) داخػػػػػػػل السػقػػػػػػػع  
وخارجو ( واف يحّج مغ احجاث االزعػاج او الزػخر لالفػخاد او لمستمكػات نتيجػة لمتمػػث او الزػجيج او غيػخه 

 مسا قج يشتج عغ عسميات التشفيح .
االنبعاثػػات ، ومقػػجار الرػػخؼ الدػػصحي والتػػجفق الشػػاتج عػػغ كسػػا يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ التأكػػج مػػغ اف ندػػبة  

 .نذاشاتو ، ال تتجاوز القيع السدسػح بيا في السػاصفات ، وال القيع السحجدة في القػانيغ الػاجبة التصبيق
                               "Electricity, Water and Gas"الكيخباء والساء والغاز: (4/19)

مدػػ وال عػػغ تػػػفيخ الصاقػػة والسػػاء والخػػجمات األخػػخى التػػي قػػج يحتاجيػػا ، باسػػتثشاء مػػا ىػػػ يكػػػف السقػػاوؿ  
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 مشرػص عميو .
لمسقاوؿ الحق في استعساؿ الكيخباء والساء والغاز والخجمات األخخى الستػفخة في السػقع لغخض تشفيح  

قاوؿ أف يػفخ عمى األشغاؿ ، حدب التفاصيل ومقابل األسعار السبيشة في السػاصفات ، وعمى الس
 مد وليتو ونفقتو أية أدوات تمـد لسثل ىحه االستعساالت ولقياس الكسيات التي يدتيمكيا .

االتفاؽ عمى مقاديخ الكسيات السدتيمكة وأثسانيا ) بسػجب األسعار السحجدة ( مقابل ىحه الخجمات ،  يتع 
( إلجخاء التقجيخات ، 3/5لعسل ، والسادة )( الحتداب مصالبات صاحب ا2/5أو يتع تقجيخىا أعسااًل لمسادة )

 وعمى السقاوؿ دفع ىحه السبالغ إلى صاحب العسل .
" Issue -Employer’s Equipment and       معجات صاحب العسل والسػاد التي يقجميا: (4/20)

Materials"                       
 

 -إف وجػػػػجت–عػػػػجات صػػػػاحب العسػػػػل " يتعػػػػيغ عمػػػػى صػػػػاحب العسػػػػل اف يدػػػػسح لمسقػػػػاوؿ باسػػػػتعساؿ " م 
فػػػػي تشفيػػػػح األشػػػػغاؿ وفقػػػػًا لمتفاصػػػػيل والتختيبػػػػات ومقابػػػػل األسػػػػعار السحػػػػجدة فػػػػي السػاصػػػػفات ، ومػػػػا لػػػػع 

 يشز عمى غيخ ذلظ في السػاصفات :
 يكػف صاحب العسل مد واًل عغ معجاتو ، إال أف ،   -أ 
" أثشػػاء قيػػاـ  مدػػتخجمي السقػػاوؿ  السقػػاوؿ يعتبػػخ مدػػ وال عػػغ أي قصعػػة مػػغ "معػػجات صػػاحب العسػػل -ب 

 قيادتيا أو حيازتيا أو التحكع بيا .  بتذغيميا أو 
يػػتع تحجيػػج الكسيػػات وبػػجالت االسػػتعساؿ " وفػػق االسػػعار السحػػجدة " مقابػػل اسػػتعساؿ معػػجات صػػاحب العسػػل  

قاوؿ دفػع ىػحه ( ويتعيغ عمى الس3/5،  2/5باالتفاؽ او بالتقجيخ مغ قبل السيشجس وفقًا الحكاـ السادتيغ )
 السبالغ الى صاحب العسل .

بالسػاد التي يمتـد بتقجيسيا مجانػًا )إف وجػجت(  –دوف مقابل( –يتعيغ عمى صاحب العسل اف يدود السقاوؿ  
وفقًا لمتفاصيل السحجدة في متصمبات صاحب العسل ، وعمى صاحب العسل اف يقـػ وعمى مدػ وليتو ونفقتػو  

والسكػػاف السحػػجديغ فػػي العقػػج ، ويقػػـػ السقػػاوؿ بسعايشتيػػا ضاىخيػػًا ، واعػػالـ بتدويػػج تمػػظ السػػػاد فػػي الػقػػت 
السيشجس فػرًا عغ أي نقز او عيب او قرػر فييا ،  وما لع يكغ قج تع االتفاؽ بيغ الفخيقيغ عمػى غيػخ 

 ذلظ ، فعمى صاحب العسل اف يرحح فػرًا أي نقٍز او عيٍب او قرػٍر فييا . 
ية ، تربح ىػحه السػػاد السجانيػة فػي عيػجة السقػاوؿ وتحػت حسايتػو ومخاقبتػو ، اال بعج ىحه السعايشة الطاىخ  

اف التداـ السقػاوؿ بسعايشتيػا وحسايتيػا ال يعفػي صػاحب العسػل مػغ السدػ ولية عػغ أي نقػٍز او قرػػٍر او 
 عيٍب مسا لع يكغ باالمكاف كذفو مغ خالؿ السعايشة الطاىخية .

  "Progress Reports"                                            : تقاريخ تقجـ العسل (4/21)
مػا لػػع يػػشز عمػػى غيػػخ ذلػػظ فػػي الذػػخوط الخاصػػة ، فإنػػو يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يعػػج تقػػاريخ تقػػجـ العسػػل  

( ندػػخ ، عمػػى اف يغصػػي التقخيػػخ االوؿ مشػػو الفتػػخة حتػػى نيايػػة 6الذػػيخية ويدػػمسيا الػػى السيشػػجس عمػػى )
( أيػاـ مػغ آخػخ يػـػ مػغ 7يخ السباشخة ، ومغ ثع يتع اصجار التقػاريخ شػيخيًا ، خػالؿ )الذيخ الحي يمي تار 
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 الفتخة الستعمقة بيا .
يدتسخ تقجيع التقاريخ حتى يشجد السقاوؿ جسيع االعساؿ التي يكػف معخوفًا انيػا متبقيػة فػي تػاريخ االنجػاز  

 .السحجد في شيادة تدمع االشغاؿ
 ما يمي : يجب اف يذتسل كل تقخيخ عمى 
الخسـػ البيانية وتفاصيل تقجـ العسل بسا في ذلظ كل مخحمة مػغ مخاحػل الترػسيع ) إف وجػجت( ، وثػائق  -أ 

السقػػاوؿ، شمبػػات الذػػخاء، الترػػشيع، التػريػػج الػػى السػقػػع، االنذػػاء، التخكيػػب واالختبػػارات، وشػػاممة لكػػل 
غ السعػػخفيغ بسػجػػب  احكػػاـ الفرػػل مخحمػػة مػػغ  مخاحػػل العسػػل وانجػػازات السقػػاوليغ الفػػخعييغ السدػػسيي

 الخامذ، و 
 الرػر الفػتػغخافية التي تبيغ اوضاع الترشيع وتقجـ العسػػل في السػقػػع ، و -ب 
فيسا يخز ترشيع البشػد الخئيدية مغ التجييدات والسػػاد : بيػاف  اسػساء السرػشعيغ وامػاكغ الترػشيع  -ج 

 عمية : وندبة التقجـ وتػاريخ االنجاز الستػقعة والف
 ( لسباشخة الترشيع ، و 1) 
 ( لسعايشات السقاوؿ ، و 2) 
 ( لالختبارات ، و 3) 
 ل الى السػقع ، و يػصت( لمذحغ وال4) 
 ( ، و 6/10سجالت مدتخجمي السقاوؿ ومعجاتو كسا ىي مػصػفة في السادة ) -د 
 لسػاد ، وندخًا عغ وثائق تػكيج الجػدة ، ونتائج االختبارات وشيادات ا -ىػ 
( وبسصالبات السقػاوؿ وفقػال لمسػادة 2/5قائسة باالشعارات الستعمقة بسصالبات صاحب العسل وفقًا لمسادة ) -و 

 ( ، و 20/1)
احراءات الدالمة العامة شاممة التفاصيل الستعمقة بأية حػادث خصخة وأية نذاشات مختبصػة بػالشػاحي  -ز 

 البيئية والعالقات العامة ، و 
سقارنة بيغ التقجـ الفعمي لتشفيح االشغاؿ والتقجـ السخصط لو ، مػع بيػاف تفاصػيل الػقػائع او الطػخوؼ ال -ح 

التػػي قػػج تعيػػق االنجػػاز وفقػػًا لمعقػػج ، وبيػػاف االجػػخاءات الجػػاري اتخاذىػػا ) او التػػي سػػتتخح ( لتالفػػي 
 التأخيخ.

 "Security of the Site"                                          : األمغ في السػقع  (4/22)
 ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة :  
 يكػف السقاوؿ مد واًل عغ ابقاء االشخاص غيخ السخػليغ بجخػؿ السػقع خارجو ، و  -1 
يكػف مدتخجمي السقاوؿ السرػخح ليػع بالتػاجػج فػي السػقػع محرػػريغ بػأفخاد السقػاوؿ صػاحب العسػل  -2 

غ يتع اشػعار السقػاوؿ بيػع مػغ قبػل صػاحب العسػل او السيشػجس باعتبػارىع مخػػليغ وأي اشخاص آخخي
 بالتػاجج كأفخاد مقاولي صاحب العسل االخخيغ في السػقع .

 "Contractor`s Operations on Site"                :عسميات السقاوؿ في السػقع  (4/23)
يػػػػة مدػػػػاحات اخػػػػخى قػػػػج يحرػػػػل السقػػػػاوؿ يتعػػػػيغ عمػػػػى السقػػػػاوؿ اف يحرػػػػخ عسمياتػػػػو فػػػػي السػقػػػػع وا 

عمييػػػا ، ويػافػػػق عمييػػػا السيشػػػجس عمػػػى اعتبارىػػػا سػػػاحات عسػػػل ، كسػػػا يتعػػػيغ عميػػػو اف يتخػػػح جسيػػػع 
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االحتياشػػػػات الزػػػػخورية لالبقػػػػاء عمػػػػى معػػػػجات السقػػػػاوؿ وافػػػػخاده ضػػػػسغ حػػػػجود السػقػػػػع وىػػػػحه الدػػػػاحات 
 االخخى ، بحيث يتع تجشب التعجي عمى االراضي السجاورة .

لسقػػػػاوؿ، اثشػػػػاء تشفيػػػػحه االشػػػػغاؿ ، اف يحػػػػافظ عمػػػػى السػقػػػػع خاليػػػػًا مػػػػغ جسيػػػػع العػائػػػػق غيػػػػخ عمػػػػى ا 
الزػػػػخورية ، واف يقػػػػـػ بتخػػػػديغ او اخػػػػخاج السعػػػػجات الفائزػػػػة عػػػػغ االسػػػػتعساؿ ، واف يشطػػػػف السػقػػػػع 

 مغ جسيع االنقاض والشفايات واالشغاؿ الس قتة التي لع تعج مصمػبة .
تدػػػػػمع االشػػػػػغاؿ ، اف يقػػػػػـػ بتشطيػػػػػف كػػػػػل اجػػػػػداء السػقػػػػػع او عمػػػػػى السقػػػػػاوؿ ، عشػػػػػج صػػػػػجور شػػػػػيادة  

االشػػػػػغاؿ الستعمقػػػػػة بذػػػػػيادة التدػػػػػمع تمػػػػػظ ، واف يديػػػػػل مػػػػػا بػػػػػو مػػػػػغ السعػػػػػجات والسػػػػػػاد الفائزػػػػػة عػػػػػغ 
االسػػػػتعساؿ ، وكػػػػحلظ الشفايػػػػات واالنقػػػػاض واالشػػػػغاؿ الس قتػػػػة ، بحيػػػػث يتػػػػخؾ تمػػػػظ االجػػػػداء مػػػػغ السػقػػػػع 

جػػػػز لمسقػػػاوؿ اف يحػػػتفظ فػػػي السػقػػػع حتػػػى نيايػػػة " فتػػػخة واالشػػػغاؿ نطيفػػػة وفػػػي وضػػػع آمػػػغ ، اال انػػػو ي
 االشعار بالعيػب " ، بسا قج يحتاجو مغ المػاـز لغاية الػفاء بالتداماتو بسػجب العقج . 

  "Fossils"                                                                    :االثخيات  (4/24)
او الشقػد او االدوات او السشذآت وغيخىا مغ الستبقيات او السػاد ذات القيسة  تػضع جسيع السػاد الستحجخة 

الجيػلػجية او االثخية التي تكتذف في السػقع تحت رعاية صاحب العسل وترخفو . وعمى السقاوؿ اتخاذ 
 فات .كل التجابيخ السعقػلة لسشع أفخاده او أي اشخاص اخخيغ مغ ازالتيا او االضخار بأي مغ ىحه السكتذ

كسا يتعيغ عمى السقاوؿ عشج اكتذافو لسثل ىحه السػجػدات ، اف يذعخ السيشجس فػرًا بػجػدىا ، وعمى  
 السيشجس اف يرجر تعميساتو بكيفية التعامل معيا . 

واذا تكبج السقاوؿ تأخخًا في مجة التشفيح و/ او كمفة ما نتيجة امتثالو لتمظ التعميسات ، فعميو اف يخسل  
 ( بخرػص ما يمي : 20/1آخخ الى السيشجس لتقجيخ استحقاقتو مع مخاعاة احكاـ السادة ) إشعاراً 

تسجيج مجة االنجاز بدبب ىحا التأخيخ ، اذا كاف االنجاز تأخخ او سػؼ  يتأخخ ، وذلظ بسػجب السادة  -أ 
 ( ، و 8/4)

 أي كمفة كيحه ، الضافتيا الى قيسة العقج .  -ب 
( لالتفاؽ عمييا أو 3/5دمسو ىحا اإلشعار االخخ ، بالترخؼ وفقًا لمسادة )ويقـػ السيشجس بعج ت 

 إجخاء التقجيخات ليحه االمػر .
 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

53                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 الفرل الخامذ 
 السقػاكلؾف الفرعيؾف السدسَّؾف 

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 تعخيف السقاوؿ الفخعي السدّسى : (5/1)
"Definition of Nominated Subcontractor"               

 ى في ىحا العقج أي مقاوؿ فخعي :يعخؼ بسقاوؿ فخعي مدس   
 نز في العقج عمى انو مقاوؿ فخعي مدسى ، او  -أ 
التغييخات والتعجيالت "  –الحي يقـػ السيشجس ، وفقًا الحكاـ " الفرل الثالث عذخ  -ب 

 باصجار تعميسات الى السقاوؿ الستخجامو كسقاوؿ فخعي .
 "Objection to Nomination"                  : االعتخاض عمى التدسية (5/2)
لو اعتخاض معقػؿ عميو ، عمى اف  ،اف السقاوؿ غيخ ممـد باستخجاـ أي مقاوؿ فخعي مدسى 

يقـػ بإشعار السيشجس باالمخ مع بياف التفاصيل الس يجة . ويعتبخ االعتخاض معقػاًل اذا كاف 
ا وافق صاحب العسل أيزًا مبشيًا )اضافة الشياء اخخى ( عمى أي مغ االمػر التالية ، اال اذ

 -عمى تعػيس السقاوؿ عغ تبعات ذلظ االمخ :
اف ىشالظ مبخرات لالعتقاد باف ىحا السقاوؿ الفخعي ال يسمظ التأىيل الكافي ، او السػارد  - أ 

 او القجرة السالية ، او 
 اف اتفاقية السقاولة الفخعية ال تشز عمى الداـ السقاوؿ الفخعي السدسى بتعػيس -ب 

السقاوؿ وتأميشو ضج أي تقريخ او اساءة استعساؿ المػاـز مغ قبل السقاوؿ الفخعي 
 السدسى او وكالئو او مدتخجميو ، او 

اف اتفاقية السقاولة الفخعية ال تشز بخرػص اعساؿ السقاولة الفخعية ) بسا فييا اعجاد  -ج 
 الترسيع ، اف وججت ( :

ؼ يتحسل تجاه السقاوؿ جسيع االلتدامات ( عمى اف السقاوؿ الفخعي السدسى سػ 1) 
والسد وليات التي تسكغ السقاوؿ مغ الػفاء بالتداماتو ومد ولياتو بسػجب العقج ، 

 و 
( أف يعػض السقاوؿ تجاه جسيع االلتدامات والسد وليات التي قج تشتج عغ العقج او 2) 

دامات او الػفاء تمظ الستعمقة بو نتيجة اخفاؽ السقاوؿ الفخعي في اداء تمظ االلت
 بتمظ السد وليات.
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(5/3) 

 
 الجفعات لمسقاوليغ الفخعييغ السدسييغ:

"Payment to Nominated Subcontractors"  
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يجفع لمسقاوؿ الفخعي السدسى تمظ السبالغ التي يرادؽ عمييا  

انو يجب شسػؿ تمظ السبالغ السيشجس كاستحقاؽ لو بسػجب اتفاقية السقاولة الفخعية ، عمى 
ب( فيسا عجا ما -13/5وغيخىا مغ الشفقات ضسغ قيسة العقج كسبالغ احتياشية وفقًا لمفقخة )

 (.5/4ىػ مشرػص عميو في السادة )
 "Evidence of Payments"                              : اثبات الجفعات (5/4)
مى مبمغ ما يدتحق لسقاوؿ فخعي مدسى ، لمسيشجس ، قبل اصجار أي شيادة دفع تحتػي ع 

اف يصمب مغ السقاوؿ اثباتًا معقػاًل بأف جسيع السبالغ التي استحقت لمسقاوؿ الفخعي السدسى 
في شيادات الجفع الدابقة قج تع دفعيا لو ، محدػمًا مشيا الخرسيات السصبقة لمسحتجدات 

 او غيخىا ، اال اذا قاـ السقاوؿ بسا يمي :
 ىحا االثبات السعقػؿ لمسيشجس ، او تقجيع  - أ 
( اقشاع السيشجس بجليل مكتػب بأف السقاوؿ محق برػرة معقػلة في اف يحبذ مثل 1)-ب 

 ىحه السبالغ او يخفس دفعيا ، و 
( أف يقجـ لمسيشجس اثباتًا معقػاًل بأف السقاوؿ الفخعي السدسى قج تع اشعاره بأحقية 2)     

 السقاوؿ في اجخائو .
ئٍح يجػز لراحب العسل ) بشاء عمى تقجيخه مشفخدًا ( ، أف يأمخ بالجفع الى السقاوؿ عشج 

الفخعػػػػي السدسى جدءًا مغ أو جسيع تمظ السبالغ التي كانت قج تع ترجيقيا سابقًا ، ) بعج 
حدع الخرسيػػات السصبقة( مسا استحق لمسقاوؿ الفخعي السدسى ولع يتسكغ السقاوؿ مغ 

السػصػفػػة بالفقختيغ ) أ ، ب(  اعاله بذأنيا . وعمى السقاوؿ في مثل ىحه  تقجيع االثباتات
الحالة اف يخد الى صاحب العسل تمظ السبالغ التي يتع صخفيا مباشخة مغ قبل صاحب العسل 

 الى السقاوؿ الفخعي السدّسى.
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 الدادس الفرل
 السدتخدمؾف كالعسػاؿ

STAFF AND LABOUR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 "Engagement of Staff and Labour"     : تعييغ السدتخجميغ والعساؿ (6/1)
ما لع يشز عمى خالؼ ذلظ في وثائق العقج ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتخح تختيباتو  

لتعييغ ما يمـد مغ مدتخجميغ وعساؿ ، محمييغ او غيخىع ، وسجاد أجػرىع ومدتمدمات سكشيع 
 واشعاميع ونقميع .

                               : معجالت االجػر وشخوط العسل (6/2)
"Rates of Wages and Conditions of Labour"                      

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يجفع معجالت االجػر واف يخاعي شخوط العسالة بحيث ال تقل في  
اب حخؼ التجارة والرشاعة السذابية في السشصقة التي مدتػاىا عسا ىػ متبع مغ قبل اصح

تشفح فييا االشغاؿ . واذا لع تػجج مثل ىحه السعجالت او الطخوؼ ، فإف عمى السقاوؿ دفع 
معجالت االجػر ومخاعاة ضخوؼ العسالة بحيث ال تقل عغ السدتػى العاـ لالجػر او الطخوؼ 

لسيغ تجارية او صشاعية مذابية لتظ التي التي يتع مخاعاتيا محميًا مغ قبل اصحاب العسل 
 يقـػ بيا السقاوؿ .

 االشخاص السدتخجمػف لجى صاحب العسل : (6/3)
"Persons in the Service of Employer "                           

يتعيغ عمى السقاوؿ اف ال يدتخجـ او يحاوؿ استقصاب خجمات أي مغ السدتخجميغ او العساؿ  
 مػف ضسغ افخاد صاحب العسل .الحيغ يعس

                                                "Labour Laws"قػانيغ العسل : (6/4)
يشبغي عمى السقاوؿ التقيج بكل قػانيغ العسل الػاجبة التصبيق عمى مدتخجميو، بسا في ذلظ  

قامة واليجخة ، واف يخاعي كل القػانيغ الستعمقة بالتػضيف والرحة والدالمة العامة والخعاية واال
 حقػقيع القانػنية .

كسا يتعيغ عمى السقاوؿ اف يصمب مغ مدتخجميو اشاعة القػانيغ الػاجبة التصبيق ، بسا فييا  
 أنطسة الدالمة في العسل .
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                                          "Working Hours " : ساعات العسل (6/5)

ح االشغاؿ في السػقع خالؿ اياـ العصل الخسسية السحمية الستعارؼ عمييا او خارج ال يجػز تشفي 
 ساعات العسل السعتادة والسبيشة في ممحق عخض السشاقرة ، اال اذا :

 كاف مشرػصًا عمى خالؼ ذلظ في العقج ، أو   -أ 
 تست مػافقة السيشجس عمييا ، او  -ب 
سيًا ، او كاف ضخوريًا النقاذه حياة االشخاص ، او كاف االستسخار في العسل امخًا حت -ج 

لمسحافطة عمى سالمة االشغاؿ ، وفي مثل ىحه الحالة يتعيغ عمى السقاوؿ اعالـ السيشجس 
 فػرًا بحلظ .

         "Facilities for Staff and Labour": السخافق لمسدتخجميغ والعساؿ (6/6)
حب العسل ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يػفخ ما لع يشز عمى خالؼ ذلظ في متصمبات صا 

ويرػف السخافق وتجييدات االعاشة الزخورية لسدتخجميو ، وعميو اف يػفخ السخافق 
 السشرػص عمييا في السػاصفات الفخاد صاحب العسل.

يشبغي عمى السقاوؿ اف ال يدسح الي مغ مدتخجميو اف يتخج أيا مغ السشذآت التي تذكل جدءًا  
 اؿ الجائسة كسكاف دائع او م قت القامتيع .مغ االشغ

                                     "Health and Safety"الرحة والدالمة : (6/7)
يتعيغ عمى السقاوؿ أف يتخح التجابيخ السعقػلة في كل االوقات لمسحافطة عمى صحة وسالمة  

ما يمـد مغ كادر صحي ،  –حمية بالتعاوف مع الدمصات الرحية الس –مدتخجميو ، واف يػفخ 
ومخافق االسعاؼ االولي ، وغخفة مشامة لمسخضى وسيارة اسعاؼ ، بحيث تكػف جاىدة في كل 
االوقات في السػقع وفي السداكغ الجساعية مدتخجمػ السقاوؿ و مدتخجمػ صاحب العسل ، 

 الوبئة .واف يػفخ كحلظ التختيبات السشاسبة لستصمبات الرحة العامة ولسشع انتذار ا
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعيغ ضابصًا لمػقاية مغ الحػادث في السػقع ، وبحيث يكػف ىحا  

الذخز ذا تأىيل مشاسب ليكػف مد وال عغ امػر الدالمة والػقاية ضج الحػادث في السػقع ، 
دث .  واف يكػف مخػاًل برالحية اصجار التعميسات واتخاذ االجخاءات الػقائية الالزمة لجرء الحػا

وفي ىحا الدياؽ يتعيغ عمى السقاوؿ اف يػفخ لزابط الػقاية كل ما يمـد لتسكيشو مغ مسارسة 
 صالحيتو ومد ولياتو . 

كسا يتعيغ عمى السقاوؿ اف يخسل الى السيشجس تفاصيل أي حادث يقع حاؿ حرػلو ، واف  
واالضخار التي قج تمحق  يقـػ بحفظ الدجالت ويقّجـ التقاريخ الستعمقة بالرحة والدالمة العامة

 بالسستمكات عمى الشحػ الحي يصمبو السيشجس برػرة معقػلة .
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                      "Contractor`s Superintendence"مشاضخة السقاوؿ : (6/8)
يشبغي عمى السقاوؿ اف يػفخ كل السشاضخة الالزمة لمتخصيط والتػجيو والتختيب واالدارة والتفتير  

 الشغاؿ ، شيمة فتخة التشفيح وبعجىا الي فتخة تمـد لقياـ السقاوؿ بالتداماتو . واختبار ا
يشبغي اف يقـػ بالسشاضخة عجد كاؼ مغ االشخاص الس ىميغ باستخجاـ لغة االتراؿ ) عساًل  

( وبالعسميات التي سيتع تشفيحىا ) بسا في ذلظ االساليب والتقشيات السصمػبة  1/4باحكاـ السادة 
خ السحتسل التعخض ليا وشخؽ مشع الحػادث ( ، لغخض تشفيح االشغاؿ برػرة مخضية والسخاش
 وآمشو .

                            "Contractor`s Personnel"السقاوؿ : مدتخجمػ (6/9)
يجب اف يكػف مدتخجمػ السقاوؿ ذوي كفاية وميارة وخبخة مشاسبة كال في ميشتو او حخفتو ،  

الصمب الى السقاوؿ اف يقـػ بإستبعاد ) او اف يعسل عمى استبعاد( أي  وبإمكاف السيشجس
شخز مدتخجـ في السػقع او في االشغالبعج أخح مػافقة صاحب العسل الخصية ، بسغ فييع 

 مسثل السقاوؿ ، اذا كاف ذلظ الذخز :
 متساديًا في مدمكو او عجـ مباالتو برػرة مدتسخة ، أو  -أ 
 و بذكل غيخ كاٍؼ او باىساؿ ، أو انو يقـػ بػاجبات -ب 
 انو يخفق في تصبيق أي مغ احكاـ العقج ، او  -ج 
 انو متساد في سمػؾ ييجد الدالمة او الرحة او حساية البيئة . -د 
واذا كاف ذلظ مشاسباً ، فعمى السقاوؿ عشجئح اف يعيغ ) او يعسل عمى تعييغ ( شخرًا بجياًل  

 مشاسبًا.
 جمػ ومعجات السقاوؿ  :سجالت مدتخ (6/10)

"Records of Contractor`s Personnel and Equipment"          
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يدود السيشجس بدجالت مفرمة لبياف ما يتػفخ في السػقع مغ اعجاد  

مدتخجمػ السقاوؿ مرشفيغ حدب السيارات ، ومغ اعجاد معجاتو مرشفة حدب االنػاع . يجب 
ىحه الدجالت الى السيشجس كل شيخ حدب الشساذج التي يػافق عمييا السيشجس اف يتع تقجيع 

، وذلظ الى اف يشجد السقاوؿ أي عسل معخوؼ بأنو الزاؿ متبقيًا بتاريخ االنجاز السحجد في " 
 شيادة تدمع االشغاؿ " .

                              "Disorderly Conduct":الدمػؾ غيخ السشزبط  (6/11)
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتخح في جسيع االوقات كل االحتياشات السعقػلة لمحيمػلة دوف وقػع أي  

اوفيسا بيشيع ، واف  شغب او تجاوز عمى القانػف او اخالؿ بالشطاـ مغ قبل مدتخجمػ السقاوؿ
 يحافظ عمى االمغ وحساية االشخاص والسستمكات في السػقع وما يجاوره .
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 الفرل الدابع
 كالسؾاد كالسرشعية يزات اآلليةالتجي

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :                                 "Manner of Execution " شخيقة التشفيح  (7/1)
              

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقـػ بترشيع التجييدات ، وانتاج وصشاعة السػاد ، وجسيع اعساؿ  
 التشفيح االخخى عمى الشحػ التالي :

 بالصخيقة السحجدة في العقج ) إف وججت( ، و    -أ 
 حتخفة والستعارؼ عمييا ، و بصخيقة حخيرة والئقة بأصػؿ الرشاعة الس  -ب 
باستخجاـ مخافق مجيدة برػرة مشاسبة ومػاد غيخ خصخة ) اال اذا نز في العقج عمى غيخ  -ج 

 ذلظ (. 
 "Samples"                                            العيشػات : (7/2)

السعمػمات الستعمقة بيا ، يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس ، العيشات التالية لمسػاد و  
 لمحرػؿ عمى مػافقتو قبل استعساؿ تمظ السػاد في االشغاؿ :

عيشات الرانعيغ القياسية لمسػاد والعيشات السشرػص عمييا في العقج، وذلظ عمى نفقة  - أ 
 السقاوؿ ، و 

 أية عيشات اضافية يصمبيا السيشجس كتغييخات ،  -ب 
ى كل عيشة لبياف مشذئيا والغخض مغ استعساليا في وعمى اف يتع وضع ممرق صػرة عم 

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

 يجب اف يتستع افخاد صاحب العسل في كل االوقات السعقػلة بسا يمي : 
ماكغ التي يتع الحرػؿ عمى السػاد الجخػؿ بيدٍخ الى كل أجداء السػقع والى جسيع اال -أ 

 الصبيعية مشيا.
اف يتسكشػا خالؿ االنتاج والترشيع واالنذاء ، ) في السػقع وخارجو ( مغ الفحز  -ب 

والسعايشة والقياس واختبار السػاد والسرشعية ، والتحقق مغ تقجـ ترشيع التجييدات وانتاج 
 وصشاعة السػاد .

فخاد صاحب العسل الفخصة الكاممة لمقياـ بيحه االنذصة ، بسا في يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتيح ال 
ذلظ تػفيخ حق الجخػؿ والتدييالت ، والتراريح ، وادوات الدالمة ، عمسًا بأف قياـ السقاوؿ 

 بسثل ىحه االفعاؿ ال يعفيو مغ أي التداـ او مد ولية .
غاؿ وقبل تغصيتيا او حجبيا كسا يتعيغ عمى السقاوؿ اشعار السيشجس عشجما يتع تجييد االش 
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عغ الشطخ ، او تػضيبيا بقرج التخديغ او الشقل . وعمى السيشجس اف يجخي الفحز او 
السعايشة او القياس او االختبار دوف أي تأخيخ غيخ معقػؿ ، او اف يعمع السقاوؿ انو الحاجة 

متى  –ختب عميو الجخاء الكذف عمييا . أما اذا اخفق السقاوؿ في إشعار السيشجس ، فانو يت
اف يكذف عغ االشغاؿ التي تست تغصيتيا ، ثع يعيجىا الى وضعيا  –شمب مشو السيشجس ذلظ 

 الدابق واصالح العيػب فييا ويتحسل السقاوؿ كل التكاليف التي تتختب عمى ذلظ .
 " Testing"                                                          االختبػار : (7/4)

يشصبق ما يخد في ىحه " السادة " عمى جسيع االختبارات السشرػص عمييا في العقج عجا  
 االختبارات التي يتع اجخاؤىا بعج االنجاز ) إف وججت( .

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ جسيع االدوات ، والسػاد والسداعجة ،و الػثائق وغيخىا مغ  
والسدتيمكات ، والعسالة ، والسػاد ، وكادرًا م ىاًل  السعمػمات ، والكيخباء والسعجات والسحخوقات

وخبيخًا ، مسا يمـد الجخاء االختبارات السشرػص عمييا بصخيقة فعالة . كسا يتعيغ عميو اف يتفق 
مع السيشجس عمى وقت ومكاف اجخاء االختبار الي مغ التجييدات او السػاد واالجداء االخخى مغ 

 االشغاؿ. 
ال الحكاـ "الفرل الثالث عذخ" اف يغيخ مكاف او تفاصيل االختبارات يجػز لمسيشجس، اعسا 

السشرػص عمييا ، او اف يأمخ السقاوؿ القياـ باختبارات اضافية ، واذا تبيغ نتيجة ليحه 
االختبارات السغيخة او االضافية اف التجييدات او السػاد او السرشعيات التي تع اختبارىا ال 

فاف كمفة تشفيح ىحه التغييخات يتحسميا السقاوؿ بغس الشطخ عغ احكاـ تتػافق ومتصمبات العقج ، 
 العقج االخخى . 

( ساعة الى السقاوؿ يعمسو فيو عغ 24يتعيغ عمى السيشجس اف يخسل اشعارًا بسجة ال تقل عغ ) 
نيتو لحزػر االختبارات . واذا لع يحزخ السيشجس في السػعج والسكاف الستفق عمييسا ، فانو 

مسقاوؿ أف يسزي في اجخاء ىحه االختبارات ، اال اذا صجرت لو تعميسات مغ السيشجس يسكغ ل
 بخالؼ ذلظ ، وتعتبخ ىحه االختبارات وكانو قج تع اجخاؤىا بحزػر السيشجس .

اذا تكبج السقاوؿ تاخخا في مجة التشفيح و/ أو كمفة بدب امتثالو ليحه التعميسات ، او نتيجة  
سل مد واًل عشو ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ اشعارًا الى لتأخيخ يعتبخ صاحب الع

 ( ، بخرػص :20/1السيشجس لتقجيخ استحقاقاتو بذأنيا ، مع مخاعاة احكاـ السادة )
تسجيج مجة االنجاز بدبب ذلظ التأخيخ ، اذا كاف االنجاز قج تأخخ او سػؼ يتأخخ ، وذلظ  -أ 

 ( ، و 8/4بسػجب احكاـ السادة )
 أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، الضافتيسا الى قيسة العقج . -ب 
( 3/5يتعيغ عمى السيشجس ، بعج تدمسو لسثل ىحا اإلشعار ، اف يقـػ اعسااًل الحكاـ السادة ) 

 باالتفاؽ عمييا ، او اجخاء التقجيخات ليحه االمػر .
ة لالختبارات ، فاذا وجج يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس ، دوف تػاف ، تقاريخ مرجق 

السيشجس بأف االختبارات قج اجيدت ، يقـػ بتػقيع شيادة االختبار ، او يرجر لمسقاوؿ كتابًا 
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بيحا السزسػف . واذا لع يكغ السيشجس قج حزخ اجخاء االختبارات ، فعميو قبػؿ نتائجيا عمى 
 انيا صحيحة.

 " "Rejection                                                 الخفػس : (7/5)
ج  نتيجة الي فحز او معايشة او قياس او اختبار ، اف ايا مغ التجييدات أو السػاد او   إذا ُوج 

السرشعيات معيب ، او انو ال يتػافق مع متصمبات العقج ، فاف لمسيشجس اف يخفس تمظ 
بياف االسباب الجاعية  التجييدات او السػاد او السرشعيات بإشعار يخسمو الى السقاوؿ ، مع

لمخفس ، ويتعيغ عمى السقاوؿ تاليًا لحلظ اف يرمح العيب في البشج السخفػض حتى يربح 
 متػافقًا مع متصمبات العقج .

وإذا شمب السيشجس اعادة االختبار الي مغ التجييدات او السػاد او السرشعيات ، فإنو يجب  
ذاتيػا . واذا تبيغ نتيجة لحلظ اف صاحب العسل اعادة اجخاء االختبارات تحت الذخوط والطخوؼ 

قج تكبج كمفة اضافية بدبب الخفس واعادة االختبار ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ إعسااًل لمسادة 
 ( اف يجفع ىحه الكمفة االضافية الى صاحب العسل .2/5)

    "Remedial Work  "                                    : أعساؿ االصالح (7/6)
بالخغع مغ أي اختبار سابق او اصجار شيادة سابقة ، يتستع السيشجس برالحية اصجار  

 التعميسات الى السقاوؿ بسا يمي :
 اخالء السػقع مغ أي تجييدات او مػاد مخالفة لستصمبات العقج ، و -أ 
 ازالة واعادة تشفيح أي جدء مغ االشغاؿ مخالف لستصمبات العقج ، و  -ب 
فيح أي عسل يعتبخ بخأي السيشجس انو مصمػب برػرة مدتعجمة مغ اجل سالمة االشغاؿ تش -ج 

 ، بدبب حرػؿ حادث ما ، او واقعة غيخ مشطػرة ، او لغيخ ذلظ مغ االسباب.
يشبغي عمى السقاوؿ اف يتقيج بتعميسات السيشجس تمظ ، واف يشفحىا خالؿ مجة معقػلة ، ال  

ت ( في التعميسات ، او اف يشفحىا فػرًا اذا كاف االمخ متعمقًا تتجاوز السجة السحجدة ) اف وجج
 بتشفيح عسل ما برفة االستعجاؿ كسا ىػ مبيغ في الفقخة )ج( اعاله . 

اذا اخفق السقاوؿ في التقيج بتعميسات السيشجس ، فإف صاحب العسل مخػؿ باستخجاـ أي  
وفيسا عجا والى الحج الحي يكػف شخز آخخ لتشفيح مثل ىحا العسل والجفع لو مقابل عسمو ، 

فيو السقاوؿ مدتحقًا لجفعة ما بخرػص ىحا العسل ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ ، اعسااًل لمسادة 
 ( اف يجفع لراحب العسل كل الشفقات الستختبة عمى مثل ىحا االخفاؽ .2/5)
 
 

  :" Ownership of Plant and Materials"ممكية التجييدات اآللية والسػاد  (7/7)
إف أي بشج مغ التجييدات والسػاد ، والى الحج الحي يشدجع مع قػانيغ الجولة ، يربح ممكًا  

 لراحب العسل ) خاليًا مغ أي رىغ او حقػؽ لمغيخ ( اعتبارًا مغ التاريخ األبكخ مسا يمي :
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 عشجما يتع تػريجىا الى السػقع ، أو  -أ 
ة التي تذسل بجؿ التجييدات والسػاد في حالة عشجما يربح السقاوؿ مخػال لقبس الجفع-ب 

 ( . 10/ 8تعميق العسل اعسااًل لمسادة  ) 
                                         "Royalties " عػائج حق السمكية : (7/8)

اف يجفع عػائج السمكية وبجالت  –ما لع يشز في السػاصفات عمى غيخ ذلظ  –عمى السقاوؿ  
 ا مغ الجفعات الستعمقة بسا يمي :االيجار وغيخى

 السػاد الصبيعية التي يتع الحرػؿ عمييا مغ خارج السػقع ، و  -أ 
التخمز مغ االنقاض وناتج الحفخيات والسػاد الفائزة االخخى خارج السػقع ) سػاء كانت -ب 

 شبيعية او مرشعة ( اال اذا تزسغ العقج تخريز اماكغ لصخح االنقاض داخل لسػقع .
 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

62                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 الفرل الثامغ 
 السباشرة ، تأخر اإلنجاز كتعميق العسل 

COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                "Commencement of Works" مباشخة العسل : (8/1)
( اياـ عمى االقل ، 7سباشخة " قبل )يتعيغ عمى السيشجس اف يخسل الى السقاوؿ اشعارًا " بتاريخ ال 

( 42وما لع يتع تحجيج غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فاف تاريخ السباشخة يجب اف يكػف خالؿ )
 يػمًا مغ تاريخ تدمع السقاوؿ لكتاب القبػؿ. 

يتعيغ عمى السقاوؿ مباشخة التشفيح في أقخب وقت معقػؿ عسميًا، بعج " تاريخ السباشخة"، وأف يدتسخ 
 العسل بعج ذلظ بالدخعة الػاجبة دوف أي تأخيخ. في

                         "Time for Completion" مجة االنجاز:  (8/2)
يشبغي عمى السقاوؿ اف يشجد جسيع االشغاؿ ، واي قدع مشيا ) إف وجج ( خالؿ مجة االنجاز  

 ( ، بسا في ذلظ :السحجدة لالشغاؿ بكامميا ، او الي قدع مشيا ، )حدب واقع الحاؿ 
 تحقيق نجاح " االختبارات عشج االنجاز" ، و    -أ 
 انجاز كل االشغاؿ السحجدة في العقج ، كسا ىي مصمػبة لالشغاؿ بكامميا او الي قدع مشيا ،  -ب 

 ( .10/1بحيث يسكغ اعتبارىا انيا قج اكتسمت الغخاض تدمسيا بسػجب السادة ) 
                                   "Programme" بخنامج العسل : (8/3)

( يػمًا مغ تاريخ 28خالؿ ) يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ لمسيشجس  بخنامج عسل زمشي مفرل 
( كسا يتعيغ عميو ايزًا اف يقجـ بخنامجًا معجاًل في أي 8/1تدمسو الشعار السباشخة بسػجب السادة )

ساشى مع التقجـ الفعمي او مع التدامات السقاوؿ ، وقت يتبيغ فيو اف البخنامج الدابق لع يعج يت
 عمى اف يذتسل كل مغ ىحه البخامج عمى ما يمي :

التختيب الحي يعتـد السقاوؿ تشفيح االشغاؿ بسقتزاه ، بسا في ذلظ التػقيت الستػقع لكل مخحمة  -أ 
دات ، والتػريج والذخاء، وترشيع التجيي  مغ مخاحل الترسيع ) إف وججت( واعجاد وثائق السقاوؿ

 الى السػقع ، واالنذاء ، والتخكيب واالختبار ، و 
 ادوار السقاوليغ الفخعييغ السدسييغ  لكل مخحمة مغ مخاحل العسمػ  بياف -ب 
 بياف تدمدل ومػاعيج السعايشات واالختبارات السحجدة في العقج ، و  -ج 
 تقخيخا مدانجًا يتشاوؿ : -د 
 يب التشفيح السشػي اعتسادىا لكل مخحمة رئيدية مغ مخاحل التشفيح ، والػصف العاـ السال -(1) 

بياف تقجيخات السقاوؿ السعقػلة العجاد افخاد السقاوؿ مرشفيغ حدب السيارات وسجل معجات  -(2)
السقاوؿ مرشفة حدب االنػاع ، مسا يمـد تػاججه في السػقع لكل مخحمة مغ مخاحل التشفيح 
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 الخئيدية .
بالتعميق عميو واعالـ  –( يػمًا مغ تاريخ تدمسو لمبخنامج 21خالؿ ) –السيشجس  وما لع يقع 

السقاوؿ عغ مجى عجـ مصابقة البخنامج لمعقج ، فممسقاوؿ حيشئح الحق في اف يقـػ بالتشفيح بسػجبو 
، مع مخاعاة التداماتو االخخى وفقًا لمعقج . كسا يعتبخ افخاد صاحب العسل مخػليغ باالعتساد عمى 

 لظ البخنامج عشج التخصيط الداء انذصتيع .ذ
يتعيغ عمى السقاوؿ ارساؿ اشعار الى السيشجس ، دوف تػاٍف، عغ أية احجاث محتسمة او ضخوؼ  

مدتقبمية يسكغ اف ت ثخ تأثيخًا عكديًا عمى تشفيح االشغاؿ ، او اف تديج مغ قيسة العقج او اف ت خخ 
مغ السقاوؿ اعجاد تقجيخاتو لسا قج تتدبب بو االحجاث  عسميات التشفيح ، ويجػز لمسيشجس اف يصمب

( الستعمقة 13/3السحتسمة او الطخوؼ السدتقبمية و/او اف يقجـ مقتخحاتو بسػجب احكاـ السادة )
 بالتغييخات .

اذا قاـ السيشجس في أي وقت بإشعار السقاوؿ بأف بخنامج العسل لع يعج يتػافق مع العقج ) مبيشًا  
فق ( او انو ال يتشاسب مع التقجـ الفعمي لمتشفيح ومقاصج السقاوؿ السخصط ليا ، مجى عجـ التػا

 فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ تقجيع بخنامج معجؿ الى السيشجس اعسااًل الحكاـ ىحه " السادة " .
    "Extension of Time for Completion" تسجيج مجة االنجاز : (8/4)

بالحرػؿ عمى تسجيج لسجة االنجاز ، اذا حرل  –( 20/1لمسادة ) اعساال –يعتبخ السقاوؿ مخػاًل  
تأخخ او كاف متػقعًا اف يحرل تأخخ ) والى أي مجى ( في مػعج تدميع االشغاؿ لغخض تصبيق 

 ( ، وذلظ الي مغ االسباب التالية : 10/1السادة )
( ، او أي 13/3ب السادة )التغييخات ، اال اذا كاف قج تع االتفاؽ عمى تعجيل مجة االنجاز بسػج -أ 

 تغيخ  جػىخي آخخ في كسية بشٍج ما مغ بشػد االشغاؿ السذسػلة في العقج ، او .
 أي سبب لمتأخيخ يبخر تسجيج مجة االنجاز بسقتزى أي مغ ىحه الذخوط ، او  -ب 
 الطخوؼ السشاخية السعاكدة برػرة استثشائية ، او  -ج 
دتخجميغ او المػاـز مسا ىػ ناتج عغ انتذار وباء او تغييخ الشقز غيخ السشطػر في تػفخ الس -د 

 في  االجخاءات الحكػمية ، او 
أي تأخيخ او اعاقة او مشع يعدى الى ترخفات صاحب العسل او افخاده ، او اٍي مغ السقاوليغ  -ىػ 

 االخخيغ العامميغ لحدابو في السػقع .
مجة االنجاز " ، فإنو يتعيغ عميو اف يذعخ السيشجس اذا اعتبخ السقاوؿ نفدو مخػال لتسجيج ما في "  

( 20/1( وعشجما يقـػ السيشجس بتقجيخ كل تسجيج لمسجة بسػجب السادة )20/1بحلظ اعساال لمسادة )
فاف لو اف يعيج الشطخ في التقجيخات الدابقة ويجػز لو اف يديج ، ولكغ ليذ لو اف يشقز التسجيج 

 الكمي لسجة االنجاز .
              "Delays Caused by Authorities" أخيخ بدبب الدمصات: الت (8/5)

 اذا انصبقت الذخوط التالية ، وىي : 
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بدبب اف السقاوؿ تجاوب بججية التباع االجخاءات السػضػعة مغ قبل الدمصات العامة  -أ 
 السخترة والسذكمة قانػنيًا في الجولة ، و

 او أعاقت عسل السقاوؿ ، و اف ىحه الدمصات تدببت بالتاخيخ  -ب 
اف ىحا التأخيخ او االعاقة لع يكغ مشطػرًا ، فإف مثل ىحا التأخيخ او االعاقة يسكغ اعتباره  -ج 

 (. 8/4بسػجب الفقخة )ب( مغ السادة )  سببًا لمتأخيخ
                                "Rate of Progress" ندبة تقجـ العسل : (8/6)

 أي وقت : اذا تبيغ في 
 اف التقجـ الفعمي بصئ ججًا بحيث يربح االنجاز متعحرًا خالؿ مجة االنجاز ، و/ او  -أ 
اف تقجـ العسل قج تخمف ) او سػؼ يتخمف ( عغ تػقيت البخنامج الحالي السذار اليو في  -ب 

 ( ، 8/3السادة ) 
(، عشجئٍح يسكغ لمسيشجس اف  8/4ولع يكغ ذلظ راجعًا لدبب مغ تمظ االسباب الػاردة في السادة )  

( ليقـػ باعجاد بخنامج عسل معجؿ، مجعسًا بتقخيخ  8/3يرجر تعميساتو الى السقاوؿ عساًل بالسادة ) 
يبّيغ االساليب السعجلة التي يشػي السقاوؿ اتباعيا لتدخيع معجؿ تقجـ العسل واتسامو ضسغ مجة 

 االنجاز .
لحلظ ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يباشخ باعتساد االساليب وما لع يرجر السيشجس تعميسات خالفًا  

و/ او المػاـز ،  السعجلة ، التي قج تتصمب زيادة عجد ساعات العسل و/او عجد مدتخجمػ السقاوؿ
عمى مد ولية السقاوؿ ونفقتو. أما اذا ادت ىحه االساليب السعجلة الى اف يتحسل صاحب العسل 

اف يجفع ىحه الكمفة  –( 2/5عساًل باحكاـ السادة )  –السقاوؿكمفة اضافية، فانو يشبغي عمى 
االضافية الى صاحب العسل، باالضافة الى أية تعػيزات عغ التأخيخ) اف وججت( بسػجب السادة ) 

 ( الحقًا. 8/7
                                "Delay Damages" تعػيزات التأخيخ  : (8/7)

( فيشبغي عميو اف يجفع 8/2تداـ بانجاز االشغاؿ وفقًا الحكاـ السادة )اذا اخفق السقاوؿ في االل 
( تعػيزات التأخيخ الستختبة عمى ىحا االخفاؽ ،  2/5لراحب العسل اعسااًل الحكاـ السادة )  

وتكػف ىحه التعػيزات بالسقجار السشرػص عميو في ممحق عخض السشاقرة ، وذلظ عغ كل يـػ 
جد في شيادة تدمع االشغاؿ، اال اف مجسػع التعػيزات السدتحقة بسػجب اعتبارًا مغ التاريخ السح

ىحه" السادة" ، يجب اف ال تتجاوز الحج االقرى لتعػيزات التأخيخ ) إف وججت ( كسا ىػ مشرػص 
 عميو في ممحق عخض السشاقرة .

فيسا عجا  تعتبخ تعػيزات التأخيخ ىحه ىي كل ما يتحقق عمى السقاوؿ دفعو نطيخ ىحه االخفاؽ ، 
( قبل انجاز االشغاؿ ، عمى اف  15/2حالة انياء العقج مغ قبل صاحب العسل بسػجب السادة ) 

اداء ىحه التعػيزات ال يعفي السقاوؿ مغ أي مغ التداماتو النجاز االشغاؿ  او مغ أي مغ واجباتو 
 او التداماتو او مد ولياتو االخخى التي يتحسميا بسػجب العقج .

                              "Suspension of Works" العسل : تعميق (8/8)
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اف يرجر تعميساتو الى السقاوؿ لتعميق العسل في أي جدء مغ االشغاؿ  –في أي وقت  –لمسيشجس  
او فييا كميا . وعمى السقاوؿ خالؿ ىحا التعميق ، اف يحسي ويخدف ويحافظ عمى االشغاؿ او ذلظ 

 اد او خدارة او ضخر .الجدء مشيا ضج أي استخد
الحي يكػف فيو التعميق  –والى السجى  –ولمسيشجس ايزًا اف يبيغ اسباب التعميق في اشعاره . فاذا  

 ( ال تصبق . 8/11،  8/10،  8/9مغ مد ولية السقاوؿ ، فإف احكاـ السػاد التالية ) 
              "Consequences of Suspension" تبعات تعميق العسل : (8/9)

اذا تكبج السقاوؿ تأخخًا في مجة االنجاز و/ او كمفة ما بدبب امتثالو لتعميسات السيشجس بتعميق  
( ، و /أو استئشاؼ العسل ، فممسقاوؿ اف يقجـ اشعارًا الى السيشجس  8/8العسل عساًل بالسادة ) 

 ( بخرػص :  20/1بحلظ ، لتقجيخ ما يدتحقو السقاوؿ عساًل باحكاـ السادة ) 
أي تسجيج في مجة االنجاز بدبب ىحا التأخيخ، اذا كاف االنجاز قج تأخخ او سػؼ يتأخخ، وذلظ  -أ 

 ( ، و  4/  8بسػجب السادة ) 
 أي كمفة كيحه ، الضافتيا الى قيسة العقج .  -ب 
( لالتفاؽ عمى او 3/5وبعج تدمع السيشجس ليحا االشعار ، يتعيغ عميو اف يترخؼ بسػجب السادة ) 

 جاد تقجيخاتو بذأف ىحه االمػر .اع
عمسًا بأنو ال يدتحق لمسقاوؿ أي تسجيج في مجة االنجاز او استخداد الكمفة التي تكبجىا بدبب قيامو  

باصالح ما ىػ ناتج عغ عيب في تراميسو او مػاده او مرشعيتو ، او عغ أي اخفاؽ مغ قبمو 
 ( .8/8 باحكاـ السادة )في الحساية او التخديغ او السحافطة عمى االشغاؿ عسالً 

 الجفع مقابل التجييدات والسػاد في حالة تعميق العسل  :                      (8/10)
“Payment for Plant and Materials in Event of 

Suspension"       
 :ػقع، اذايدتحق لمسقاوؿ اف تجفع لو قيسة التجييدات و/او السػاد والتي لع يتع تػريجىا بعج الى الس 

( 28او السػاد، قج تع تعميقو لسجة تتجاوز ) كاف العسل في التجييدات او تػريج التجييدات و/ -أ 
 يػمػًا ، و 

قػػػاـ السقػػػاوؿ باالشػػػارة عمػػػى اف تمػػػظ التجييػػػدات و/او السػػػػاد اصػػػبحت ممكػػػًا لرػػػاحب العسػػػل  -ب 
 وفقًا لمتعميسات الرادرة عغ السيشجس . 

 
                ""Prolonged Suspension ؿ :التعميق السصػ (8/11)

( يػمًا ، جاز لمسقاوؿ اف يصمب 84( لسجة تتجاوز )8/8اذا استسخ تعميق العسل بسػجب السادة ) 
فاذا لع يقع السيشجس بالترخيح لمسقاوؿ باستئشاؼ  ،مغ السيشجس اف يرخح لو باستئشاؼ العسل

لصمب ، جاز لمسقاوؿ ، بعج اشعار السيشجس ، اف يتعامل ( يػمًا التالية لتاريخ ا28العسل خالؿ الػ )
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مع ذلظ التعميق وكأنو الغاء بسػجب احكاـ " الفرل الثالث عذخ " لحلظ الجدء الستأثخ مغ االشغاؿ 
. اما اذا كاف التعميق ي ثخ عمى االشغاؿ بسجسميا ، جاز لمسقاوؿ ارساؿ اشعار بانياء العقج مغ 

 ( .16/2قبمو عساًل باحكاـ السادة )
 
 

                                     "Resumption of Works"استئشاؼ العسل : (8/12)
اذا صجرت تعميسات او اذف مغ السيشجس باستئشاؼ العسل، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ والسيشجس  

ى السقاوؿ مجتسعيغ، أف يقػما بالكذف عمى االشغاؿ والتجييدات والسػاد التي تأثخت بالتعميق، وعم
 اف يقـػ باصالح أي استخداء او عيب او خدارة قج لحق بيا خالؿ فتخة التعميق .
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 الفرل التاسع 
 االختبارات عشد االنجاز 

TESTS ON COMPLETION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                           "Contractor`s Obligations"التدامات السقاوؿ : (9/1)
يتعيغ عمى السقاوؿ اجخاء " االختبارات عشج االنجاز " شبقًا الحكاـ ىحا " الفرل " والسادة  

 د( . -4/1( ، وذلظ بعج تقجيع الػثائق السصمػبة مشو بسػجب الفقخة )7/4)
( يػمًا قبل السػعج الحي 21مى السقاوؿ اف يعمع السيشجس باشعار ال تقل مجتو عغ )يتعيغ ع 

يكػف فيو السقاوؿ مدتعجًا الجخاء أي مغ االختبارات عشج االنجاز. وما لع يتفق عمى خالؼ ذلظ 
( يػمًا بعج ىحا السػعج ، في اليـػ او االياـ التي يقـػ 14، يتع اجخاء ىحه االختبارات خالؿ)

 جس بتحجيجىا . السيش
عشج تقييع نتائج " االختبارات عشج االنجاز" ، يتعيغ عمى السيشجس اعتبار ىامر تفاوت الثار  

وعشجما تعتبخ االشغاؿ،  ،استخجاـ صاحب العسل لالشغاؿ عمى اداء االشغاؿ او خػاصيا االخخى 
السقاوؿ بتقجيع تقخيخ  او أي قدع مشيا، انيا قج اجتازت مخحمة " االختبارات عشج االنجاز"، يقـػ

 مرجؽ بشتائج تمظ االختبارات الى السيشجس .
 "Delayed Tests"                                       : االختبارات الستأخخة (9/2)

اذا قاـ صاحب العسل بتأخيخ االختبارات عشج االنجاز بجوف مبخر، يتع تصبيق احكاـ الفقخة  
 ( بخرػص التجخل في اجخاء االختبارات.10/3/أو السادة )( و7/4الخامدة مغ السادة )

اذا تع تأخيخ اجخاء " االختبارات عشج االنجاز" مغ قبل السقاوؿ بجوف مبخر ، جاز لمسيشجس اف  
( يػما مغ تاريخ 21يخسل اشعارًا الى السقاوؿ يصمب مشو فيو اف يعج الجخاء االختبارات خالؿ )

لسقاوؿ اف يجخي االختبارات خالؿ تمظ الفتخة في اليـػ او االياـ تدّمع االشعار ، ويتعيغ عمى ا
 التي يحجدىا السقاوؿ شخيصة اشعار السيشجس بحلظ.

( يػمًا ، جاز 21اما اذا اخفق السقاوؿ في اجخاء " االختبارات عشج االنجاز " خالؿ فتخة الػ ) 
نفقة السقاوؿ ، وتعتبخ تمظ الفخاد صاحب العسل اف يقػمػا باجخاء االختبارات عمى مد ولية و 

 االختبارات وكأنيا قج تع اجخاؤىا بحزػر السقاوؿ وتقبل نتائجيا عمى انيا صحيحة .
 "Retesting"   :                                                راعادة االختبا (9/3)

" فيتع تصبيق احكاـ اذا اخفقت االشغاؿ او أي قدع مشيا باجتياز " االختبارات عشج االنجاز  
( عمييا . ويجػز لمسيشجس او لمسقاوؿ اف يصمب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجتو 7/5السادة )

 الي جدء مغ االشغاؿ ذي العالقة ، عمى اف تعاد االختبارات تحت نفذ الذخوط والطخوؼ .
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(9/4) 
  

 

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

اذا اخفقت االشغاؿ ، او أي قدع مشيا ، في اجتياز " االختبارات عشج االنجاز " بعج اعادتيا  
 ( ، فاف السيشجس مخػؿ باتخاذ أي مغ االجخاءات التالية : 9/3بسػجب السادة )

 او ( ، 9/3أف يأمخ بتكخار اعادة االختبارات عشج االنجاز مخة اخخى بسػجب السادة ) -أ 
اذا كاف ىحا االخفاؽ ي دي الى فقجاف صاحب العسل بذكل جػىخي مغ االستفادة الكاممة  -ب 

مغ االشغاؿ او أي قدع مشو، فممسيشجس اف يخفس االشغاؿ او أي قدع مشيا ) حدب واقع 
الحاؿ ( ، وفي ىحه الحالة يحق لراحب العسل الحرػؿ عمى نفذ التعػيزات السشرػص 

 ج(، او -11/4فقخة )عمييا ضسغ احكاـ ال
 اف يرجر السيشجس شيادة تدمع لالشغاؿ ، اذا شمب صاحب العسل مشو ذلظ. -ج 
في حالة تصبيق الفقخة )ج( اعاله ، يتعيغ عمى السقاوؿ اف يدتسخ في اداء جسيع التداماتو  

قة عغ االخخى وفقًا لمعقج ، ويتع تخفيس قيسة العقج بسبمغ يكػف مشاسبًا لتغصية القيسة الستحق
خفس قيسة االنتفاع بالشدبة لراحب العسل نتيجة ليح االخفاؽ ، وما لع يكغ ىحا التخفيس 
الستعمق بيحا االخفاؽ محجدًا في العقج ) أو حجدت شخيقة احتدابو ( ، فاف لراحب العسل اف 

 يصمب تقييع التخفيس باحجى الصخيقتيغ التاليتيغ : 
يجفع  خيقيغ ) كتعػيس كامل عغ ىحا االخفاؽ فقط ( واف يتع االتفاؽ عميو فيسا بيغ الف -1 

 مقابمو قبل اصجار شيادة تدمع االشغاؿ ، او 
 ( .3/5( و )2/5اف يتع تقجيخه والجفع مقابمة بسػجب احكاـ السادتيغ )  -2 
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 الفرل العاشخ
 تدّمؼ االشغاؿ مؽ قبل صاحب العسل 

EMPLYER'S TAKING OVER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  تدمع االشغاؿ واقداـ االشغاؿ : (10/1)
"Taking Over of the Works and Sections" 

ختبارات عشج ( بخرػص االخفاؽ في اجتياز " اال9/4باستثشاء الشز الػارد في السادة ) 
 االنجاز" ، فانو يتعيغ اف يتع تدمع االشغاؿ مغ قبل صاحب العسل عشجما : 

( 8/2تكػف االشغاؿ قج تع انجازىا وفقًا لمعقج ، بسا في ذلظ االمػر السحجدة في السادة ) -1 
 الستعمقة بسجة االنجاز ، وباستثشاء ما يدسح بو وفقًا لمفقخة )أ( ادناه ، و 

تع اصجار شيادة تدمع االشغاؿ ، او تعتبخ وكأنيا قج تع اصجارىا وفقًا الحكػاـ يكػف قج  -2 
 ىػحه "  السادة " .

يجػز لمسقاوؿ اف يتقجـ بصمب الى السيشجس الصجار" شيادة تدمع االشغاؿ " في مػعج ال يقل  
ىا وانيا انو قج تع انجاز  -بخأي السقاوؿ –( يػمًا مغ التاريخ الحي تكػف فيو االشغاؿ 14عغ )

واذا كانت االشغاؿ مقدسة الى اقداـ ، فممسقاوؿ اف يتقجـ بصمب لتدميع أي  ،جاىدة لمتدميع
 قدع مشيا بشفذ الصخيقة .

 ( يػمًا مغ تاريخ تدمسو شمب السقاوؿ :28يتعيغ عمى السيشجس اف يقـػ بالتالي ، خالؿ ) 
ريخ الحي تعتبخ فيو االشغاؿ ، او اف يرجر شيادة تدمع االشغاؿ لمسقاوؿ محجدًا فييا التا -أ 

أي قدع مشيا ، انو قج تع انجازىا بسػجب العقج ، باستثشاء اية اعساؿ ثانػية متبقية 
لمغخض الحي  –أو أي قدع مشيا  -وعيػب ال تػثخ بذكل جػىخي عمى استعساؿ االشغاؿ 

 ب (، او أو حيشسا يتع انجاز ىحه االعساؿ واصالح ىحه العيػ  انذئت مغ اجمو ) إلى أف
اف يخفس الصمب ، مبيشًا االسباب ، ومحجدًا العسل الحي يتختب عمى السقاوؿ اف يدتكسل  -ب 

انجازه حتى يسكغ اصجار شيادة تدمع االشغاؿ . ويتعيغ عمى السقاوؿ اف يدتكسل انجاز 
 مثل ىحا العسل قبل التقّجـ باشعار آخخ لتدميع االشغاؿ بسػجب احكاـ ىحه " السادة " .

ما اذا لع يقع السيشجس باصجار شيادة تدمع االشغاؿ او رفس شمب السقاوؿ خالؿ فتخة الػ أ 
( يػمًا، وكانت االشغاؿ او القدع ) حدب واقع الحاؿ( قج تع انجازىا برػرة جػىخية وفقًا 28)

تدمع االشغاؿ" وكأنيا قج تع اصجارىا بالفعل في آخخ يـػ  " لمعقج، وعشجىا يجب اعتبار شيادة
 تمظ الفتخة .مغ 

     ”Taking Over of Parts of the Works"تدمع اجداء مغ االشغاؿ : (10/2)
اف يرجر شيادة تدمع الي جدء  –بشاء عمى تقجيخ صاحب العسل مشفخداً  –يجػز لمسيشجس  
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 مغ االشغاؿ الجائسة .
اء م قت ال يجػز لراحب العسل اف يدتخجـ أي جدء مغ االشغاؿ ) بخالؼ االستعساؿ كاجخ  

مشرػص عميو في العقج او تع االتفاؽ بيغ الفخيقيغ بذأنو ( اال اذا او الى حيغ اف يقـػ 
السيشجس باصجارشيادة تدمع االشغاؿ لحلظ الجدء . اما اذا قاـ صاحب العسل باستخجاـ أي 

 جدء قبل اصجار شيادة التدمع ، فإنو : 
و قج تع تدمسو مغ تاريخ بجء استعسالو ، يجب اعتبار ذلظ الجدء الحي تع استخجامو وكأن - أ 

 و 
تشتقل مد ولية العشاية بحلظ الجدء مغ االشغاؿ الى صاحب العسل مغ ذلظ التاريخ ،  -ب 

 وتتػقف مد ولية السقاوؿ عغ العشاية بو ، و 
 يتعيغ عمى السيشجس اف يرجر شيادة تدمع لحلظ الجدء ، اذا شمب السقاوؿ مشو ذلظ . -ج 
السيشجس باصجار شيادة تدمع االشغاؿ لجدء ما مغ االشغاؿ ، فانو يجب اتاحة بعج قياـ  

اقخب فخصة لمسقاوؿ ليدتكسل ما يمـد مغ خصػات الجخاء ما تبقى مغ " اختبارات عشج 
وعمى السقاوؿ اف يقـػ باجخاء تمظ االختبارات في اسخع فخصة مسكشة عسميًا ، وقبل  ،االنجاز"

 لعيػب " التي تخز ذلظ الجدء .انقزاء " فتخة االشعار با
اذا تكبج السقاوؿ كمفة ما نتيجة لقياـ صاحب العسل بتدمع جدء ما مغ االشغاؿ و/ او  

فانو  –اال اذا كاف ذلظ مشرػصًا عميو في العقج او تست مػافقة السقاوؿ عميو  -استخجامو ، 
 يتعيغ عمى السقاوؿ : 

 ( اف يخسل اشعارًا الى السيشجس ، و 1) 
( 20/1( اف يتع تقجيخ استحقاقات السقاوؿ بذأف تمظ الكمفة ، مع مخاعاة احكاـ السادة )2) 

 الييا ربح معقػؿ ، الضافتيسا الى قيسة العقج .   مزافًا 
( 3/5ويتعيغ عمى السيشجس، بعج تدمسو لسثل ىحا االشعار، اف يقـػ عساًل باحكاـ السادة ) 

 تقجيخىسا .باالتفاؽ عمى تمظ الكمفة والخبح او 
اذا تع اصجار شيادة تدمع لجدء ما مغ االشغاؿ )غيخ القدع ( فاف تعػيزات التأخيخ عسا  

وبالسثل، فاف تعػيزات التأخيخ لسا تبقى مغ قدع ما مغ  ،تبقى مغ االشغاؿ يجب تخفيزيا
اما التخفيس في  ،االشغاؿ ) اف وجج ( اذا تع تدمع جدء ما مشو، يتع تخفيزيا ايزاً 

ت التأخيخ فيتع احتدابو بالتشاسب لسا لمجدء الحي تع تدمسو مغ قيسة مشدػبة الى تعػيزا
القيسة الكمية لالشغػاؿ او القدػػع مغ االشغػػػاؿ ) حدب واقع الحاؿ ( ويتعيغ عمى السيشجس 

(، اف يقـػ باالتفاؽ عمييا او اف يعج التقجيخات الستعمقة بيحه 3/5عساًل باحكاـ السػادة )
ًا بأف احكاـ ىحه الفقخة ال تصبق اال عمى السقجار اليػمي لتعػيزات التاخيخ عمس ،الشدب

 ( وال ت ثخ عمى قيسة الحج االقرى ليا .8/7بسػجب السادة )
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(10/3) 

 

 
 التجخل في اجخاء االختبارات عشج االنجاز:

“Interference with Tests on Completion" 
( يػمًا الي سبب 14لفتخة تتجاوز ) –تبارات عشج االنجاز" اذا تعحر عمى السقاوؿ اجخاء " االخ 

يعتبخ صاحب العسل مد وال عشو ، فانو يجب اعتبار تمظ االشغاؿ أو أي قدع مشيا ) حدب 
واقع الحاؿ ( انو قج تع تدمسيا مغ قبل صاحب العسل في التاريخ الحي كاف مسكشًا فيو انجاز 

 االختبارات عشج االنجاز. 
سيشجس اف يرجر شيادة تدمع لالشغاؿ وفقًا لحلظ ، ولكغ يتعيغ عمى السقاوؿ ويتعيغ عمى ال

اف يقـػ باجخاء االختبارات عشج االنجاز في اقخب فخصة مسكشة عسميًا قبل انقزاء " فتخة 
( يػمًا يتزسغ اجخاء 14وعمى السيشجس اف يخسل اشعارًا بسيمة ) ،االشعار بالعيػب "

 الذخوط ذات العالقة في العقج . االختبارات عشج اإلنجاز بسػجب
اذا تكبج السقاوؿ تأخخًا في مجة االنجاز و/ او كمفة ما نتيجة لسثل ىحا التأخخ في اجخاء  

عشج االنجاز ، فممسقاوؿ اف يخسل اشعارًا الى السيشجس لتقجيخ استحقاقاتو بذأنيا  االختبارات
 -( ، بخرػص :20/1مع مخاعاة احكاـ السادة )

يج في مجة االنجاز مسا نتج عغ ىحا التأخخ ، اذا كاف االنجاز قج تأخخ او سػؼ أي تسج -أ 
 ( .8/4يتأخخ ، وذلظ بسػجب السادة )

 أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، و اضافتيسا الى قيسة العقج . - أ 
( 3/5أف يقـػ إعسااًل لمسادة ) -بعج تدمسو الشعار السقاوؿ –وعمى السيشجس  - ب

 .اد التقجيخات الستعمقة بيحه األمػرباالتفاؽ عمييا أو إعج
                              : تتصمب اعادتيا الى وضعيا الدابق االسصح التي (10/4)

“”Surfaces Requiring Reinstatement 
باستثشاء ما نز عميو خالفًا لحلظ في شيادة تدمع االشغاؿ ، فاف شيادة التدمع الي قدع او  

، ال يسكغ اعتبارىا ترجيقًا عمى انجاز أية اراٍض او اسصح اخخى تتصمب جدء ما مغ االشغاؿ 
 اعادتيا الى وضعيا الدابق .
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 الفرل الحادي عذخ
 السدؤكلية عؽ العيؾب

DEFECTS LIABILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                      : إنجاز االعساؿ الستبقية واصالح العيػب (11/1)
"Completion of Outstanding Work and Remedying Defects" 

 ق السقاوؿ ، واي قدع مشيا ، في الحالة التي يتصمبيا العقج لغاية اف تكػف االشغاؿ ووثائ 
) باستثشاء ما قج يشجع عغ االستعساؿ العادي واالستيالؾ الستػقع ( بتاريخ انقزاء " فتخة 
االشعار بالعيػب " الستعمقة بيا ، او بعجىا مباشخة باقرخ فتخة مسكشة عسميًا ، فانو يتعيغ 

 عمى السقاوؿ : 
عسل متبق اعتبارًا مغ التاريخ السحجد في شيادة تدمع االشغاؿ ، خالؿ مجة انجاز أي  -أ 

 معقػلة وفقًا لتعميسات السيشجس ، و 
 تشفيح جسيع االعساؿ السصمػبة الصالح العيػب او الزخر وفقًا لتعميسات صاحب العسل  -ب 

االشغاؿ او ) او مغ يشػب عشو ( ، بتاريخ او قبل انقزاء فتخة اإلشعاربالعيػب في تمظ 
 في أي قدع مشيا ) حدب واقع الحاؿ (.

واذا ما ضيخ عيب او حجث ضخر، فانو يتعيغ عمى صاحب العسل ) او مغ يشػب عشو ( اف  
 يخسل لمسقاوؿ اشعارًا بيا .

 " Cost of Remedying Defects  "                :كمفة اصالح العيػب (11/2)
ب(عمى مد وليتو ونفقتو -11/1ؿ السذار الييا في الفقخة)يتحسل السقاوؿ كمفة جسيع االعسا 

 الخاصة،اذا كانت والى السجى الحي تعدى فيو ىحه االعساؿ الى: 
 أي ترسيع يعتبخ السقاوؿ مد وال عشو ، او  -أ 
 تقجيع تجييدات او مػاد او مرشعية مخالفة لذخوط العقج ، او  -ب 
 ج بأي التداـ آخخ . أي اخفاؽ مغ جانب السقاوؿ في التقي -ج 
اما اذا كانت ، والى السجى الحي تعدى فيو ىحه االعساؿ الى أي سبب اخخ ، كميًا او جدئيًا  

فانو يجب ابالغ السقاوؿ بحلظ مغ قبل صاحب العسل ) او نيابة عشو ( دوف تػاٍف وفي مثل 
 ( الستعمقة باجخاء التغييخات .13/3ىحه الحالة يتع تصبيق احكاـ السادة )

        :                                                        تسجيج فتخة االشعار بالعيػب (11/3)
“PeriodExtension of Defects Notification”                          

لرػػػاحب العسػػػل الحػػػق فػػػي تسجيػػػج فتػػػخة االشػػػعار بػػػالعيػب فػػػي االشػػػغاؿ او أي قدػػػع مشيػػػا  
والػػػى الحػػػّج الػػػحي تكػػػػف فيػػػو ىػػػحه االشػػػغاؿ او أي قدػػػع مشيػػػا او  (،2/5بسػجػػػب السػػػادة )
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أي بشػػػػج رئيدػػػػي مػػػػغ التجييػػػػدات ) حدػػػػب واقػػػػع الحػػػػاؿ بعػػػػج تدػػػػمسو( ال يسكػػػػغ اسػػػػتعسالو 
لالغػػػخاض السقرػػػػدة مشػػػو ، وذلػػػظ بدػػػبب وجػػػػد عيػػػب او ضػػػخر، اال انػػػو ال يجػػػػز تسجيػػػج 

 تمظ الفتخة الكثخ مغ سشتيغ . 
( ، او بشاء 8/8تجييدات و/او السػاد او تخكيبيا بسػجب احكاـ السادة )اذا تع تعميق تػريج ال 

( فإف التدامات السقاوؿ وفق احكاـ ىحا " 16/1عمى اجخاءات السقاوؿ بسػجب احكاـ السادة )
الفرل " ال تشصبق عمى أية عيػب أو ضخر قج يحرل بعج مخور سشتيغ مغ السػعج الحي 

 العيػب لتمظ التجييدات و/او السػاد، لػ لع يحرل ذلظ كانت سػؼ تشقزي بو فتخة اإلشعار ب
            "Failure to Remedy Defects "االخفاؽ في اصالح العيػب : (11/4)

اذا اخفق السقاوؿ في اصالح أي عيب او ضخر خالؿ فتخة معقػلة ، جاز لراحب العسل ) او  
وؿ يحجد فيو مػعجًا آخخ الصالح مغ يشػب عشو ( اف يخسل اشعارًا بذكل معقػؿ الى السقا

 تمظ العيػب او االضخار قبل انقزائو .
واذا اخفق السقاوؿ في اصالح العيب او الزخر في ىحا السػعج السذار اليو وتختب عمى ذلظ  

( ، جاز لراحب العسل اتخاذ أي 11/2اف يتع االصالح عمى حداب السقاوؿ اعسااًل لمسادة )
 ب اختياره ( : مغ االجخاءات التالية ) حد

اف يقـػ بتشفيح العسل بشفدو او بػاسصة اخخيغ ، بصخيقة معقػلة وعمى حداب السقاوؿ ،  -أ 
ولكغ دوف اف يتحسل السقاوؿ اية مد ولية عغ ىحا العسل السشفح . وفي مثل ىحه الحالة 

اف يجفع الى صاحب العسل ما تكبجه  –( 2/5اعساال لمسادة ) –يشبغي عمى السقاوؿ 
 ة معقػلة مغ تكاليف الصالح العيب او الزخر .برػر 

اف يصمب الى السيشجس اف يتػصل إلى اتفاؽ او اف يعج تقجيخاتو السعقػلة لتخفيس قيسة  -ب 
 ( ، او 3/5العقج مقابميا حدب اجخاءات السادة )

اذا كػػػػاف العيػػػػب او الزػػػػخر يػػػػ دي الػػػػى حخمػػػػاف صػػػػاحب العسػػػػل برػػػػػرة جػىخيػػػػة، مػػػػغ -ج 
ممػػػػة مػػػػغ االشػػػػغاؿ أو أي جػػػػدء رئيدػػػػي مشيػػػػا فمػػػػو اف يشيػػػػي العقػػػػج بكاممػػػػو، االسػػػػتفادة الكا

او انيػػػػػاءه بالشدػػػػػبة لػػػػػحلظ الجػػػػػدء الخئيدػػػػػي مشيػػػػػا مسػػػػػا ال يسكػػػػػغ اسػػػػػتخجامو لالغػػػػػخاض 
السقرػػػػػدة مشػػػػو، وبػػػػجوف االجحػػػػاؼ بأيػػػػة حقػػػػػؽ اخػػػػخى تتختػػػػب لرػػػػاحب العسػػػػل بسػجػػػػب 

ق فػػػػي اسػػػػتخداد العقػػػػج، او غيػػػػخ ذلػػػػظ مػػػػغ االسػػػػباب، وبحيػػػػث يكػػػػػف لرػػػػاحب العسػػػػل الحػػػػ
جسيػػػع السبػػػالغ التػػػي تػػػع دفعيػػػا عمػػػى االشػػػغاؿ او عمػػػى ذلػػػظ الجػػػدء ) حدػػػب واقػػػع الحػػػاؿ ( 
مزػػػافًا الييػػػا نفقػػػات التسػيػػػل ونفقػػػات التفكيػػػظ واخػػػالء السػقػػػع واعػػػادة التجييػػػدات والسػػػػاد 

 الى السقاوؿ .
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                  "Removal of Defective Work" :إزالة االشغاؿ السعيبة (11/5)

 –اذا كاف العيب او الزخر ال يسكغ اصالحو في السػقع برػرة عاجمة ، فانو يجػز لمسقاوؿ  
اف يشقل مغ السػقع لغخض اصالح اية اجداء مغ  –بعج الحرػؿ عمى مػافقة صاحب العسل 

التجييدات تكػف معيبة او تالفة ، اال اف مثل ىحه السػافقة قج تتصمب تكميف السقاوؿ اف يديج 
يسة ضساف االداء بسا يعادؿ كامل قيسة االستبجاؿ لتمظ التجييدات السشقػلة ، او اف يقجـ ق

 ضسانًا آخخ مشاسبًا بذأنيا .
 "Further Tests" االختبارات االخخى : (11/6)

اذا كاف العساؿ اصالح أي عيب او ضخر تأثيخ عمى اداء االشغاؿ ، فإنو يجػز لمسيشجس اف  
ي مغ االختبارات السػصػفة في العقج ، عمى اف يتع ذلظ الصمب خالؿ يصمب إعادة اجخاء أ

 ( يػمًا مغ تاريخ اتساـ اصالح العيب او الزخر .28)
يتع اجخاء ىحه االختبارات ضسغ نفذ الذخوط التي اجخيت بسػجبيا االختبارات الدابقة ، اال  

او الزخر حدبسا يتع تحجيجه اف كمفة اجخائيا يتحسميا الفخيق الحي يعتبخ مد واًل عغ العيب 
 ( فيسا يخز كمفة اعساؿ االصالح .11/2بسػجب السادة )

 "Right of Access" حق الجخػؿ الى السػقع : (11/7)
الى اف يتع اصجار " شيادة االداء " ، يطل السقاوؿ متستعًا بحق الجخػؿ الى االشغاؿ ، كسا  

اماتو بسػجب احكاـ ىحا " الفرل " ، اال فيسا يتصمب االمخ برػرة معقػلة الغخاض الػفاء بالتد 
 ال يتعارض مع االعتبارات االمشية السعقػلة لراحب العسل .

 "Contractor to Search"   واجب السقاوؿ في البحث عغ االسباب : (11/8)
اف يبحػػػػػػث بسػجػػػػػػب تػجييػػػػػػات  –اذا شمػػػػػػب السيشػػػػػػجس ذلػػػػػػظ  –يتعػػػػػػيغ عمػػػػػػى السقػػػػػػاوؿ  

ومػػػا لػػػع تكػػػغ كمفػػػة اصػػػالح العيػػػػب عمػػػى ، فػػػي االشػػػغاؿالسيشػػػجس عػػػغ اسػػػباب أي عيػػػب 
( ، فانػػػو يتعػػػيغ عمػػػى السيشػػػجس اف يقػػػجر 11/2حدػػػاب السقػػػاوؿ بسػجػػػب احكػػػاـ السػػػادة )

الكمفػػػة الستختبػػػة عمػػػى عسميػػػة البحػػػث عػػػغ االسػػػباب ، مػػػع ربػػػح معقػػػػؿ ، بسػجػػػب احكػػػاـ 
 ى قيسة العقج .( إما باالتفاؽ او باعجاد التقجيخ الالـز ليا واضافتيسا ال3/5السادة )

 "Performance Certificate"                              : شيادة االداء (11/9)
ال يعتبخ السقاوؿ انو قج اتع اداء التداماتو اال بعج اف يقـػ السيشجس باصجار " شيادة االداء "  

مات السصمػبة مشو لمسقاوؿ مبيشًا فييا التاريخ الحي يعتبخ فيو السقاوؿ انو قج اكسل االلتدا
 بسػجب العقج .

( يػمًا مغ بعج انقزػاء آخػخ فتػخة 28يتعيغ عمى السيشجس اف يرجر " شيادة االداء " خالؿ ) 
اف يكػف السقػاوؿ قػج قػجـ جسيػع  مغ فتخات االشعار بالعيػب ، او في اقخب فخصة مسكشة، بعج

ذلػظ اصػالح ايػة عيػػب فييػا ،  " وثائق السقاوؿ " وانجد االشغاؿ وتع اختبارىا بكامميا بسا في
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 كسا يتع ارساؿ ندخة مغ شيادة االداء تمظ الى صاحب العسل .
 اف " شيادة االداء " وحجىا دوف غيخىا تعتبخ مسثمًة لقبػؿ االشغاؿ . 

 "Unfulfilled Obligations " :االلتدامات غيخ السدتػفاه  (11/10)
فخيػق مدػ واًل عػغ الػفػاء بػأي التػداـ لػع يشجػده  بعج اف يتع صجور " شيادة االداء "، يبقى كػل 

لتاريخػػو.  وعميػػو ، يطػػّل العقػػج سػػاري السفعػػػؿ بػػيغ الفػػخيقيغ الػػى اف يػػتع تحجيػػج شبيعػػة ومػػجة 
 االلتدامات غيخ السدتػفاة .

 " Clearance of Site"                                      :اخالء السػقع (11/11)
عشج تدػمسو لذػيادة االداء ، اف يديػل مػغ السػقػع مػا تبقػى مػغ معػجات  يتعيغ عمى السقاوؿ ، 

 السقاوؿ ، والسػاد الفائزة  والحصاـ والشفايات واالشغاؿ الس قتة .
( يػمػػػًا مػػػغ بعػػػج 28واذا لػػػع تكػػػغ جسيػػػع ىػػػحه السعػػػجات والمػػػػاـز قػػػج تسػػػت ازالتيػػػا خػػػالؿ ) 

يحػػػػق لرػػػػاحب العسػػػػل اف تػػػػاريخ تدػػػػمع صػػػػاحب العسػػػػل لشدػػػػخة " شػػػػيادة االداء " ، فانػػػػو 
يبيػػػع او يػػػتخمز مػػػغ بقاياىػػػا ،  ويكػػػػف صػػػاحب العسػػػل مخػػػػاًل بػػػأف يدػػػتخد التكػػػاليف التػػػي 

 تكبجىا التساـ عسمية البيع او التخمز واستعػادة السػقػع .
يجفع لمسقاوؿ أي رصيج فائس مغ حريمة البيع . اما اذا كانت قيسة ما تع تحريمو تقل عسػا  

 نو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يجفع الخصيج الستبقي الى صاحب العسل .انفقو صاحب العسل ، فا
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 الفرل الثاني عذخ                                   
 كيل االشغاؿ كتقدير القيسة

MEASUREMENT AND EVALUATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Works to be measured" كيل االشغاؿ  : (12/1)
 تكاؿ االشغاؿ وتقجر قيع الجفعات بسػجب احكاـ ىحا " الفرل " . 
عشجما يصمب السيشجس كيل أي جدء مغ االشغاؿ فإف عميو اف يخسل إشػعارًا معقػػاًل إلػى مسثػل  

 السقػاوؿ ، والحي يتعيغ عميو : 
اف يستثل دوف تػاٍف اما بالحزػػر او اف يخسػل مسػثاًل آخػخ مػ ىاًل لسدػاعجة السيشػجس  -أ 

 في اجخاء الكيل ، أو
 اف يقجـ جسيع التفاصيل التي يصمبيا السيشجس مشو .  -ب 
اذا تخمػػػف السقػػػاوؿ عػػػغ الحزػػػػر او ارسػػػاؿ مسثػػػل عشػػػو ، فعشػػػجىا يعتبػػػخ الكيػػػل الػػػحي يعػػػجه  

 ) أو مغ يشػب عشو ( مقبػاًل ككيل صحيح .  جسيشالس
ا يتع كيل االشغاؿ الجائسة مغ وباستثشاء ما ىػ مشرػص عميو خالفًا لحلظ في العقج ، حيثس 

القيػد ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اعجادىا وعمى السقاوؿ ، حيشسا يجعى لحلظ ، اف يحزخ 
لتفحز القيػد لالتفاؽ عمييا مع السيشجس ، ومغ ثع التػقيع عمييا عشج السػافقة . فاذا 

 تخمف السقاوؿ عغ الحزػر تعتبخ القيػد مقبػلة وصحيحة 
سقػػاوؿ بػػتفحز القيػػػد ولػػع يػافػػق عمييػػا و/أو لػػع يػقػػع عمييػػا بالسػافقػػة، فإنػػو أمػػا إذا قػػاـ ال

يتعيغ عميو أف يذػعخ السيشػجس بػحلظ، مبيشػًا األمػػر التػي يػدعع بأنيػا غيػخ صػحيحة فػي تمػظ 
القيػػػد ويتعػػيغ عمػػى السيشػػجس بعػػج تدػػمسو ليػػحا اإلشػػعار، أف يقػػـػ بسخاجعػػة القيػػػد فإمػػا أف 

وفي حالة أف السقاوؿ لع يخسػل ذلػظ اإلشػعار إلػى السيشػجس خػالؿ ي كجىا، أو أف يعجؿ عمييا 
 ( يػمًا مغ بعج تاريخ دعػتو لتفحريا، فإنيا تعتبخ مقبػلة وصحيحة.14)

 ”Method of  Measuremen"                            : أسمػب الكيل  (12/2)
أية اعخاؼ محمية، يتع الكيل باستثشاء ما يخد خالفًا لحلظ في العقج  وعمى الخغع مغ وجػد  

 عمى الشحػ التالي :
 تكاؿ االشغاؿ كياًل ىشجسيًا صافيًا لمكسيات الفعمية لكل بشج مغ بشػد االشغاؿ الجائسة ، و  -1 
 يكػف اسمػب الكيل وفقًا لججوؿ الكسيات او اية ججاوؿ اخخى واجبة التصبيق. -2 

                                                  "Evaluation"تقجيخ القيسة: (12/3)
عساًل باحكػاـ السػادة  –باستثشاء ما ىػ وارد خالفًا لحلظ في العقج ، فانو يتعيغ عمى السيشجس  

أف يقػػـػ باالتفػػاؽ عمػػى قيسػػة العقػػج او تقػػجيخىا باحتدػػاب القيسػػة لكػػل بشػػج مػػغ بشػػػد  –( 3/5)
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الػػحي يػػتع تقػػجيخه بسػجػػب احكػػاـ السػػادتيغ  االشػػغاؿ ، وذلػػظ باعتسػػاد الكيػػل السػافػػق عميػػو او
 ( اعاله ، وبدعخ الػحجة السشاسب لمبشج .12/2و  12/1)

يكػف سعخ الػحجة السشاسب لمبشج كسا ىػ محجد في العقػج ، فػاذا لػع يكػغ ىػحا البشػج مػجػػدًا ،  
ا يعتسج سعخ الػحجة لبشج مذابو . ومع ذلظ فانو يمـد تحجيػج سػعخ وحػجة مشاسػب ججيػج لبشػج مػ

 مغ االشغاؿ ، في الحالتيغ التاليتيغ :
%( مغ الكسية السجونة في 10( اذا اختمفت الكسية السكالة ليحا البشج بسا يديج عمى )1) -أ 

 ججوؿ الكسيات او أي ججوؿ آخخ، و 
( كاف حاصل ضخب التغّيخ في الكسية بدعخ الػحجة السحّجد في العقج ليحا البشج ، 2)  

 يسة العقج السقبػلة "، و %( مغ ق0.01يتجاوز )
كاف الختالؼ الكسية ىحا اثخ مباشخ عمى تغييخ كمفة الػحجة ليحا البشج بسا يديػج عمػى  (3)  

 %(، و 1)
 إف ىحا البشج لع تتع االشارة اليو في العقج عمى انو بشج " بدعخ ثابت " ، او  ( 4)   
 احكاـ الفرل " الثالث عذخ " و ( اف العسل قج صجرت بذأنو تعميسات بكغييخبسػجب 1)-ب 
 ( انو ال يػجج سعخ وحجة مجوف ليحا البشج في العقج ، و 2) 
 ( انو ال يػجج لو سعخ وحجة محجد مشاسب الف شبيعة العسػل فيػو ليدػت متذػابية مػع3) 

 او اف العسل ال يتع تشفيحه ضسغ ضخوؼ مذابية لطخوفو . ،أي بشج مغ بشػد العقج
ػحجة الججيج مغ اسعار بشػد العقج ذات الرمة ، مع تعجيالت معقػلة يتع اشتقاؽ سعخ ال 

لذسػؿ اثخ االمػر السػصػفة في الفقختيغ ) أ ( و / أو ) ب ( اعاله ، حدبسا ىػ واجب 
 لمتصبيق مشيا . 

 واذا لع يكغ ىشاؾ بشػد ذات صمة الشتقاؽ سعخ الػحجة الججيج فانو يجب اشتقاقو مغ خالؿ 
عقػلة لتشفيح العسل مزافًا الييا ربح معقػؿ ومع االخح في االعتبار اية امػر تحجيج الكمفة الس

 اخخى ذات عالقة .
والى اف يحيغ وقت االتفاؽ عمى سعخ الػحجة السشاسػب او تقػجيخه فإنػو يتعػيغ عمػى السيشػجس  

 اف يقـػ بػضع سعخ وحجة م قت الغخاض شيادات الجفع السخحمية .
 ”Omissions”                                                  : االلغاءات (12/4)

عشجما يذكل الغاء أي عسل جدءًا ما )أو كػاًل ( مػغ التغييػخ ) االمػخ التغييػخي ( ، ولػع يكػغ قػج  
 تع االتفاؽ عمى تحجيج قيستو ، فانو :

كػػف مغصػاة اذا كاف السقاوؿ سػؼ يتكبػج ) او قػج تكبػج ( كمفػة مػا كػاف مفتخضػًا فييػا اف ت -أ 
 بسبمغ يذكل جدءًا مغ " قيسة العقج السقبػلة " فيسا لػ لع يحرل االلغاء ، و 

بالغاء العسػل سػػؼ يشػتج عشػو ) او نػتج عشػو ( اف ىػحا السبمػغ ال يذػكل جػدءًا مػغ قيسػة  -ب 
 العقج ، و 
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ىػحه  اف ىحه الكمفة ال يسكغ اعتبارىا مذسػلة في تقجيخ قيسة أي عسل بجيل لو ففػي مثػل -ج 

يتعيغ عمى السقاوؿ اشعار السيشجس بحلظ مػع تقػجيع التفرػيالت الس يػجة . كسػا   الحالػة  
اف  –( 3/5عسػػاًل باحكػػاـ السػػادة ) –يتعػػيغ عمػػى السيشػػجس ، عشػػج تدػػمسو ليػػحا االشػػعار 

يتػصػػل باالتفػػاؽ، او اف يقػػـػ باعػػجاد التقػػجيخ الػػالـز ليػػحه الكمفػػة ، الضػػافتيا الػػى قيسػػة 
 العقج.
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 ل الثالث عذخالفر
 التغييرات كالتعديالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Right to Vary"                                   :صالحية احجاث التغييخ   (13/1)
بإمكاف السيشجس ، في أي وقت قبل صػجور شػيادة تدػمع االشػغاؿ ، اف يبػادر باحػجاث تغييػخات  

، سػاء مغ خالؿ تعميسات يرجرىا ، او بالصمب الى السقاوؿ اف يقجـ اقتخاحًا لمشطػخ في االشغاؿ 
 فيو . 

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يمتـد بكل تغييخ ) امخ تغييخي ( ويشفحه بجوف تػاٍف ، اال اذا قجـ السقػاوؿ  
يػح اعسػاؿ اشعارًا الى السيشجس يعمسو فيو بانو ال يدتصيع اف يحرػل عمػى المػػاـز السصمػبػة لتشف

التغييخات بجاىدية ، عمى اف يخفق باشعاره التفريالت الس يجة لخأية . لجى تدمع السيشجس لسثل 
 ىحا اإلشعار ، يتعيغ عميو اما اف يمغى اويثبت او يعّجؿ في تعميساتو .

 -يسكغ اف يذتسل كل تغييخ ) امخ تغييخي ( عمى ما يمي : 
د االشػػػػغاؿ السذػػػػسػلة فػػػػي العقػػػػج ) اال اف مثػػػػل تغييػػػػخات فػػػػي الكسيػػػػات الي بشػػػػج مػػػػغ بشػػػػػ  -أ 

 ىحه التغييخات ال تذكل امخًا تغييخيًا بالزخورة ( ، أو
 تغييخات في الشػعية او الخرائز االخخى الي بشج مغ بشػد االشغاؿ ، أو -ب 
 تغييخات في السشاسيب واالماكغ و/او االبعاد الي جدء مغ االشغاؿ ، أو -ج 
 شغاؿ ) اال اذا كاف سيتع تشفيحه مغ قبل آخخيغ ( ، أو الغاء أي مغ اال -د 
ما  -تشفيح أي عسل اضافي ، او تقجيع تجييدات او مػاد او خجمات تمـد لالشغاؿ الجائسة  -ىػ 

أي " اختبارات عشج االنجاز " متعمقة بيا ، او عسل مجدات او اختبارات أو  حتى ذلظ لع و
 أعساؿ  استكذافية اخخى ، او 

 ييخات في تدمدل او تػقيت تشفيح االشغاؿ . تغ -ز 
ال يحػػق لمسقػػاوؿ اف يجػػخي أي تغييػػخ و/او أي تعػػجيل فػػي االشػػغاؿ ، اال اذا قػػاـ السيشػػجس ) أو  

 الى اف يقـػ ( باصجار تعميسات بو او مػافقتو عمى اجخاءه كتغييخ .
  :                                    "Value Engineering" اليشجسة القيّسية (13/2)

يسكغ لمسقاوؿ في أي وقت اف يقجـ الى السيشجس اقتخاحًا خصيًا ، يعخض فيو رأيو ، الحي إف تػع  
 اعتساده ، فانو :

 يعجل في انجاز االشغاؿ ، أو -1 
يخفس قيسة االشغاؿ ) لسرمحة صاحب العسل ( فيسا يخز عسميات التشفيػح او صػيانة او  -2 

 تذغيل االشغاؿ ، او 
 يحدغ مغ فاعمية او قيسة االشغاؿ السشجدة لسا فيو مرمحة صاحب العسل ، او  -3 
 انو يحقق مشفعة اخخى لراحب العسل . -4 
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يتعػػػيغ اف يػػػتع اعػػػجاد االقتػػػخاح عمػػػى حدػػػاب السقػػػاوؿ ، واف يكػػػػف مدػػػتػفيًا لستصمبػػػات اجػػػخاء  

 ( الحقًا .13/3التغييخات السحجدة في السادة )
السقاوؿ ، الحي تتع مػافقة السيشجس عميو ، تعجياًل عمى ترػسيع أي جػدء مػغ  اذا اشتسل عخض 

 االشغاؿ الجائسة ، فانو يتعيغ القياـ بسا يمي ) اال اذا اتفق الفخيقاف عمى غيخ ذلظ ( :
 اف يقـػ السقاوؿ باعجاد ترسيع ىحا الجدء ، و   - أ 
 ستعمقة بالتدامات السقاوؿ العامة ، و أ ، ب، ج، د( ال-4/1تصبق عميو احكاـ الفقخات )   -ب 

اذا تختب عمى ىحا التعجيل تخفيس في قيسة العقج ليحا الجدء ، فانو يتعيغ عمػى السيشػجس  -ج 
( اف يقػـػ باالتفػاؽ عمػى او تقػجيخ بػجؿ االتعػاب الستختػب عمػى 3/5، عساًل باحكػاـ السػادة )

%( مػغ الفػخؽ 50جؿ مدػاويًا لػػ )تعجيل الترسيع لتزسيشو في قيسة العقج . ويكػػف ىػحا البػ
 بيغ السبمغيغ التالييغ : 

التخفيس الستحقق في قيسة العقج ليحا الجدء ، مسا ىػ ناتج عغ التعجيل ، باستثشاء  -(1) 
( ، والتعػػجيالت بدػػبب 13/7التعػػجيالت بدػػبب تغييػػخ التذػػخيعات بسػجػػب السػػادة ) 

 ( ، و 13/8تغيخ التكاليف بسػجب السادة )
لتخفيس الحاصل ) اف وجج ( في قيسة تمظ االجداء السغيخة بالشدبة لراحب العسػل ا -( 2) 

، مػػػػأخػذًا فػػػػي االعتبػػػػار اي نقػػػػز فػػػػي الشػعيػػػػة او العسػػػػخ الستػقػػػػع او الفاعميػػػػة 
 التذغيمية .

 ( ، فعشجىا ال يحتدب أي بجؿ لالتعاب . 2( تقل عغ قيسة )1اال انو اذا وجج أف قيسة ) 
                                  "Variation Procedure" ييخ:اجخاءات التغ (13/3)

اذا قاـ السيشجس بصمب اقتخاح مغ السقاوؿ ، قبل اصجار التعميسات بتغييٍخ ما ، فإنو يتعيغ عمػى  
السقاوؿ اف يدتجيب لمصمب كتابيًا في اسخع وقت مسكػغ عسميػًا ، امػا بإبػجاء اسػباب عػجـ قجرتػو 

 ف ىحا ىػ الحاؿ (، او بأف يقجـ ما يمي :عمى االمتثاؿ ) اف كا
 وصفًا لالشغاؿ التي يقتخح تشفيحىا وبخنامج العسل لتشفيحىا ، و  - أ 
مقتخحػػات السقػػاوؿ الي تعػػجيل يمػػـد ادخالػػو عمػػى بخنػػامج العسػػل السقػػجـ مشػػو بسػجػػب السػػادة  -ب 

 (، واثخه عمى مجة االنجاز ، و 8/3)
 قيسة التغييخ .اقتخاح السقاوؿ بخرػص تقجيخ  -ج 
يتعيغ عمى السيشجس ، باسػخع مػا يسكػغ عسميػًا ، بعػج تدػمسو القتػخاح السقػاوؿ ) بسػجػب السػادة  

( او لغيػػػخ ذلػػػظ ( اف يػػػخد عمػػػى السقػػػاوؿ إمػػػا بالسػافقػػػة او عػػػجـ السػافقػػػة او اف يخسػػػل 13/2)
فتػخة انتطػاره تعميقاتو عميو ، عمسػًا بأنػو يتعػيغ عمػى السقػاوؿ اف ال ي جػل تشفيػح أي عسػل خػالؿ 

 لتدمع الخد . 
أي تعميسات لتشفيػح تغييػخ مػا ، مػع شمػب تدػجيل الشفقػات ، يجػب اف ترػجر مػغ السيشػجس الػى  

 السقاوؿ ، وعمى السقاوؿ اف يعمسو بتدمع تمظ التعميسات . 
يػػتع تقػػجيخ قيسػػة كػػل " تغييػػخ" بسػجػػب احكػػاـ " الفرػػل الثػػاني عذػػخ" ، اال اذا اصػػجر السيشػػجس  

 او وافق عمى غيخ ذلظ عساًل باحكاـ ىحا الفرل " .تعميساتو 
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 الجفع بالعسالت الػاجب الجفع بيا : (13/4)
"Payment in Applicable Currencies"  

اذا نز العقج عمى دفع قيسة العقج بأكثخ مغ عسمة واحجة ، فعشجىا ، اذا تع االتفاؽ عمى أي  
اء تقجيخ بذأنو ، كسا ذكخ اعاله ، فانو يجب تعجيل لالسعار او السػافقة عميو ، اف تع اجخ 

تحجيج السبمغ الحي سيجفع بكل عسمة مغ العسالت الػاجب الجفع بيا . وبشاًء عميو ، فانو يجب 
االشارة الى الشدب الفعمية او الستػقعة لمعسالت التي يتعيغ الجفع بيا فيسا يخز كمفة العسل 

 فع قيسة العقج . السغيخ ، وندب العسالت السختمفة السحجدة لج
 "Provisional Sums  "                                :  السبالغ االحتياشية (13/5)

يػػػػتع اسػػػػتخجاـ كػػػػل مبمػػػػغ احتيػػػػاشي فقػػػػط كميػػػػًا او جدئيػػػػًا وفقػػػػًا لتعميسػػػػات السيشػػػػجس ، ويػػػػتع  
 تعجيل قيسة العقج وفقًا لحلظ .

تمػػظ السبػػالغ الستعمقػػة بالعسػػل او المػػػاـز او  ال يذػػسل السبمػػغ االجسػػالي الػػحي يػػجفع لمسقػػاوؿ اال 
الخػػجمات التػػػي تػػػع رصػػػج السبمػػػغ االحتيػػػاشي الجميػػا ، وفقػػػًا لتعميسػػػات السيشػػػجس . ولكػػػل مبمػػػغ 

 -احتياشي يجػز لمسيشجس اف يرجر تعميسات بخرػص ما يمي :
يسيا ( ، لعسل يشفحه السقػاوؿ ) بسػا فػي ذلػظ التجييػدات او السػػاد او الخػجمات السصمػػب تقػج -أ 

 ( و/أو13/3ويتع تقجيخ قيستو كتغييخ بسػجب السادة )
التجييػػدات او السػػػاد او الخػػجمات التػػي يػػتع شػػخاؤىا مػػغ قبػػل السقػػاوؿ ، ويػػتع تقػػجيخ قيستيػػا  -ب 

 عمى الشحػ التالي ، الضافتيا إلى قيسة العقج :
 و ( ، و السبالغ الفعمية التي دفعيا السقاوؿ ) او السدتحقة الجفع مغ قبم -1 
مبمغػًا مقابػػل السرػػاريف االداريػة والػػخبح ، محدػػػبًا كشدػبة مئػيػػة مػػغ ىػحه السبػػالغ الفعميػػة  -2 

بتصبيق الشدبة السئػية ذات الرمة ) إف وججت( كسا حجدت في أي مغ الججاوؿ السشاسػبة ، 
فػػاف لػػع تػػخد مثػػل ىػػحه الشدػػبة فػػي الجػػجاوؿ ، فبالشدػػبة السئػيػػة السحػػجدة فػػي ممحػػق عػػخض 

 شاقرة .الس
يتعيغ عمى السقاوؿ ، عشجما يصمب السيشجس مشو ذلظ ، اف يقجـ لو العخوض السدػعخة والفػػاتيخ  

 والسدتشجات والحدابات او االيراالت االثباتية . 
 "DayWork"                                                : العسل باليػميو   (13/6)

عة الصارئة ، يسكغ لمسيشجس اف يرجر تعميساتو لتشفيح التغييخ لالعساؿ الرغيخة او ذات الصبي 
عمى اساس العسل باليػمية، وعشجئح يتع تقييسو بسػجب ججوؿ " العسل باليػمية " السذسػلة 
بالعقج ، وباالجخاءات السحجدة تاليًا اما اذا لع يػجج ججوؿ " لمعسل باليػمية " مذسػاًل في العقج، 

  تصبق. فاف احكاـ ىحه السادة ال
اف يقػػجـ الػػى السيشػػجس العػػخوض  –قبػػل تثبيػػت شمبػػات شػػخاء المػػػاـز  –يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ  
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السدػػػعخة ، كسػػػا انػػػو يتعػػػيغ عميػػػو عشػػػجما يتقػػػجـ بصمبػػػات الػػػجفع اف يقػػػجـ الفػػػػاتيخ والسدػػػتشجات 
 والحدابات او االيراالت الستعمقة بأي مغ ىحه المػاـز . 

يػجىا فػي جػجوؿ العسػل باليػميػة لمػجفع مقابميػا، فانػو يتعػيغ عمػى وباستثشاء اية بشػد لع يتع تحج 
السقاوؿ اف يقجـ كذػفًا يػمية دقيقة ) عمى ندختيغ ( تتزسغ التفاصيل التالية لمسػارد التي تع 

 استخجاميا في تشفيح عسل اليـػ الدابق :
 اسساء ووضائف ومجة عسل مدتخجمػ السقاوؿ ، و  -أ 
 ذغيل معجات السقاوؿ واستعساؿ االشغاؿ الس قتة ، و تحجيج انػاع ومجة ت -ب 
 كسيات وانػاع التجييدات والسػاد السدتعسمة .  -ج 
يقـػ السيشجس بتػقيع ندخة واحجة مػغ كػل كذػف اذا وجػجه صػحيحًا او وافػق عميػو ، ومػغ ثػع  

السيشػجس  يعيجه الى السقاوؿ . الحقًا لحلظ يقـػ السقػاوؿ بتقػجيع كذػف مدػعخ بيػحه السػػارد الػى
 ( . 14/3قبل تزسيشو في كذف الجفعة التالية بسػجب احكاـ السادة )

 Adjustments for Changes in"لتعجيالت بدبب تغييخ التذخيعات:" (13/7)
Legislation  

يتعيغ اف تعجؿ قيسة العقج لسخاعاة اية زيػادة او نقرػاف فػي الكمفػة نتيجػة أي تغييػخ فػي قػػانيغ  
ظ سّغ قػانيغ ججيجة والغاء او تعجيل قػانيغ قائسة( او في التفديخات القزػائية الجولة )بسافي ذل

او الحكػمية الخسسية ليا، اذا حرل ذلظ التغييخ بعج التاريخ االساسػي ، ونػتج عشػو تػأثيخ عمػى 
 اداء السقاوؿ اللتداماتو بسػجب العقج .

ضػػافية نتيجػػة ليػػحه التغييػػخات فػػي اذا تكبػػج السقػػاوؿ ) او كػػاف سػػيتكبج ( تػػأخيخًا و / او كمفػػة ا 
القػانيغ او في تمظ التفديخات ، مسا حرل بعج التاريخ االساسي ، فانو يتعيغ عمى السقػاوؿ اف 

( 20/1يخسل إشعارًا الى السيشجس بحلظ ، لتقجيخ استحقاقاتو بذأنيا مع مخاعػاة احكػاـ السػادة )
 بخرػص : 

، اذا كػػاف االنجػػاز قػػج تػػأخخ او سػػػؼ يتػػأخخ ، تسجيػػج مػػجة االنجػػاز بدػػبب التػػأخيخ الحاصػػل  -أ 
 ( و 8/4وذلظ بسػجب السادة )

 أي كمفة كيحه الضافتيا الى قيسة العقج .  -ب 
اف  –( 3/5عسػاًل باحكػاـ السػادة ) –وبعج تدمع السيشجس لسثل ىحا االشعار ، فانو يتعػيغ عميػو  

 ىحه االمػر .  يتػصل الى اتفاؽ عمييا او اف يعج التقجيخات الالزمة بخرػص
 التعجيالت بدبب تغّيخ التكاليف  :  (13/8)

""Adjustments for Changes in Cost 
أف مرصمح " ججوؿ بيانات التعجيل الػارد في ىحه السػادة "  يعشػي جػجوؿ بيانػات التعػجيل السعبػأ  

ه والسخفق بسمحق عخض السشاقرة ، وفي حالة عجـ وجػد مثل ىحا الجػجوؿ ، فػاف مزػسػف ىػح
 السادة ال يصبق .
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في حالة تصبيق احكاـ ىحه " السػادة " ، فػإف السبػالغ التػي تػجفع لمسقػاوؿ يجػب اف يػتع تعػجيميا  
لتذسل اثخ الديادة او الشقراف بدبب أي ارتفاع او انخفاض يصخأ عمى اجػر االيجي العاممػة او 

الت السجرجة في ىػحه " عمى اسعار المػاـز وغيخىا مغ مجخالت االشغاؿ  مغ خالؿ تصبيق السعاد
السػػادة " ، والػػى السػػجى الػػحي يكػػػف فيػػو التعػػػيس الذػػامل بدػػبب أي ارتفػػاع او انخفػػاض فػػي 
الكمفة غيخمغصى ضسغ احكاـ ىحه السادة او احكاـ أي مادة اخخى فػي العقػج ،فػاف " قيسػة العقػج 

 الكمفة . السقبػلة " تعتبخ انيا تحتػي عمى مبمغ عخضي لمتعػيس عغ التقمبات االخخى في
يتع احتداب التعجيل في السبالغ السدتحقة الجفع الى السقاوؿ ) كسا يتع تقجيخ قيستيػا باسػتعساؿ  

الججاوؿ السشاسبة ومػغ خػالؿ ترػجيق شػيادات الػجفع ( وذلػظ بتصبيػق السعادلػة التاليػة ، وذلػظ 
خي عمػى أي عسػل لحاالت الجفع بالعسالت السختمفة كٍل عمى حجة ، عمسًا بأف ىػحا التعػجيل ال يدػ

 يتع تقجيخه عمى اساس الكمفة او االسعار الجارجة . 
 -أما السعادلة فتكػف بالريغة التالية : 

 ( +0/ ؿف( + د ) ؿ 0/ـف( + ج ) ـ 0/عف( = أ + ب ) ع ف معامل التعجيل )ت 
 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 
 حيث : 
حي تزػػخب بػػو القيسػػة السقػػجرة بالعسمػػة السعيشػػة فػػي العقػػج خػػالؿ الفتػػخة ت = معامػػل التعػػجيل الػػ 

 الدمشية )ف( مقجرة باالشيخ ، اال اذا ورد نز مغايخ لحلظ في ممحق عخض السشاقرة . 
= معامل ثابت يتع تحجيجه في جػجوؿ بيانػات التعػجيل ذات الرػمة ، ويسثػل الجػدء غيػخ القابػل   أ

 لمتعجيل مغ الجفعات التعاقجية .
ب، جػػػ، د = معػػامالت التػػػزيغ التػػي تسثػػل ندػػب عشاصػػخ الكمفػػة الجاخمػػة فػػي تشفيػػح االشػػغاؿ  

 كالعسالة والسعجات والسػاد . 
(= م شخات الكمفة الحالية او االسعار السخجعية لمفتخة ) ف ( معبخًا عشيا بعسمػة ف، ؿ ف، ـ ف)ع 

سجػجوؿ ذي الجفع ذات الرمة ، ويصبق كل واحج مشيػا عمػى عشرػخ الكمفػة ال
الرمة ، وذلظ في التاريخ الحي يدبق اليـػ االخيخ مػغ الفتػخة ) التػي تتعمػق 

 ( يػمًا .49بيا شيادة الجفع السعشية( بػ )
(= م شػػخات االسػػعار " االساسػػية او السخجعيػػة لعشاصػػخ الكمفػػة فػػي مػعػػج التػػاريخ 0، ؿ0، ـ0)ع 

 االساسي لكل عسمة مغ العسالت . 
" م شػػخات االسػػعار " او االسػػعار السخجعيػػة السحػػجدة فػػي جػػجوؿ بيانػػات عمػػى اف يػػتع اسػػتعساؿ  

التعجيل ، واذا كاف ىشالػظ شػظ فػي مرػجرىا ، فيػتع تقػجيخىا مػغ قبػل السيشػجس . وليػحا الغػخض 
فانو يجب االستخشاد بقيع "م شخات االسعار " بتػاريخ محػجدة لغايػة تػضػيح السرػجر السػحكػر، 

 ىحه القيع ( قج ال تتالءـ مع م شخات االسعار السخجعية . ولػ اف ىحه التػاريخ ) وكحلظ 
في الحاالت التي تكػف فييا " عسمة م شػخ االسػعار " غيػخ العسمػة السحػجدة فػي الجػجوؿ ، فانػو  
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يجب اجخاء التحػيل الالـز في اسعار العسالت باعتساد سعخ البيع السحجد مغ قبل البشظ السخكدي 
 . بتاريخ انصباؽ م شخ االسعار 

 
والػػػى اف يحػػػيغ الػقػػػت الػػػحي يكػػػػف فيػػػو تحجيػػػج م شػػػخات االسػػػعار متاحػػػًا ، فإنػػػو يتعػػػيغ عمػػػى  

السيشجس وضع م شخ م قت لغخض اصجار شيادات الجفع السخحمية ، وفي الػقػت الػحي يرػبح 
 فيو م شخ االسعار متاحًا ، يعاد احتداب قيسة التعجيل وفقًا لحلظ . 

شغاؿ خالؿ مجة االنجاز ، فانو يتع احتداب التعجيل عمى السبالغ اذا اخفق السقاوؿ في انجاز اال 
 السدتحقة بعج مجة االنجاز بػاسصة أي مغ االسمػبيغ التالييغ : 

كل م شخ سعخ او سعخ واجب التصبيق في اليـػ التاسع واالربعيغ قبل تاريخ انقزاء " مجة  -1 
 االنجاز " لالشغاؿ ، او 

 خ الحالي ،دليل االسعار او الدع -2 
 اييسا افزل لراحب العسل .  
أما بخرػص معامالت التػزيغ ) ب، ج ، د ( لمعشاصخ السكػنة لمكمفة ) ع ، ـ ، ؿ ( السحػجدة  

فػػي جػػجوؿ بيانػػات التعػػجيل ، فإنػػو ال يعػػاد الشطػػخ فييػػا اال اذا اصػػبحت غيػػخ معقػلػػة ، او غيػػخ 
 .  متػازنة ، او انيا لع تعج تشصبق ، نتيجة لمتغييخات
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 الفرل الخابع عذخ
 قيسة العقد كالدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                           "The Contract Price":قيسة العقج (14/1)
 ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فانو :  
( ، وتكػف ىحه القيسة  12/3فاؽ عمى قيسة العقج او تقجيخىا بسػجب السادة ) يتع االت - أ 

 تعجيالت تتع بسػجب احكاـ العقج ، و  خاضعة الي 
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يجفع جسيع الزخائب والخسـػ واالجػر السصمػب دفعيا مغ قبمو  -ب 

لشفقات باستثشاء مػا ىػ وال يتع تعجيل قيسة العقج بدبب أي مغ ىحه ا  بسػجػب العقج، 
 ( ، و  13/7مشرػص عميػو فػي السػادة ) 

اف الكسيػػات السجونػػة فػػي جػػجوؿ الكسيػػات او غيػػخه مػػغ الجػػجاوؿ ىػػي كسيػػات تقخيبيػػة ، وال  -ج 
 تعتبخ بأنيا ىي الكسيات الفعمية والجقيقة : 

 لتمظ االشغاؿ السصمػب مغ السقاوؿ تشفيحىا ، او  -1 
 تقجيخ القيسة بسػجب " الفرل الثاني عذخ " و الغخاض الكيل و  -2 
( يػمػػًا مػػغ تػػاريخ السباشػػخة ، 28يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يقػػجـ الػػى السيشػػجس ، خػػالؿ ) - د 

اقتخاحو الستعمق بتحميل الدعخ لكل بشج تع تدػعيخه فػي الجػجاوؿ كسبمػغ مقصػػع . ولمسيشػجس 
 انو ال يعتبخ ممدمًا باعتساده .  اف يعتبخ ىحا التحميل عشج اعجاده شيادات الجفع ، اال

 "Advance Payment "                                    :  الجفعة السقجمة (14/2)
يجفع صاحب العسل الى السقاوؿ دفعػة مقجمػة ، كقػخض بػجوف فائػجة الغػخاض التجييػد ، عشػجما  

ويكػػف اجسػالي قيسػة الجفعػة  يقجـ السقاوؿ الكفالة السصمػبة مشو بسػجػب احكػاـ ىػحه " السػادة ".
السقجمة وشخيقة دفع اقداشيا ) اف تعجدت ( والعسالت التي يػتع دفعيػا بيػا ، باالسػمػب السحػجد 

 في ممحق عخض السشاقرة . 
ما لػع ، والػى اف يتدػمع صػاحب العسػل ىػحه الكفالػة ، او اذا لػع يكػغ قػج تػع تحجيػج قيسػة الجفعػة  

 ف احكاـ ىحه السادة ال تصبق . السقجمة في ممحق عخض السشاقرة ، فا
( 14/3يقػػػـػ السيشػػػجس بعػػػج تدػػػمسو كذػػػف السصالبػػػة بالجفعػػػة السقجمػػػة عسػػػاًل باحكػػػاـ السػػػادة ) 

باصجار شيادة دفع مخحمية لمقدط االوؿ مغ تمظ الجفعة ، وذلظ بعج اف يكػف صاحب العسل قػج 
 تدمع : 

 ( ، و 4/2ضساف االداء بسػجب السادة ) -1 
جفعة السقجمة مداوية فػي قيستيػا وعسالتيػا لقيسػة الجفعػة السقجمػة ، وبحيػث تكػػف كفالة ال -2 

صادرة عػغ كيػاف مػالي ومػغ داخػل دولػة ) او نطػاـ تذػخيعي آخػخ ( يػافػق عمييسػا صػاحب 
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العسل ، وتكػف ىحه الكفالة بالريغة السخفقة بالذخوط الخاصة او أي صيغة اخخى يقبل بيا 
 صاحب العسل . 

لسقػػاوؿ السحافطػػة عمػػى اسػػتسخار صػالحية كفالػػة الجفعػػة السقجمػػة حتػػى سػػجاد قيسػػة يتعػيغ عمػػى ا 
الجفعة السقجمة الػى صػاحب العسػل بكامميػا ، ولكػغ يجػػز تخفػيس قيسػة تمػظ الكفالػة اواًل بػاوؿ 
بالقجرالسدتخد مغ السقاوؿ كسا يتع بيانو فػي شػيادات الػجفع . واذا كػاف مػغ بػيغ شػخوط الكفالػة 

( يػمًا مػغ تػاريخ حمػػؿ مػعػج 28محجد ، ولع يكغ قج تع استخداد قيستيا قبل )انقزائيا بتاريخ 
انقزائيا ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ في مثل ىحه الحالة ، اف يسجد صالحيتيا الى حػيغ اف يػتع 

 تدجيج قيستيا بالكامل . 
، عمػى يتع استخداد قيسة الجفعة السقجمة مغ خػالؿ خرػسيات بشدػب مئػيػة مػغ شػيادات الػجفع  

 ما لع يكغ قج تع تحجيج ندب اخخى في ممحق عخض السشاقرػة :  الشحػ التالي،
كخرػػسيات تبػػجأ بذػػيادة الػػجفع التػػي تبمػػغ قيستيػػا السرػػجقة ) باسػػتثشاء الجفعػػة السقجمػػة  - أ 

%( مغ قيسة العقج السقبػلة مخرػمًا 10والخرسيات االخخى ورد السحتجدات ( ما يتجاوز )
 تياشية ، و مشيا السبالغ االح

 %( مػػػغ قيسػػػة كػػػل شػػػيادة دفػػػع25يػػػتع اجػػػخاء الخرػػػسيات بشدػػػبة اسػػػتيالؾ الػػػجيغ لػػػػ ) -ب 
) باسػػتثشاء قيسػػة الجفعػػة السقجمػػة والخرػػسيات االخػػخى ورّد السحتجػػدات ( بػػالعسالت وندػػب 
الخرػػع مػػغ الجفعػػة السقجمػػة ، حتػػى ذلػػظ الػقػػت الػػحي يكػػػف قػػج تػػع عشػػجه اسػػتخداد الجفعػػة 

 السقجمة . 
ا لع يكغ قج تع استخداد الجفعة السقجمة قبل اصػجار شػيادة تدػمع االشػغاؿ او قبػل انيػاء العقػج اذ 

بسػجب احكاـ " الفرل الخامذ عذخ " او الفرل الدادس عذخ"أو انياء العقج بسػجػب احكػاـ 
فػػإف رصػػيج الجفعػػة السقجمػػة غيػػخ السدػػّجد يرػػبح  –حدػػب واقػػع الحػػاؿ  –الفرػػل االتاسػػع عذػػخ"

 ب الدجاد فػرًا مغ السقاوؿ الى صاحب العسل .  مدتحقًا وواج
  :تقجيع شمبات الجفع السخحمية (14/3)

” Certificate Application for Interim Payment” 
 يتعػػػيغ عمػػػى السقػػػاوؿ اف يقػػػجـ الػػػى السيشػػػجس بعػػػج نيايػػػة كػػػل شػػػيخ كذػػػف السصالبػػػة بالػػػجفع  

سعتسػج مػغ قبػل السيشػجس ، ومبيشػًا ندخ ( وبحيث يكػف الكذف معػجا عمػى الشسػػذج ال 6) مغ 
فيو تفاصيل السبالغ التي يعتبخ السقاوؿ انيا تدتحق لو ، ومخفقًا بػو الػثػائق الس يػجة ، بسػا فػي 

 .( 4/21ذلظ التقخيخ الذيخي عغ تقجـ العسل خالؿ ىحا الذيخ بسػجب احكاـ السادة )
نصباقيا ، والتي يجب اف يعبخ يجب اف يذتسل كذف السصالبة بالجفع السفخدات التالية ، حدب ا 

 -عشيا بعسالت الجفع السختمفة التي تجفع بيا قيسة العقج ، وبالتختيب التالي : 
ووثائق السقػاوؿ السشتجػة حتػى نيايػة الذيػػخ )   القيسة التعاقجية التقجيخية لالشغاؿ السشفحة - أ 

: ب ، ج، د، ىػػ ، و ، ز شاممًة التغييخات ، ولكػغ باسػتبعاد السفػخدات السػحكػرة فػي الفقػخات
 ادناه ( ، و 

أي مبػػػػالغ يجػػػػب اضػػػػافتيا او خرػػػػسيا مقابػػػػل تعػػػػجيل االسػػػػعار بدػػػػبب تغّيػػػػخ التذػػػػخيعات -ب 
 (، و13/8و  13/7او بدبب تغيخ التكاليف، عساًل باحكاـ السادتيغ ) 
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أي مبمػػػغ يجػػػب خرػػػسو كسحتجػػػدات، وبػاقػػػع الشدػػػبة السئػيػػػة السحػػػجدة فػػػي ممحػػػق عػػػخض  -ج 
 اقتصاعًا مغ اجسالي السبالغ الستحققة اعاله ، حتى اف تبمغ الخرسيات السحتجػدة السشاقرة

لجى صاحب العسل الحػج االقرػى لقيسػة السحتجػدات ) اف وجػج( كسػا ىػػ مػحكػر فػي ممحػق 
 عخض السشاقرة ، و 

اية مبالغ يجب اضافتيا او خرسيا بخرػص الجفعة السقجمػة واسػتخدادىا ، بسػجػب احكػاـ  -د 
 ( ، و 14/2)السادة 

أيػػة مبػػالغ يجػػب اضػػافتيا او خرػػسيا بخرػػػص التجييػػدات والسػػػاد بسػجػػب احكػػاـ السػػادة -ىػػػ 
 ( ، و 14/5)

اي إضافات او خرسيات اخخى تكػػف قػج أصػبحت مدػتحقة بسػجػب أي مػغ احكػاـ العقػج ،  -و 
 و  او لغيخ ذلظ مغ االسباب ، بسا في ذلظ تمظ الشاجسة عغ احكاـ " الفرل العذخيغ " ،

 خرع السبالغ التي تع دفعيا بسػجب شيادات الجفع الدابقة .  -ز 
    "Schedule of Payments":                                ججوؿ الجفعات (14/4)

اذا تزسغ العقج ججوال لمجفع محجدًا فيو شخيقػة دفػع قيسػة العقػج عمػى اقدػاط ، عشجئػٍح ، ومػا لػع  
 ي ىحا الججوؿ :يكغ قج نز عمى غيخ ذلظ ف

إف االقداط السحجدة في ججوؿ الجفعات ىي القيع التعاقجية التقجيخية الغخاض الفقخة - أ 
 أ( اعػػاله، و -14/3)

 ( الستعمقة بالتحزيخات ، و 14/5ال تصبق السادة )-ب 
 اذا لع تكغ ىحه االقداط معخفة بالخجػع الى التقجـ الفعمي في تشفيح االشغاؿ ، ووجج بأف-ج 

التقجـ الفعمي لالشغاؿ السشفحة يقل عسا ىػ محجد في ججوؿ الجفعات ، فممسيشجس عشجئح، 
( لالتفاؽ عمى او اعجاد اقداط مرححة تأخح في 3/5اف يذخع بتصبيق احكاـ السادة )

االعتبار السجى الحي تاخخ بو تقّجـ العسل عغ ذلظ الحي تع عمى اساسو التحجيج الدابق 
 لالقداط .

لع يحتػ العقج عمى جػجوؿ لمػجفعات ، فانػو يتعػيغ عمػى السقػاوؿ اف يتقػجـ بتقػجيخات غيػخ أما اذا  
ممدمة لمجفعات التي يتػقػع انيػا تدػتحق لػو فػي نيايػة كػل دورة ربػع سػشػية عمػى اف يػتع تقػجيع 

( يػمػػًا مػػغ تػػاريخ السباشػػخة  ويدػػتسخ تقػػجيع التقػػجيخات السرػػححة فػػي 42التقػػجيخ االوؿ خػػالؿ )
 ات الخبعية، الى اف يتع اصجار شيادة تدمع االشغاؿ . نيايات الجور 

                        :  التجييدات والسػاد السقرػد استعساليا في االشغاؿ ) التحزيخات ( (14/5)
"Plant and Materials Intended for the Works” 

خحميػػة ، عسػػاًل باحكػػاـ اذا كانػػت احكػػاـ ىػػحه " السػػادة" تشصبػػق ، يػػتع تزػػسيغ شػػيادات الػػجفع الس 
 -ىػ ( ما يمي : – 14/3الفقخة )

مبمغًا مقابل التجييدات والسػاد التي تع تػريػجىا الػى السػقػع لغػخض اسػتعساليا فػي االشػغاؿ  -1 
 الجائسة ، و

التخفػػيس فػػي قػػيع البشػػػد عشػػجما تكػػػف القيسػػة التعاقجيػػة لسثػػل ىػػحه التجييػػدات والسػػػاد قػػج  -2 
 أ( . -14/3ؿ الجائسة بسػجب احكاـ الفقخة )دخمت كجدء مغ االشغا
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( ادنػاه مذػسػلة ضػسغ ممحػق 1-( و )ج1–اذا لع تكغ القػائع السذار الييػا فػي الفقػختيغ ) ب  
 عخض السشاقرة ، فاف احكاـ ىحه السادة ال تصبق . 

وط يتعيغ عمى السيشجس اف يقّجر ويرادؽ عمى كل زيادة في قيسة الجفعات اذا تع استيفاء الذخ  
 التالية : 

 اف يكػف السقاوؿ :  -أ 
قج احتفظ بقيػٍد وافية جاىدة لمسعايشة ) بسا فييا شمبات الذخاء وااليرػاالت ، والتكػاليف ،  -1 

 واستعساؿ التجييدات والسػاد ( ، و 
قج قجـ كذفًا بكمفة شخاء وايرػاؿ التجييػدات والسػػاد الػى السػقػع ، م يػجًا ببيانػات اثباتيػة  -2 

 ية ، كاف
 -واف أيا مسا يمي :       
 اف التجييدات والسػاد ذات العالقة :  -ب 
 ىي تمظ السجونة في ممحق عخض السشاقرة لمجفع مقابميا عشج شحشيا ، و  -1 
 انيا قج تع شحشيا باتجاه الجولة ، أي الى السػقع ، عساًل باحكاـ العقج ، و  -2 
او أي اثبػات اخػخى لمذػحغ ، وتػع تدػميسيا الػى انيا مػصػفة ضسغ سػشج شػحغ صػحيح  -3 

السيشجس مع بيانات دفع اجخة الذحغ والتأميغ ، وغيخىا مغ وثػائق االثباتػات السصمػبػة 
، وكفالة بشكية معجة عمى نسػذج وصادرة عغ كياف مالي مػافق عمييا مغ قبػل صػاحب 

سكػغ اف تكػػف ىػحه العسل وبالسبالغ والعسالت السحػجدة بسػجػب احكػاـ ىػحه " السػادة" . ي
( ، 14/2الكفالػػػة بشسػػػػذج مساثػػػل لشسػػػػذج الجفعػػػة السقجمػػػة السذػػػار اليػػػو فػػػي السػػػادة )

شػػخيصة اف تطػػل سػػارية السفعػػػؿ حتػػى يػػتع ايرػػاؿ التجييػػدات والسػػػاد وتخديشيػػا بذػػكل 
 مالئع في السػقع ، وحسايتيا ضج الفقجاف او الزخر او االستخداء ، او : 

 ذات العالقة : اف التجييدات والسػاد -ج 
 ىي تمظ السجونة في ممحق عخض السشاقرة لمجفع مقابميا عشج تػريجىا الى السػقع ، و  -1 
انيا قج تع ايراليا وتخديشيا في السػقع برػرة مشاسػبة وحسايتيػا ضػج الفقػجاف او الزػخر  2 

 او  االستخداء، ويطيخ انيا تفي متصمبات العقج . 
% (  مغ تقػجيخات السيشػجس لكمفػة 80الحي يتع ترجيقو معاداًل )  عشجىا يكػف السبمغ االضافي 

التجييدات والسػاد ) بسا في ذلظ كمفة االيراؿ الػى السػقػع ( ، مػع االخػح فػي الحدػباف الػثػائق 
 السحكػرة في ىحه السادة والقيسة التعاقجية لمتجييدات والسػاد . 

تع بػػو صػػخؼ الػػجفعات السدػػتحقة بسػجػػب تكػػػف العسػػالت ليػػحا السبمػػغ االضػػافي مساثمػػة لسػػا سػػي 
أ( في ذلظ الػقت ، يجب مخاعاة اف تكػف شػيادة الػجفع شػاممة التخفػيس الػحي -14/3الفقخة )

يجػب تصبيقػػو ، والػحي يعتبػػخ معػاداًل لسػػا يصبػق عمػػى ىػحا السبمػػغ والػجفع بػػانػاع وندػب العسػػالت 
 ت العالقة . الػاجب تصبيقيا ، ليحه القيسة االضافية لمتجييدات والسػاد ذا
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(14/6) 

 
  :اصجار شيادات الجفع السخحمية 

"Issue of Interim Payment Certficates" 
لغ يتع ترجيق او دفع أي مبمغ الى السقاوؿ " الى حيغ اف يتدػمع صػاحب العسػل ضػساف االداء  

كذػف ( يػمًا مػغ تػاريخ تدػمسو ل28خالؿ مجة ) –ويػافق عميػو ، وبعجىا يتعيغ عمى السيشجس 
اف يرػػجر الػػى صػػاحب العسػػل شػػيادة دفػػع مخحميػػة مبيشػػًا فييػػا  -الجفعػػة والػثػػائق الس يػػجة ليػػا 

السبمػػػغ الػػػحي يقػػػجر السيشػػػجس انػػػو يدػػػتحق لمسقػػػاوؿ برػػػػرة مشرػػػفة ، ومخفقػػػًا بيػػػا التفاصػػػيل 
 .الس يجة

فػع اال اف السيشجس ال يعتبخ ممدمًا قبػل صػجور " شػيادة تدػمع االشػغاؿ "  باصػجار أي شػيادة د 
مخحمية ، اذا كانت قيستيا ) بعج خرع السحتجدات واالقتصاعات االخخى ( اقل مغ الحػج االدنػى ) 
اف وجػػج ( لمجفعػػة السخحميػػة السذػػار اليػػو فػػي ممحػػق عػػخض السشاقرػػة ، وفػػي مثػػل ىػػحه الحالػػة 

 يتعيغ عمى السيشجس اف يذعخ السقاوؿ بحلظ.
  انو : اال ،ال يجػز حجب اصجار شيادة الجفع الي سبب آخخ 
اذا كػػاف أي شػػئ تػػع تػريػػجه او أي عسػػل تػػع تشفيػػحه مػػغ قبػػل السقػػاوؿ غيػػخ مصػػابق لمعقػػج ،  -أ 

فيسكغ حبذ كمفة االصالح او االستبجاؿ حتى يػتع انجػاز ذلػظ االصػالح او االسػتبجاؿ ، و / 
 أو 

ع إشػعاره اذا كاف السقاوؿ قج اخفق )او ىػ مخفق( في اداء أي عسل او التداـ وفقًا لمعقج وتػ-ب 
بحلظ مغ قبل السيشجس جاز حبذ قيسة ىحا العسل او االلتػداـ حتػى يكػػف العسػل او االلتػداـ 

 قج تع تشفيحه . 
اف يقـػ بعسل أي ترحيح او تعجيل كػاف يجػب اجػخاؤه  -في أي شيادة دفع  -يجػز لمسيشجس  

اعتبارىػػا بذػػكل مشاسػػب عمػػى قيسػػة أي شػػيادة دفػػع سػػابقة، كسػػا اف أي شػػيادة دفػػع ال يسكػػغ 
 م شخًا عمى رضا السيشجس او مػافقتو او قبػلو او اقتشاعو. 

 "Payment"                                                 :الجفع لمسقاوؿ   (14/7)
 يتعيغ عمى صاحب العسل اف يجفع لمسقاوؿ : 
تاب القبػؿ ، او خالؿ ( يػمًا مغ تاريخ اصجار ك42القدط االوؿ مغ الجفعة السقجمة خالؿ ) -أ 

( ولكفالػػة 4/2( يػمػػًا مػػغ تػػاريخ تدػػمع صػػاحب العسػػل لزػػساف االداء ، عسػػاًل بالسػػادة )21)
 ( اييسا كاف متأخخًا اكثخ ، و 14/2الجفعة السقجمة عساًل بالسادة )

( يػمػًا مػغ تػاريخ تدػمع السيشػجس لكذػف 56السبمغ السرػجؽ لكػل دفعػة مخحميػة ، خػالؿ ) -ب 
 ائق الس يجة لو ، و الجفعة والػث

( يػمػًا مػغ تػاريخ تدػمع صػاحب العسػل 56السبمغ السرجؽ بذيادة الجفعة الختامية خػالؿ ) -ج 
 لذيادة الجفعة ىحه.
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يتعيغ اف يتع الجفع لمسقاوؿ عغ كل مبمغ مدتحق بالعسمة السحجدة ، وايجاع السبمغ في الحداب  
 العسمة ( والسحجدة في العقج . البشكي الحي يعيشو السقاوؿ في دولة الجفع ) ليحه

 " Delayed Payment"                                  :   الجفعات الستأخخة (14/8)
( ، فانو يحق لو اف يتقاضى 14/7اذا لع يتدمع السقاوؿ أي دفعة مدتحقة لو بسػجب السادة ) 

عغ مجة التأخيخ .  نفقات التسػيل عغ اية مبالغ يتأخخ دفعيا لو ، بحداب مخكب شيخياً 
( بغس الشطخ عغ 14/7وتحدب ىحه السجة اعتبارًا مغ تاريخ الجفع السشػه عشو في السادة )

 ب( . – 14/7تاريخ اصجار شيادة الجفع السخحمية ) في حالة الفقخة 
وما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فاف نفقات التسػيل تحدب عمى اساس  

%( 3التي يحجدىا البشظ السخكدي في دولة عسمة الجفع ، مزافًا الييا ) ندبة الخرع الدشػية
 ويتعيغ دفعيا بالعسمة السحّجدة ليا . 

يكػف السقاوؿ مدتحقًا لتقاضي ىحه الجفعة بجوف أي اشعار رسسي او ترجيق، و دوف  
 االجحاؼ بأي حق او تعػيس آخخ .

 "  :                    "Payment of Retention Moneyرد السحتجدات   (14/9)
عشجما يتع اصجار " شيادة تدمع االشغاؿ " يقـػ السيشجس بترجيق دفع نرف السبالغ السحتجدة  

الى السقاوؿ . اما اذا تع اصجار شيادة تدمع لجدء او قدع مغ االشغاؿ ، فانو يتع رّد ندبة 
ع او الجدء ، وتكػف ىحه الشدبة معيشة مغ السبالغ السحتجدة باحتداب القيسة الشدبية لحلظ القد

%( مغ الشدبة الشاتجة عغ قدسة القيسة التعاقجية التقجيخية لحلظ القدع او الجدء 40بػاقع )
 عمى قيسة العقج الشيائية كسا يتع تقجيخىا . 

يحق لمسقاوؿ فػر إنقزاء آخخ فتخة مغ " فتخات االشعار بالعيػب " ، استخداد رصيج السحتجدات  
يادة مرجقة مغ قبل السيشجس . اما بالشدبة النقزاء آخخ فتخة مغ فتخات االشعار الستبقي بذ

% ( مغ 40بالعيػب لقدع ما مغ االشغاؿ ، فانو يتع رد ندبة ما مغ السحتجدات تعادؿ ) 
القيسة التي تحتدب بقدسة قيسة العقج السقجرة ليحا القدع الى قيسة العقج الشيائية كسا يتع 

 ر انقزاء فتخة االشعار بالعيػب الستعمقة بو . تقجيخىا ، وذلظ فػ 
اال انو اذا تبقت اشغاؿ اصالحات بسػجب احكاـ " الفرل الحادي عذخ" ، فاف السيشجس مخػؿ  

 بحجب ترجيق الكمفة التقجيخية لتمظ االصالحات الى اف يتع تشفيحىا .
ار بدبب تغييخ عشج احتداب ىحه الشدب ، ال ي خح في الحدباف أي تعجيالت في االسع 

 .(13/8( او بدبب تغّيخ التكاليف عساًل باحكاـ السادة )13/7التذخيعات عساًل باحكاـ السادة )
 كذف دفعة االنجاز ) عشج تدميع االشغاؿ(:  (14/10)

  "Statement at Completion" 
ريخ تدػمسو ( يػمػًا مػغ تػا84يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس خالؿ فتخة ال تتجاوز )  

مػع الػثػائق الس يػجة ، حدػب  –( ندػخ 6عمػى ) –لذيادة تدمع االشغاؿ ، كذف دفعة االنجاز 
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 ( مبيشًا فيو : 14/3متصمبات السادة )
 

قيسة جسيػع االشػغاؿ التػي تػع تشفيػحىا بسػجػب العقػج حتػى التػاريخ السحػجد فػي شػيادة تدػمع  -أ 
 االشغاؿ ، و

 اف لو حقًا فييا ، و أي مبالغ اخخى يعتبخ السقاوؿ  -ب 
تقجيخات اية مبالغ اخخى مسا يعتبخ السقاوؿ انيا ستربح مدتحقة لو بسػجب العقج ، عمى  -ج 

اف يتع تقجيع تفاصيل مدتقمة لكل مبمغ مغ ىحه السبالغ السقجرة في كذف دفعة االنجاز ، 
 .(14/6ومغ ثع يقـػ السيشجس بالترجيق عمى الجفعة السدتحقة بسػجب احكاـ السادة )

                                :  شمب شيادة الجفعة الختامية ) السدتخمز الشيائي ( (14/11)
"Application for Final Payment Certificate"  

( يػمًا مغ تاريخ تدمسو شيادة االداء، 56يشبغي عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس خالؿ ) 
مع الػثائق الس يجة، بالشسػذج الحي يػافق  –( ندخ 6)عمى  –مدػدة السدتخمز الشيائي 

 -ومبيشًا فييا تفاصيل ما يمي : -عميو السيشجس
 قيسة جسيع االشغاؿ التي تع تشفيحىا بسػجب العقج ، و  -أ 
 أي مبالغ اخخى يعتبخ السقاوؿ اف لو حقًا فييا بسػجب العقج، او لغيخ ذلظ .  -ب 

ػدة السدتخمز الشيائي ، او لع يتسكغ مغ التثبت مغ صحة اذا لع يػافق السيشجس عمى مد 
جدء ما مشو ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقـػ بتقجيع تمظ السعمػمات االضافية الالزمة التي 
يصمبيا السيشجس برػرة معقػلة ، وعمى السقاوؿ اف يعجليا بالرػرة التي يتفقاف عمييا ، مع 

ق عمييا ، يدسى في ىحه الذخوط بػ ) السدتخمز مالحطة اف ىحا الكذف بالرػرة الستف
 الشيائي ( .

مع ذلظ، اذا تبيغ نتيجة لمسشاقذات الالحقة بيغ السيشجس والسقاوؿ ، واية تعجيالت لسدػدة  
السدتخمز الشيائي التي يتع االتفاؽ عمييا ، وجػد خالؼ ما ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اف 

فع مخحمية عغ تمظ االجداء الستفق عمييا مغ مدػدة يعج ويقجـ الى صاحب العسل شيادة د
 السدتخمز الشيائي ) مع ارساؿ ندخة مشيا الى السقاوؿ ( . 

( او تست تدػيتو بسػجب 20/4بعج ذلظ ، اذا تع فّس الخالؼ نيائيًا بسػجب احكاـ السادة ) 
خمز الشيائي " الى ( فانو يتعيغ عمى السقاوؿ عشجئٍح اعجاد وتقجيع " السدت20/5احكاـ السادة )

 صاحب العسل ، مع ارساؿ ندخة مشو الى السيشجس .
   "Discharge"             السخالرػة  : (14/12)

اف يدمع صاحب العسل اقخارًا خصيًا يثبت  يشبغي عمى السقاوؿ، عشج تقجيسو السدتخمز الشيائي 
لجسيع السبالغ السدتحقة يذكل التدػية الكاممة والشيائية  "فيو اف " السدتخمز الشيائي

لمسقاوؿ بسػجب العقج او ما يترل بو ، ويسكغ الشز في ىحه السخالرة عمى انيا ال تربح 
نافحة السفعػؿ اال بعج اعادة ضساف االداء الى السقاوؿ وتدّمسو لسا تبقى لو مغ رصيج السبالغ 
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  السدتحقة لو، وفي ىحه الحالة تعتبخ السخالرة نافحة مغ ىحا التاريخ .
 
 

 إصجار شيادة الجفعة الختامية: (14/13)
"Issue of Final Payment Certificate"   

( يػمػػػًا مػػػغ تدػػػمسو" السدػػػتخمز الشيػػػائي" بسػجػػػب السػػػادة 28يشبغػػػي عمػػػى السيشػػػجس خػػػالؿ ) 
(، اف يرػجر الػى صػاحب العسػل شػيادة الجفعػة 14/12( والسخالرة بسػجػب السػادة )14/11)

 -:الختامية، مبيشًا فييا 
 السبمغ الحي يدتحق لمسقاوؿ برػرة نيائية،  و   -أ 
الخصيج السدػتحق )إف وجػج( مػغ صػاحب العسػل الػى السقػاوؿ او مػغ السقػاوؿ الػى صػاحب  -ب 

العسل ) حدب واقع الحاؿ( وذلظ بعػج احتدػاب جسيػع الػجفعات التػي دفعيػا صػاحب العسػل ، 
 عقج .ورصيج االقتصاعات التي تدتحق لراحب العسل بسػجب ال

( والسخالرػػة 14/11اذا لػع يقػػع السقػػاوؿ بتقػػجيع " السدػػتخمز الشيػائي " عسػػاًل باحكػػاـ السػػادة ) 
( ، فإنػو يتعػػيغ عمػى السيشػػجس اف يصمػب مشػػو القيػاـ بػػحلظ . واذا 14/12عسػاًل باحكػاـ السػػادة )

( يػمػػػًا مػػػغ تػػػاريخ شمػػػب السيشػػػجس،  28اخفػػػق السقػػػاوؿ فػػػي تقػػػجيع السدػػػتخمز خػػػالؿ مػػػجة )
شجس عشجئح ، اف يرجر شيادة الجفعة الختامية بالقيسػة التػي يقػجرىا برػػرة مشرػفة انيػا فممسي

 مدتحقة الجفع لمسقاوؿ .
 ”Cessation of Employer`s Liability” انتياء مد ولية صاحب العسل: (14/14)

 ال يعتبػػػخ صػػػاحب العسػػػل مدػػػ واًل تجػػػاه السقػػػاوؿ عػػػغ أي امػػػخ أو شػػػئ  نػػػاتج عػػػغ ىػػػحا العقػػػج  
و مترل بو ( او عغ تشفيح االشغاؿ ، اال الى السجى الحي قجـ السقػاوؿ بذػأنو مصالبػة بسبمػغ ) ا

 -ما صخاحًة :
 ضسغ " السدتخمز الشيائي " ، وايزًا  -أ 
( ، باستثشاء االمػر او االشياء 14/10ضسغ "كذف دفعة االنجاز" السػصػؼ في السادة ) -ب 

 ؿ . السدتججة بعج اصجار شيادة تدمع االشغا
عمى كل حاؿ، فاف ما يخد في ىحه "السادة" ال يحج مغ مد ولية صاحب العسل بسػجػب التداماتػو  

في التعػيس، او مغ مد ولية صاحب العسل في أي مغ حاالت الغر او التقريخ الستعسػج، او 
 السدمظ الالمبالي مغ قبمو.

 "Currencis of Payment"عسالت الجفع : (14/15)
وما لع يػشز  -سة العقج " بالعسمة او العسالت السحجدة في ممحق عخض السشاقرة يتع دفع " قي 

اذا كػاف الػجفع سػيتع بػاكثخ مػغ عسمػة واحػجة، فيجػب اف  -عمى غيخ ذلظ في الذػخوط الخاصػة 
 -الشحػ التالي : يتع الجفع عمى
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 اذا كانت " قيسة العقج السقبػلة " محجدة بالعسمة السحمية فقط : -أ 
الشدب او السبالغ لمعسمة السحمية والعسالت االجشبية واسعار الرخؼ الثابتة التي  تكػف  -1 

سػؼ تدتخجـ في حداب الجفعات، كسا تع تحجيجىا في ممحق عخض السشاقرة،اال اذا اتفق 
 الفخيقاف عمى غيخ ذلظ، و 

دة يتع الجفع واجخاء الخرسيات فيسا يخز السبالغ االحتياشية، عساًل باحكاـ السا -2 
(، بالعسالت والشدب 13/7( وتعجيل االسعار بدبب التذخيعات عساًل باحكاـ السادة )13/5)

 الػاجبة التصبيق، و 
أ،ب،ج،د( ، فيتع -14/3اما الجفعات والخرسيات االخخى السذار الييا في الفقخات ) -3 

 (" اعاله ، و1–دفعيا بالعسالت والشدب السحجدة في الفقخة ")أ 
ابل التعػيزات السحجدة في ممحق عخض السشاقرة يجب اف يتع بالعسالت الجفع مق -ب 

 والشدب السحجدة في ذلظ السمحق ، و 
أما الجفعات االخخى التي يدجدىا السقاوؿ الى صاحب العسل فيجب اف تدّجد بالعسمة التي  -ج 

مييا فيسا تع انفاؽ السبالغ عمييا بسعخفة صاحب العسل ، أو بأي عسمة اخخى يتع االتفاؽ ع
 بيغ الفخيقيغ ، و 

اذا كاف السبمغ السدتحق سجاده الى صاحب العسل مغ قبل السقاوؿ بعسمة محجدة تتجاوز  -د 
السبمغ السدتحق دفعو مغ صاحب العسل الى السقاوؿ بتمظ العسمة ، فإنو يجػز لراحب 

 خخى ، و العسل اف يخرع رصيج ىحا السبمغ مغ السبالغ التي استحقت لمسقاوؿ بعسالت ا
اذا لع يتع تحجيج اسعار تبجيل العسالت في ممحق عخض السشاقرة ، فتعتسج اسعار تبجيل  -ىػ 

 العسالت التي كانت سائجة في مػعج التاريخ االساسي كسا قخرىا البشظ السخكدي في الجولة .
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 الفرل الخامذ عذخ
 انياء العقد مؽ قبل صاحب العسل

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Notice to Correct" اإلشعار بالترػيب : (15/1)
سػاؿ اشػعار لػو شالبػًا اذا اخفق السقاوؿ فػي تشفيػح أي التػداـ بسػجػب العقػج ، يقػـػ السيشػجس بار  

 مشو تجارؾ ىحا االخفاؽ وعالجو خالؿ مجة معقػلة محجدة .
 " Termination by Employer" انياء العقج مغ قبل صاحب العسل : (15/2)

 يحق لراحب العسل انياء العقج في الحاالت التالية : 
فػي االسػتجابة إلشػعاٍر ( او 4/2اذا اخفق السقاوؿ فػي تقػجيع ضػساف االداء بسػجػب السػادة ) -أ 

 ( ، أو 15/1بالترػيب كسا ورد في السادة )
اذا تخمػػى السقػػاوؿ عػػغ تشفيػػح االشػػغاؿ ، او اذا بػػّيغ بػضػػػٍح نيتػػو فػػي عػػجـ االسػػتسخار فػػي  -ب 

 تشفيح التداماتو بسػجب العقج ، او 
 اف السقاوؿ قج اخفق بجوف عحر معقػؿ في : -ج 
 الفرل الثامغ " ، او  مػاصمة العسل وفقًا الحكاـ " -1 
( الستعمقػػػة بػػػالخفس ، او السػػػادة 7/5التقيػػػج بػػػأي إشػػػعار صػػػادر بسػجػػػب أي مػػػغ السػػػادة ) -2 

 ( يػمًا مغ تاريخ تدمسو لالشعار ، او 28( الستعمقة باعساؿ االصالحات ، خالؿ )7/6)
قػج دوف الحرػػؿ إذا قاـ السقاوؿ بتمديع االشغاؿ بكامميا لسقاوؿ فخعي، او بالتشػازؿ عػغ الع -د 

 عمى السػافقة السصمػبة ، او  
أف السقاوؿ قج أصبح مفمدًا او معدػخًا، او تعػخض لترػفية مػجػداتػو، او صػجر امػخ اداري  -ىػ 

ضجه او اجخى تدػػية مػع دائشيػو، أو وافػق عمػى االسػتسخار فػي العسػل تحػت اشػخاؼ حػارس 
واقعػة ليػا نفػذ التػأثيخ ألي قزائي او مرٍف او مجيخ لسرمحة دائشيػو، او انػو حػجثت ايػة 

 مغ ىحه االفعاؿ أو الحػادث ) بسػجب القػانيغ الػاجبة التصبيق ( ، او  
اف السقػػاوؿ قػػجـ او عػػخض عمػػى أي شػػخز ) برػػػرة مباشػػخة او غيػػخ مباشػػخة ( رشػػػة او  -و 

 ىجية او مشحة او عسػلة او ىبة مالية كتخغيب او مكافأة مقابل : 
 عسل أي إجخاء يتعمق بالعقج ، او اف يعسل او يستشع عغ -1 
اف يطيػػػػخ او يستشػػػػع عػػػػغ اضيػػػػار محابػػػػاة او عػػػػجـ محابػػػػاة ألي شػػػػخز لػػػػو عالقػػػػة  -2 

بالعقػػػػػج، او اذا قػػػػػاـ أي مػػػػػغ مدػػػػػتخجميو  وكالئػػػػػو او مقاوليػػػػػو الفػػػػػخعييغ باعصػػػػػاء او 
بذػػػػكل مباشػػػػخ او غيػػػػخ مباشػػػػخ( الي شػػػػخز كحػػػػافد او  ) الػعػػػػج باعصػػػػاء أي رشػػػػػة
صػػػػػػؼ فػػػػػي الفقػػػػػخة " و"، اال اف تقػػػػػجيع السقػػػػػاوؿ ايػػػػػة حػػػػػػافد مكافػػػػػأة حدػػػػػبسا ىػػػػػػ مػ 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

95                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 ومكافآت قانػنية الفخاده ال يدتػجب انياء العقج .
ففي أي مغ ىحه الحاالت او الطخوؼ ، يجػز لراحب العسل ، بعج اشعار السقاوؿ خصيًا     
العسل  ب( يػمًا ، اف يشيي  العقج ويقري السقاوؿ مغ السػقع ، اال انو يسكغ لراح14لسجة )

 باشعار اف يشيي العقج فػرًا اذا حرمت أي مغ الحالتيغ )ىػ( او )و( اعاله .   
اف اختيار صاحب العسل النياء العقج يجب اف اليجحف بأية حقػؽ اخخى قج تتحقق لو بسػجب  

 العقج ، او لغيخ ذلظ مغ االسباب.
بتدػػميع السيشػػجس المػػػاـز  يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ فػػي مثػػل ىػػحه الحالػػة اف يغػػادر السػقػػع ويقػػـػ 

السصمػبة وجسيع " وثائق السقاوؿ" ، وأية وثائق ترسيع اعػجىا السقػاوؿ او تػع اعػجادىا لرػالحو 
. ومع ذلظ ، فانو يتعيغ عمػى السقػاوؿ اف يبػحؿ قرػارى جيػجه ليشفػح فػػرًا ايػة تعميسػات معقػلػة 

 :مذسػلة في االشعار الحي ارسمو صاحب العسل ، وذلظ فيسا يتعمق بػ 
 التشازؿ عغ أي مقاولة فخعية ، و  -1 
 حساية الحياة او السستمكات او سالمة االشغاؿ .  -2 
بعج االنياء ، يحق لراحب العسل، اف يكسل االشػغاؿ، و / او اف يدػتخجـ أي اشػخاص آخػخيغ  

ويجػز عشجئٍح لرػاحب العسػل وىػ الء االشػخاص االخػخيغ اف يدػتخجمػا أيػًا مػغ لػػاـز  ،الكساليا
السقػػاوؿ ووثػػائق السقػػاوؿ ، ووثػػائق الترػػاميع االخػػخى التػػي اعػػجىا السقػػاوؿ، او تمػػظ التػػي تػػع 

 اعجادىا لرالحو . 
يتعيغ عمى صاحب العسل عشجئح ، اف يخسل اشعارًا بأف معجات السقاوؿ واالشغاؿ الس قتة سػػؼ  

ـػ فػػرًا بإزالتيػا عمػى يتع االفخاج عشيا الى السقاوؿ في السػقع او بجػاره ، وعمى السقػاوؿ اف يقػ
مد وليتو وحدابو . اال انو اذا تبيغ بأف السقاوؿ لع يقػع لتاريخػو بتدػجيج أي اسػتحقاقات عميػو 
الى صاحب العسل ، فانو يسكغ لراحب العسػل اف يبيػع تمػظ المػػاـز لتحرػيل اسػتحقاقاتو ، واذا 

 يج الى السقاوؿ .تبقى رصيج مغ حريمة البيع بعج استخداد االستحقاقات فيجفع ذلظ الخص
  التقييع بتاريخ انياء العقج : (15/3)

  "Evaluation at the  Date of Termination " 
بعج اف يكػف االشعار بانياء العقػج قػج اصػبح نافػحًا  –وبأسخع ما يسكغ عسميًا  –عمى السيشجس 

يسػػة االشػػغاؿ ( باالتفػػاؽ عمػػى ق3/5( ، اف يقػػـػ عسػػاًل باحكػػاـ السػػادة )15/2بسػجػػب السػػادة )
والمػاـز ووثائق السقاوؿ وأية مبالغ اخخى تدتحق لمسقاوؿ مقابل االشغاؿ السشفػحة بسػجػب العقػج 

 او اجخاء تقجيخاتو بذأنيا . 
 " Payment after Termination" الجفع بعج انياء العقج : (15/4)

( ، 15/2جػب السػادة )لراحب العسل ، بعج اف يكػف اإلشعار بإنيػاء العقػج قػج اصػبح نافػحًا بسػ  
 اف يقـػ بالتالي : 

 ( ، و/ أو 2/5اف يباشخ باتخاذ االجخاءات الستعمقة بسصالباتو وفقًا الحكاـ السادة ) -أ 
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اف يسدظ عػغ الػجفع الػى السقػاوؿ الػى حػيغ التحقػق مػغ  تكػاليف تشفيػح االشػغاؿ وانجازىػا  -ب 

تحققػة عمػى السقػاوؿ ) إف وجػجت ( واصالح اية عيػب فييا ، وتحجيج تعػيزات التػأخيخ الس
 ، واية تكاليف اخخى تكبجىا صاحب العسل ، و/ أو 

اف يقتصع مغ حداب السقاوؿ مقابل اية خدائخ واضخار تكبجىا صاحب العسػل وايػة تكػاليف  -ج 
اضافية تع صخفيا لغػخض إنجػاز االشػغاؿ ، وذلػظ بعػج احتدػاب ايػة مبػالغ تدػتحق لمسقػاوؿ 

وبعػػج اسػػتخداد مثػػل ىػػحه الخدػػائخ واالضػػخار  ،( 15/3ػجػػب السػػادة )مقابػػل انيػػاء العقػػج بس
 والتكاليف االضافية يقـػ صاحب العسل بجفع أي رصيج متبق الى السقاوؿ .

 حق صاحب العسل في انياء العقج  : (15/5)
"Employer`s Entitlement to Termination”                   

ي أي وقت لسا يخجـ مرمحتو ، بحيث يرجر اشػعارًا بػحلظ يحق لراحب العسل اف يشيي العقج ف 
( يػمًا مغ بعج تاريخ تدػمع السقػاوؿ لالشػعار 28الى السقاوؿ ، ويعتبخ االنياء نافحًا بعج مخور )

السحكػر ، او مغ تاريخ اعادة ضساف االداء اليو مغ قبل صاحب العسل ، اييسا الحػق ، اال انػو 
قػج بسػجػب ىػحه " السػادة " ليقػـػ بتشفيػح االشػغاؿ بشفدػو او ال يحق لراحب العسػل اف يشيػي الع

 لمتختيب لتشفيحىا مغ قبل مقاوؿ آخخ .
بعػػج ىػػحا االنيػػاء ، يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ التػقػػف عػػغ العسػػل وإزالػػة معجاتػػو وفقػػًا الحكػػاـ السػػادة  

 ( .19/6( ، ومغ ثع تتع تدػية حداباتو بتصبيق احكاـ السادة )16/3)
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 دس عذخالفرل الدا
 تعميق العسل كانياء العقد مؽ قبل السقاكؿ

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حق السقاوؿ في تعميق العسل : (16/1)
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "  

( ، او لػع 14/6اذا لع يقع السيشجس بالترجيق عمى أي شيادة دفع مخحمية بسػجب احكػاـ السػادة ) 
( ، او 2/4احب العسل التداماتو بخرػػص التختيبػات الساليػة السشرػػص عمييػا فػي السػادة )يشفح ص

( ، فإنو يجػز لمسقاوؿ بعج 14/7لع يتقيج بسػاعيج الجفعات السدتحقة لمسقاوؿ عساًل باحكاـ السادة )
( يػمػػًا الػػى صػػاحب العسػػل ، اف يعمػػق العسػػل ) أو اف يبصػػئ 21تػجيػػو اشػػعار بسيمػػة ال تقػػل عػػغ )

سمية التشفيح ، ما لع وحتى يتدمع السقاوؿ شيادة الجفع ، اواثباتًا معقػاًل بذػأف التختيبػات الساليػة ، ع
 او يتع الجفع لو ) حدب واقع الحاؿ ( وحدبسا ىػ وارد في االشعار . 

اف اجخاء السقاوؿ ىحا، ال يجحف بحقو في استيفاء نفقات التسػيل التي قج تتحقق لو بسػجب احكاـ  
 ( .16/2( وال بحقو في انياء العقج عساًل باحكاـ السادة )14/8دة )السا

اذا تدمع السقاوؿ الحقًا الشعاره شيادة الجفع او دليل التختيبات السالية او الجفعة السدػتحقة لػو قبػل  
قيامػػو بتػجيػػو اشػػعار االنيػػاء ، فانػػو يتعػػيغ عميػػو اف يدػػتأنف العسػػل السعتػػاد وبأسػػخع وقػػت مسكػػغ 

 عسميًا . 
أما اذا تكبج السقاوؿ تأخخًا في مػجة االنجػاز و/ أو كمفػة مػا نتيجػة لتعميػق العسػل ) او ابصػاء عسميػة  

التشفيػػح ( بسػجػػب احكػػاـ ىػػحه " السػػادة " ، فعميػػو اف يخسػػل اشػػعارًا الػػى السيشػػجس بػػاالمخ ، لتقػػجيخ 
 ( بخرػص : 20/1استحقاقاتو بذأنيا ، مع مخاعاة احكاـ السادة )

ة االنجػػاز بدػػبب ذلػػظ التػػأخيخ ، اذا كػػاف االنجػػاز قػػج تػػأخخ او سػػػؼ يتػػأخخ ، وذلػػظ تسجيػػج مػػج -أ 
 ( ، و 8/4بسػجب احكاـ السادة )

 أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، الضافتيسا الى قيسة العقج .  -ب 
وبعػػج تدػػمع السيشػػجس لسثػػل ىػػحا االشػػعار ، يتعػػيغ عميػػو السزػػي بػػاالجخاءات بسػجػػب احكػػاـ السػػادة  

 لالتفاؽ عمييا او اجخاء التقجيخات بذأف ىحه االمػر . ( 3/5)
 " Termination by Contractor" انياء العقج مغ قبل السقاوؿ : (16/2)

 يحق لمسقاوؿ انياء العقج في الحاالت التالية : 
لعسػل ( يػمًا مغ تاريخ ارسالو االشعار الى صػاحب ا42اذا لع يتمق السقاوؿ اثباتًا معقػاًل خالؿ ) -أ 

( بخرػػػص اخفػػاؽ صػػاحب العسػػل فػػي االلتػػداـ بعسػػل التختيبػػات الساليػػة 16/1بسػجػػب السػػادة )
 ( ، او 2/4حدب احكاـ السادة )
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( يػمًا مػغ تػاريخ تدػمسو لكذػف 56اذا اخفق السيشجس في اصجار شيادة دفع مخحمية خالؿ ) -ب 
 تمظ الجفعة مع البيانات السجعسة ، او 

( يػمػًا 42وؿ أي مبمغ استحق دفعو لو بسػجػب شػيادة دفػع مخحميػة خػالؿ )اذا لع يتدمع السقا -ج 
( 14/7مغ انقزاء السيمة التي يتعيغ عمى صاحب العسل الجفع خالليا بسػجػب احكػاـ السػادة )

 ) باسػػػتثشاء الخرػػػسيات التػػػي يتحقػػػق اقتصاعيػػػا بخرػػػػص مصالبػػػات صػػػاحب العسػػػل بسػجػػػب
 ( ، او 2/5السادة )  

 العسل برػرة جػىخية في اداء التداماتو بسػجب العقج ، او  اذا اخل صاحب  -د 
( الستعمقػػة باتفاقيػػة العقػػج او بالسػػادة 1/6اذا أخػػل صػػاحب العسػػل فػػي االلتػػداـ باحكػػاـ السػػادة ) -ىػػػ 

 ( الستعمقة بالتشازؿ ، او 1/7)
مشرػػص اذا حجث تعميق مصػؿ لمعسل ، مسػا يػ ثخ عمػى تشفيػح االشػغاؿ بكامميػا ، حدػبسا ىػػ  -و 

 ( ، او 8/11عميو في السادة )
اذا تبيغ بأف صاحب العسل قج اصبح مفمدًا او وقع تحت الترفية ، او فقج الديػلة ، او صجر  -ز 

امخ اداري ضجه ، او انو قج اجخى تدػية ماليػة مػع دائشيػو ، أو قػج حػجثت أيػة واقعػة ليػا نفػذ 
 انيغ الػاجبة التصبيق (، التأثيخ ألي مغ ىحه االفعاؿ او االحجاث) بسػجب القػ 

( 14ففي أي مغ ىحه االحجاث او الطخوؼ ، يسكغ لمسقاوؿ بعج إشعار صاحب العسل خصيًا بسيمػة ) 
يػمػػًا ، اف يشيػػي العقػػج ، اال انػػو يسكػػغ لمسقػػاوؿ بإشػػعار اف يشيػػي العقػػج فػػػرًا اذا حرػػمت أي مػػغ 

 الحالتيغ )و( او )ز( اعاله .
عقج يجػب اف ال يجحػف بأيػة حقػػؽ اخػخى تتحقػق لػو بسػجػب العقػج او إف اختيار السقاوؿ النياء ال 

 لغيخ ذلظ مغ االسباب . 
 التػقف عغ العسل وازالة معجات السقاوؿ : (16/3)

"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment"  
بسػجػب احكػاـ السػادة  بعج اف يربح أي مغ االشعارات الستعمقة بانياء العقج مغ قبل صاحب العسػل 

( ، او باالنيػاء االختيػاري 16/2( ، او بانياء العقج مغ قبل السقاوؿ بسػجب احكاـ السادة )15/5)
( ، نافػحًا ، فإنػو يتعػيغ عمػى السقػاوؿ 19/6الستخّتب عمى حرػؿ قػة قاىخة بسػجػب احكػاـ السػادة )

 اف يباشخ عمى الفػر بسا يمي :
اال اذا كاف تشفيح مثل ىحا العسل قج صجرت تعميسات بذأنو مغ قبل  التػقف عغ تشفيح أي عسل ، -أ 

 السيشجس لغخض حساية االشخاص او السستمكات او لدالمة االشغاؿ ، و 
 اف يدمع وثائق السقاوؿ والتجييدات والسػاد واالشغاؿ االخخى التي تع الجفع مقابميا ، و  -ب 
باسػتثشاء مػا يمػـد مشيػا المػػر الدػالمة ، واف يغػادر  اف يديل كػل المػػاـز االخػخى مػغ السػقػع ، -ج 

 السػقع.
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 " Payment on Termination" :        الجفع عشج انياء العقج  (16/4)

( قػج 16/2يتعيغ عمى صاحب العسل ، بعج اف يكػف االشعار الرادر بانياء العقج بسػجػب السػادة ) 
 اصبح نافحًا ، اف يقـػ بالتالي :

 ضساف االداء الى السقاوؿ ، و اعادة  -أ 
 ( ، و19/6اف يجفع استحقاقات السقاوؿ حدب احكاـ السادة ) -ب 
اف يجفع لمسقاوؿ بجؿ أي ربح فائػت او أي ضػخر او خدػارة اخػخى تكبػجىا السقػاوؿ نتيجػة ليػحا  -ج 

 االنياء.
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 الفرل الدابع عذخ
 السخاطر كالسدؤكلية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Indemnities": التعػيزػػات (17/1)
يتعيغ عمى السقػاوؿ اف يعػػض ويحسػي مػغ الزػخر كػال مػغ صػاحب العسػل وافػخاده ووكالئيػع  

ضج جسيع السصالبات واالضخار واالعباء والشفقات )بسا فييػا االجػػر والشفقػات القانػنيػة( وذلػظ 
 -فيسا يتعمق بالتالي:

تمحق بأي شخز ميسا كػاف  االصابات الجدجية او السخض او االعتالؿ او الػفاة التي قج -أ 
اذا كانػػػت ناجسػػػة عػػػغ او اثشػػػاء او بدػػػبب ترػػػاميع السقػػػاوؿ ) اف وجػػػجت( او عػػػغ تشفيػػػح 
االشػػغاؿ وانجازىػػا واصػػالح ايػػة عيػػػب فييػػا ، مػػا لػػع تكػػغ معػػدّوة الػػى االىسػػاؿ او الفعػػل 

 الستعسج او نقٍس لمعقج مغ قبل صاحب العسل او افخاده او أي مغ وكالئيع ، و 
او الخدارة التي قج تمحق بالسستمكات العقارية او الذخرػية ) فيسػا عػجا االشػغاؿ  الزخر -ب 

 ( ، وذلظ الى السجى الحي يكػف فيو ىحا الزخر او الخدارة : 
ناجسػػػًا عػػػغ او اثشػػػاء او بدػػػبب ترػػػاميع السقػػػاوؿ ) اف وجػػػجت ( أو عػػػغ تشفيػػػح وانجػػػاز  -1 

 االشغاؿ واصالح اية عيػب فييا ، و 
ى أي اىساؿ او فعل متعّسج او نقػس لمعقػج مػغ قبػل السقػاوؿ او أفػخاده او أي مػغ يعدى ال -2 

 وكالئيع او أي شخز مدتخجـ مغ قبل أي مشيع برػرة مباشخة او غيخ مباشخة . 
كسػػا يتعػػيغ عمػػى صػػاحب العسػػل اف يعػػػض ويحسػػي السقػػاوؿ ومدػػتخجميو ووكالئيػػع ضػػج ايػػة  

ا فييا االجػر والشفقػات القانػنيػة ( بخرػػص مػا مصالبات او اضخار او خدائخ او نفقات ) بس
 يمي : 

االصابات الجدػجية او السػخض او االعػتالؿ او الػفػاة التػي تعػدى الػى االىسػاؿ او الفعػل  ( 1) 
 نقس العقج مغ قبل صاحب العسل او افخاده او أي مغ وكالئيع ، و  الستعسج او 

ة مػغ التغصيػة التأميشيػة السشػػه عشيػا فػي اية امػر اخخى تكػف السد ولية عشيػا مدػتثشا ( 2) 
 ( .18/3( مغ السادة )3، 2،  1-) د  الفقخات

 " Contractor's Care of the Works" اعتشاء السقاوؿ باالشغاؿ : (17/2)
يتحسل السقاوؿ السد ولية الكاممة عغ العشاية باالشغاؿ والمػاـز ابتجاء مغ تاريخ السباشخة  

(، 10/1مع االشغاؿ" ) او تعتبخ وكأنيا قج صجرت ( بسػجب السادة )وحتى صجور " شيادة تد
عشجما تشتقل ىحه السد ولية الى صاحب العسل ، ويشصبق ىحا السفيـػ عمى أي قدع او جدء 

 مغ االشغاؿ تع اصجار" شيادة تدمع لالشغاؿ ") او اعتبارىا وكأنيا قج صجرت ( بخرػصو.
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العسػػػػل وفقػػػػًا لػػػػحلظ، يطػػػػل السقػػػػاوؿ مدػػػػ واًل عػػػػغ بعػػػػج اف تشتقػػػػل السدػػػػ ولية الػػػػى صػػػػاحب  

الػػػػى اف يػػػػتع  ”العشايػػػػة بػػػػأي عسػػػػل متبػػػػٍق بالتػػػػاريخ السحػػػػجد فػػػػي " شػػػػيادة تدػػػػمع االشػػػػغاؿ
اذا لحػػػػق باالشػػػػغاؿ او المػػػػػاـز او وثػػػػائق السقػػػػاوؿ أي ضػػػػخر او خدػػػػارة خػػػػالؿ . اسػػػػتكسالو

ء السخػػػاشخ فتػػػخة مدػػػ ولية السقػػػاوؿ عػػػغ العشايػػػة بيػػػا، الي سػػػبب مػػػغ االسػػػباب ) باسػػػتثشا
، فػػػػإف السقػػػػاوؿ يكػػػػػف  مدػػػػ واًل عػػػػغ أي ضػػػػخر أو  )( الحقػػػػاً 17/3السبيشػػػػة فػػػػي السػػػػادة )

خدػػػارة، قػػػػج تشػػػػتج عػػػػغ أي فعػػػػل أو أفعػػػػاؿ قػػػػاـ بيػػػػا السقػػػػاوؿ  بعػػػػج صػػػػجور شػػػػيادة تدػػػػمع  
كسػػػا يكػػػػف السقػػػاوؿ مدػػػ واًل كػػػحلظ عػػػغ أيػػػة اضػػػخار او خدػػػائخ قػػػج تحرػػػل بعػػػج  ،االشػػػغاؿ

ولكشيػػػا ناشػػػئة عػػػغ حػػػجث سػػػابق كػػػاف السقػػػاوؿ مدػػػ واًل  ،إصػػػجار شػػػيادة تدػػػمع  االشػػػغاؿ
 عشو.

 "Employer`s Risks"مخاشخ صاحب العسل : (17/3)
 ( الحقًا ىي :17/4اف السخاشخ السذار الييا في السادة )  
الحػػخب او االعسػػػاؿ العجائيػػة ) سػػػػاء اعمشػػت الحػػػخب او لػػع تعمػػػغ ( او الغػػدو ، او افعػػػاؿ  -أ 

 االعجاء االجانب.
التّسػػخد او اعسػػاؿ االرىػػاب او الثػػػرة او العرػػياف او االسػػتيالء عمػػى الحكػػع بػػالقػة ، او  -ب 

 الحخب االىمية في الجولة ، 
االضػػػصخابات او السذػػػاغبات او حخكػػػات االخػػػالؿ بالشطػػػاـ داخػػػل الجولػػػة مسػػػا يقػػػـػ بيػػػا  -ج 

 اشخاص ليدػا مغ أفخاد السقاوؿ او مدتخجمي مقاوليو الفخعييغ ، 
تجة الحخبية او السػاد الستفجخة او االشعاعات االيػنية او التمػػث باالشػعاعات الشػويػة االع -د 

داخػػل الجولػػة ، باسػػتثشاء مػػا ىػػػ نػػاتج عػػغ اسػػتخجاـ السقػػاوؿ مثػػل ىػػحه االعتػػجة او السػػػاد 
  .الستفجخة او االشعاعات

ة الرػػت أو مػجات الزغط الشاتجة عغ الصػائخات ووسػائل الشقػل الجػيػة السشجفعػة بدػخع -ىػ 
 بدخعة  تفػؽ سخعة الرػت،

اسػػتخجاـ صػػاحب العسػػل او إشػػغالو الي جػػدء مػػغ االشػػغاؿ الجائسػػة ، باسػػتثشاء مػػا ىػػػ  -و 
 مشرػص عميو في العقج ، 

ترسيع أي جدء مػغ االشػغاؿ تػع اعػجاده مػغ قبػل أفػخاد صػاحب العسػل او مػغ قبػل آخػخيغ  -ز 
 يعتبخ صاحب العسل مد واًل عشيع ، و 

 
 
 
 
 

أي عسميػػة لقػػػى الصبيعػػة مسػػا يعتبػػخ امػػخًا غيػػخ مشطػػػر ، والتػػي لػػع يكػػغ بػسػػع مقػػاوؿ  -ح
 متسخس تػقعيا برػرة معقػلة واتخاذ االجخاءات الػقائية الكافية ضجىا . 
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 تبعات مخاشخ صاحب العسل : (17/4)
"Consequences of Employer`s Risks" 

( اعػػاله أي 17/3سخػػاشخ السجرجػػة فػػي السػػادة )اذا )والػػى السػػجى الػػحي( نػػتج عػػغ أي مػػغ ال 
خدػارة او ضػػخر لالشػػغاؿ او المػػاـز او وثػػائق السقػػاوؿ ، فإنػػو يتعػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يذػػعخ 
السيشػػجس بػػحلظ فػػػرًا واف يقػػـػ باصػػالح الزػػخر او الخدػػارة الشاتجػػة الػػى السػػجى الػػحي يصمبػػو 

 السيشجس . 
كمفػة مػا بدػبب اصػالح تمػظ االضػخار او الخدػائخ ،  واذا تكبج السقاوؿ تأخخا فػي التشفيػح و/ او 

فإنػو يتعػيغ عميػو ارسػػاؿ اشػعار آخػخ الػػى السيشػجس لتقػجيخ اسػػتحقاقاتو بذػأنيا ، مػع مخاعػػاة 
 ( بخرػص: 20/1احكاـ السادة )

تسجيج مجة االنجاز لقاء ذلػظ التػأخيخ ، اذا كػاف االنجػاز قػج تػأخخ او سػػؼ يتػأخخ ، وذلػظ  -أ 
 ( ، و 8/4دة )بسػجب احكاـ السا

 أي كمفػػػة كيػػػحه ، الضػػػافتيا الػػػى قيسػػػة العقػػػج ، مػػػع احتدػػػاب ربػػػح معقػػػػؿ لمحػػػالتيغ -ب 
 ( اعاله . 17/3) و ، ز( الػاردتيغ في السادة ) 

( باالتفػاؽ 3/5يتعيغ عمى السيشجس ، بعج تدمسو لالشعار الالحق اف يترخؼ وفقػًا لمسػادة )  
 مػر . عمييا او اجخاء التقجيخات بذأف ىحه اال

 حقػؽ السمكية الفكخية والرشاعية: (17/5)
 "Intellectual and Industrial Property Rights" 

يعشي مرصمح " التعجي" في ىحه " السادة " : أي تعج ) او زعع بالتعجي ( عمى أية حقػؽ مػغ  
ء حيػػػث بػػػخاءة االختػػػخاع او الترػػػاميع السدػػػجمة او حقػػػػؽ التػػػأليف او العالمػػػات او االسػػػسا

التجاريػػة او االسػػخار التجاريػػة او غيخىػػا مػػغ حقػػػؽ السمكيػػات الفكخيػػة او الرػػشاعية الستعمقػػة 
باالشغاؿ ، كسا يعشي مرصمح " مصالبة " اية مصالبة ) او اجخاءات لمسصالبة ( بادعاء حرػؿ 

 تعٍج ما . 
يػمػًا مػغ  (28اذا لع يقع أي فخيق بأرساؿ اشعار الى الفخيق االخػخ حػػؿ ايػة مصالبػة خػالؿ ) 

تاريخ تدمع مصالبة ما ، اعتبخ الفخيق االوؿ ) في ىحه الفقخة ( متشازاًل عغ حقو في التعػيس 
 " السادة " .   بسػجب احكاـ ىحه

يتعػػيغ عمػػى صػػاحب العسػػل اف يعػػػض السقػػاوؿ ويحسيػػو مػػغ أي ادعػػاء بالتعػػجي ، اذا كػػاف  
 االدعاء : 

 العقج ، مسا لع يكغ بإمكانو تجشبو ، او  قج حرل كشتيجة المتثاؿ السقاوؿ الحكاـ -أ 
 ناتجًا عغ استخجاـ صاحب العسل الية اشغاؿ :  -ب 
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 ( لغخض غيخ السقرػد مشيا ، او مسا يسكغ استشتاجو مغ العقج ، برػرة معقػلة ، او 1) 
قبل ( متراًل بأي شئ لع يقع السقاوؿ بتػريجه ، اال اذا كاف ىحا االستخجاـ معخوفًا لمسقاوؿ 2) 

 مػعج " التاريخ االساسي " او انو مشرػص عميو في العقج . 
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعػض صاحب العسل ويحسيو ضج ايػة مصالبػة اخػخى قػج تشذػأ عػغ او  

 تكػف متعمقة:
 بترشيع او استخجاـ او بيع او استيخاد اي مغ المػاـز ، او  -1 
 أي ترسيع يعتبخ السقاوؿ مد واًل عشو .  -2 
اذا اسػػػتحق الي فخيػػػق تعػػػػيس بسػجػػػب احكػػػاـ ىػػػحه " السػػػادة " ، فإنػػػو يتعػػػيغ عمػػػى الفخيػػػق  

) اف يقػػػـػ عمػػػى حدػػػابو ( بالتفػػػاوض لتدػػػػية االدعػػػاء وأيػػػة اجػػػخاءات قزػػػائية او  السعػػػض
تحكيسية قج تػشجع عشيػا . وعمػى الفخيػق االخػخ اف يدػاعج فػي تفشيػج االدعػاء بشػاًء عمػى شمػب 

كسػػا يتعػػيغ عمػػى الفخيػػق االخػػخ وافػػخاده اف يستشعػػػا عػػغ تقػػجيع أي  الفخيػػق السعػػػض وحدػػابو .
اقػػخار يسكػػغ اف يكػػػف مجحفػػًا بحػػق الفخيػػق السعػػػض ، اال اذا كػػاف ىػػحا الفخيػػق السعػػػض قػػج 

 اخفق في اجخاء التفاوض او التقاضي او التحكيع بشاًء عمى شمب مغ قبل الفخيق االخخ . 
 " Limitation of Liability"      محجودية السد ولية :  (17/6)

ال يعتبخ أي فخيق مد واًل تجاه الفخيق االخخ ازاء فقجاف اسػتخجاـ أي مػغ االشػغاؿ ، او فػػات  
ربح عػغ أي عقػج ، او فقػجاف الفخصػة لمحرػػؿ عمػى عقػػد اخػخى ، او الي ضػخٍر او خدػارة 

اء مػػا تػػع الػػشز غيػػخ مباشػػخة او بالتتػػابع مسػػا قػػج يمحػػق بػػالفخيق االخػػخ بدػػبب العقػػج ، باسػػتثش
( الستعمقػػػة بالػػػجفع عشػػج انيػػػاء العقػػػج ، والسػػػادة 16/4عميػػو مػػػغ تعػيزػػػات بسػجػػب السػػػادة )

 ( الستعمقة بالتعػيزات . 17/1)
إف السدػػ ولية الكميػػة التػػي يتحسميػػا السقػػاوؿ تجػػاه صػػاحب العسػػل بسػجػػب العقػػج او فيسػػا ىػػػ  

لخاصة او " قيسػة العقػج السقبػلػة" مترل بو ، يجب اف ال تتجاوز السبمغ السحجد في الذخوط ا
 ) إف لع يكغ قج تع تحجيج مبمغ ما في الذخوط الخاصة ( وذلظ فيسا عجا : 

 ( ،  4/19التدويج بالكيخباء والساء بسػجب السادة ) ■ 
 ( ،4/20معجات صاحب العسل والسػاد السقجمة مجانًا مشو ، بسػجب السادة ) ■ 
 ( ،1/ 17التعػيزات ، بسػجب السادة ) ■ 
 ( ، 17/5حقػؽ السمكية الفكخية والرشاعية ، بسػجب السادة ) ■ 
وال تّحػػج احكػػػاـ ىػػػحه " السػػػادة " مػػػغ مدػػػ ولية الفخيػػق السخػػػّل فػػػي أي مػػػغ حػػػاالت الغػػػر او  

 التقريخ الستعسج او سػء الترخؼ بال مباالة مغ قبمو . 
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 الفرل الثامغ عذخ
 التأميؽ

INSURANCE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : الستصمبات العامة لمتأميشات  (18/1)
"General Requirements for Insurances " 

مغ " فػي " ىػحا الفرػل "   لكػل نػػع مػغ التأميشػات ، ذلػظ الفخيػق  –يعشي مرصمح " الفخيق الس ّ 
 ي مغ " مػاد " ىحا الفرل . السد وؿ عغ استرجار وادامة التأميغ السشرػص عميو مغ أ

حيثسػا يكػػػف السقػاوؿ ىػػػ " الفخيػػق السػّ مغ " فإنػػو يتعػيغ عميػػو اف يقػػـػ بالتػأميغ لػػجى جيػػات  
تأميشية وبذخوط تأميغ مقبػلة لػجى صػاحب العسػل ، وبحيػث تكػػف ىػحه الذػخوط متػائسػة مػع 

الذخوط الستفق عمييا أي شخوط يتفق عمييا الفخيقاف قبل تاريخ " كتاب القبػؿ " ، اذ اف ىحه 
 ليا االولػية عمى ما يخد في ىحا " الفرل " مغ احكاـ . 

حيثسػػا يكػػػف صػػاحب العسػػل ىػػػ " الفخيػػق السػػ ّمغ " فإنػػو يتعػػيغ اف يػػتع التػػأميغ لػػجى جيػػات  
 تأميشية وبذخوط متػائسة مع التفاصيل السخفقة بالذخوط الخاصة . 

تعػػيس لتػأميغ مذػتخؾ ) أي لمفػخيقيغ مجتسعػيغ ( ، اذا كاف مصمػبًا في وثيقػة التػأميغ تقػجيع  
مغ لو برػرة مدتقمة وكأنػو قػج تػع استرػجار  فإنو يجب تصبيق التغصية التأميشية لكل فخيق م  
وثيقة مشفخدة لو . اما اذا نرت وثيقة التأميغ عمى تقجيع تعػيزات " لسذتخكيغ اضػافييغ" أي 

مغ ليسا بسػ   جب احكاـ ىحا " الفرل "، فإنو يتعيغ :الشخاص آخخيغ غيخ الفخيقيغ الس  
اف يشػػػب السقػػاوؿ عػػغ ىػػ الء السذػػتخكيغ االضػػافييغ ، فيسػػا عػػجا افػػخاد صػػاحب العسػػل اذ  -1 

 يعتبخ صاحب العسل نائبًا عشيع ، و 
ال يعتبخ ى الء السذتخكػف االضافيػف مخػليغ بتدمع الجفعات مباشخة مغ الجية التأميشيػة  -2 

 تعامل مباشخ مع تمظ الجية التأميشية ، و  او اف يكػف ليع أي
لمفخيق الس ّمغ اف يصمب مغ جسيع ى الء السذػتخكيغ االضػافييغ االلتػداـ بالذػخوط الػػاردة  -3 

 في وثيقة التأميغ . 
كسا يذتخط في كل وثيقة تأميغ ضج الخدارة او الزخر، اف يتع دفع تعػيزاتيا بالعسالت  

زخر، واف تدتخجـ الجفعات التي تقجميا الجيات التأميشية لغخض السصمػبة لجبخ الخدارة او ال
 جبخ الخدارة او الزخر.

يتعيغ عمى " الفخيق الس ّمغ " ذي العالقة اف يقػجـ الػى الفخيػق االخػخ، خػالؿ الفتػخات السحػجدة  
 في ممحق عخض السشاقرة ) والتي يتع احتداب بجايتيا مغ تاريخ السباشخة ( ما يمي :

 ًا بإنو قج تع استرجار وثائق التأميغ السصمػبة بسػجب ىحا " الفرل " و اثبات -أ 
( 18/2ندخًا مغ وثائق التأميغ الستعمقة بتأميغ االشغاؿ ومعجات السقاوؿ بسػجب السادة )-ب 
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 ( .18/3والتأميغ ضج اصابة االشخاص وضج تزخر السستمكات بسػجب السادة )
عشج سجاد كل قدط ، اف يقجـ ندخًا عغ ايراالت الدجاد كسا يتعيغ عمى " الفخيق الس ّمغ "  

الى الفخيق االخخ ، وعشجما يتع تقجيع الػثائق او ايراالت الدجاد الى الفخيق االخخ ، فانو 
 يتعيغ اعالـ السيشجس بحلظ. 

يتعيغ عل كل فخيق اف يمتـد بالذخوط السجرجة في أي مغ وثائق التأميغ . كسا يتعيغ عمى "  
لس مغ " اف يعمع الجية التأميشية عغ أية تغييخات تحرل في االشغاؿ واف يتأكج مغ الفخيق ا

 ادامة سخياف الػثائق التأميشية بسػجب احكاـ ىحا " الفرل " . 
ال يحق الي فخيق اف يجخي اي تعجيل جػىخي عمى شخوط أي مغ وثائق التأميغ بجوف  

قامت جية تأميشية بإجخاء ) او حاولت  الحرػؿ عمى مػافقة مدبقة مغ الفخيق االخخ . واذا
اجخاء ( أي تعجيل عمى شخوط التأميغ ، فإنو يتعيغ عمى الفخيق الحي اشعختو تمظ الجية 

 التأميشية بامخ التعجيل اواًل اف يعمع الفخيق االخخ فػرًا باالمخ . 
شو وفقًا اذا تخمف " الفخيق الس ّمغ " عغ استرجار وادامة أي مغ التأميشات السصمػبة م 

لذخوط العقج ، او اخفق في أف يقجـ دلياًل مقشعًا وندخًا مغ الػثائق وفقًا لستصمبات ىحه " 
) باختياره وبجوف اجحاؼ بأي مغ حقػقو او تعػيزاتو ( اف  السادة "، فانو يحق لمفخيق االخخ

، وعمى يدترجر وثائق التأميغ بالتغصيات السصمػبػة ، واف يجفع ما يتختب عمييا مغ اقداط 
الفخيق الس ّمغ اف يدجد قيسة ىحه االقداط الى الفخيق االخخ ، ويتع تعجيل قيسة العقج وفقًا 

 لحلظ . 
اف أي حكع مغ احكاـ ىحا " الفرل " ال يذكل تحجيجًا عمى أي مغ واجبات او التدامات او  

مغ السبالغ  مد وليات السقاوؿ و/ او صاحب العسل بسػجب الذخوط االخخى في العقج. اف أياً 
التي لع يتع التأميغ عمييا أو لع يتع تحريميا مغ الجيات التأميشية كل حدب ما ىػ مصمػب 
مشو وفقًا ليحه الػاجبات او االلتدامات او السد وليات ، باستثشاء الحالة التي يخفق فييا " 

بسػجب الفخيق الس مغ " باسترجار وادامة وثيقة تأميغ يسكغ استرجارىا ، وتكػف مصمػبة 
احكاـ العقج ، ولع يػافق الفخيق االخخ عمى إلغائيا ، ولع يقع ىػ االخخ بابخاـ تأميشات لتغصية 
ىحا االخالؿ ، فإف أي مبالغ كاف يسكغ استخدادىا مغ التأميغ لقاء استرجار تمظ الػثيقة ، 

 يتحسميا " الفخيق الس مغ" .
خيق االخخ، تكػف خاضعة الحكاـ السادة اف الجفعات التي يتعيغ عمى أي فخيق دفعيا الى الف 

( الستعمقة بسصالبات السقاوؿ ، 20/1( الستعمقة بسصالبات صاحب العسل او السادة )2/5)
 حدبسا يشصبق . 

 : التأميغ عمى االشغاؿ ومعجات السقاوؿ (18/2)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "  

اف ي مغ عمى االشغاؿ والتجييدات والسػاد ووثائق السقاوؿ  يتعيغ عمى " الفخيق الس مغ " 
بسبمغ يعادؿ قيستيا االستبجالية الكاممة مزافًا الييا كمفة اليجـ ونقل االنقاض واالجػر 
السيشية والخبح.  يجب اف يدخي ىحا التأميغ اعتبارًا مغ التاريخ السصمػب بو تقجيع االثبات 
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 يخ اصجار شيادة تدمع االشغاؿ " .أ ( وحتى تار -18/1بسػجب الفقخة )
كسا يتعيغ عمى " الفخيق الس مغ " اف يحافظ عمى ادامة الغصاء التأميشي الى تاريخ اصػجار "  

شيادة االداء "  ضج أي خدارة او ضخر قج يتدبب بيا السقاوؿ خالؿ قيامو بأية عسميات 
 خ "  أخخى بسا فييا اصالح العيػب عساًل باحكاـ " الفرل الحادي عذ

يتعيغ عمى " الفخيق الس مغ " اف ي مغ عمى معجات السقاوؿ بسبمغ ال يقل عغ كامل قيستيا  
االستبجالية بسا في ذلظ نفقات ايراليا الى السػقع ، مع مخاعاة اف يكػف ىحا التأميغ نافحًا 

 لكل معجة اثشاء نقميا الى السػقع وحتى تشتيي الحاجة الييا كسعجات لمسقاوؿ .
لع يكغ قج نز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فانو يتعيغ مخاعاة ما يمي بالشدبة وما  

 لمتأميشات السقرػدة بيحه " السادة " :
غ " .  - أ   اف يتع استرجارىا وادامتيا مغ قبل السقاوؿ " كفخيق م مّ 
ؿ عمى اف يكػف التأميغ باسسي الفخيقيغ مجتسعيغ ، والمحاف يدتحقاف مجتسعيغ الحرػ -ب 

مبالغ التأميغ مغ الجيات التأميشية ، ويتع مغ ثع حفطيا او الترخؼ بيا بيغ الفخيقيغ 
 لغخض جبخ الزخر أو الخدارة فقط ، و

اف تكػف مغصية ايزًا لكل ضخر أو خدارة ناتجة عغ أية حالة لع تخد ضسغ مخاشخ  -ج 
 ( ، و  17/3صاحب العسل السجونة في السادة )

ية ايزًا لكل ضخر او خدارة قج تمحق بأي جدء مغ االشغاؿ وتعدى الى واف تكػف مغص -د 
قياـ صاحب العسل باستخجامو او اشغالو لجدء آخخ مغ االشغاؿ ، ولكل ضخٍر او خدارة 

ج، ز،ح( مغ مخاشخ صاحب العسل ، فيسا -17/3متعمقة بالسخاشخ السجرجة في الفقخات )
مييا بذخوط تجارية معقػلة ، مع مبمغ خرع عجا حاالت السخاشخ التي ال يسكغ التأميغ ع

لكل حادث بسا ال يديج عغ السبمغ السحجد في ممحق عخض السشاقرة ، ) واذا لع يتع تحجيج 
 مبمغ ما فيو ، فإف ىحه الفقخة )د( ال تشصبق ( ، 

 ومع ذلظ يجػز استثشاء التأميغ عمى الزخر او الخدارة او االستبجاؿ لسا يمي : -ىػ 
ء مغ االشغاؿ يكػف في حالة معيبة بدبب أي عيب في الترسيع او السػاد او أي جد  -1 

السرشعية )إال انو يجب السحافطة عمى غصاء تأميشي ألية اجداء أخخى لحق بيا ضخر 
( 2ناتج عغ ىحه الحالة برػرة مباشخة ولكغ ليذ عغ االسباب السبيشة في البشج )

 الحقًا ( ، و
بو الزخر أو الخدارة بدبب اعادة انذاء اجداء اخخى مغ أي جدء مغ االشغاؿ لحق  -2 

االشغاؿ ، اذا كاف ىحا الجدء االخخ في حالة معيبة بدبب عيب في الترسيع او السػاد 
 او السرشعية ، و 

أي جدء مغ االشغاؿ كاف قج تع تدميسو الى صاحب العسل ، باستثشاء السجى الحي  -3 
 لزخر او الخدارة ، و يكػف معو السقاوؿ مد واًل عغ جبخ ا

( فيسا 14/5المػاـز عشجما ال تكػف مػجػدة في الجولة ، مع مخاعاة احكاـ السادة ) -4 
 يخز التجييدات والسػاد السقرػد استخجاميا في االشغاؿ . 
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بأف الغصاء التأميشي السػصػؼ في   –بعج مخور سشة واحجة مغ" التاريخ االساسي" –اذا تبيغ  

اله لع يعج متػفخًا عمى اسذ تجارية معقػلة، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ" كفخيق الفقخة )د( اع
ويكػف  ،م مغ" اف يخسل اشعارًا الى صاحب العسل بذأف السػضػع، مخفقًا بو التفاصيل الس يجة

 صاحب العسل عشجئح :
لمحرػؿ عمى مبمغ مغ السقاوؿ مداٍو  –( 2/5مع مخاعاة احكاـ السادة ) –مدتحقًا  -1 

يحه التغصية التأميشية التجارية السعقػلة التي يكػف السقاوؿ قج تػقع دفعيا مقابل تمظ ل
 التغصية ، و 

يعتبخ صاحب العسل، ما لع يحرل عمى التغصية التأميشية عمى أسذ تجارية معقػلة،  -2 
 ( .18/1انو قج صادؽ عمى الغائيا مغ التأميغ بسػجب احكاـ السادة )

 :  اصابة االشخاص وضج االضخار بالسستمكاتالتأميغ ضج  (18/3)
"Insurance against Injury to Persons and Damage to 

Property "  
يتعيغ عمى " الفخيق الس مغ " اف ي مغ ضج مد ولية كل مغ الفخيقيغ بدبب أي وفاة او  

االشغاؿ اصابة جدجية او أي خدارة او ضخر يسكغ اف يمحق بأي مستمكات مادية ) باستثشاء 
( أو بأي اشخاص م مشيغ بسػجب 18/2ومعجات السقاوؿ الس مشة بسػجب احكاـ السادة ) 

( ( ، وذلظ لسا يسكغ اف يشتج عغ عسميات التشفيح التي يقـػ بيا السقاوؿ 18/4احكاـ السادة )
 قبل صجور" شيادة االداء ". 

في ممحق عخض السشاقرة، يجب اف ال تقل قيسة ىحا التأميغ لكل حادث عغ السبمغ السحجد  
)واذا لع يحكخ أي مبمغ بيحا الخرػص في  دوف اف يكػف ىشاؾ حج اقرى لعجد الحػادث،

 ممحق عخض السشاقرة فإف احكاـ ىحه السادة ال تصبق ( .
ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فإنو يتعيغ مخاعاة ما يمي بالشدبة لمتأميشات  

 دة " :الػاردة في ىحه " السا
 اف يتع استرجارىا وادامتيا مغ قبل السقاوؿ " كفخيق م ّمغ " ، و - أ 
 اف يكػف التأميغ باسسي الفخيقيغ مجتسعيغ ، و  -ب 
اف يتع تػسيع مجاىا لتذسل السد ولية ضج الخدارة والزخر الحي قج يمحق بسستمكات  -ج 

شاء االشياء الس مغ عمييا صاحب العسل مسا قج يشجع عغ تشفيح السقاوؿ لمعقج،) باستث
 ( (، و18/2بسػجب السادة )

 رغع ذلظ فإنو يسكغ استبعاد السد ولية الى السجى الحي قج تشذأ معو عغ :  -د 
حق صاحب العسل في اف يشفح االشغاؿ الجائسة عمى او فػؽ او تحت او عبخ أي ارض،  -1 

 واف يقـػ بإشغاؿ ىحه االرض الغخاض االشغاؿ الجائسة ، و 
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الزخر الحي يعتبخ نتيجة ال يسكغ تفادييا اللتدامات السقاوؿ بتشفيح االشغاؿ واصالح أية  -2 

 عيػػب فييا، و 
(، ما لع يكغ الغصاء 17/3أي حالة مجرجة ضسغ مخاشخ صاحب العسل في السادة ) -3   

 متاحًا بذخوط تجارية معقػلة .  التأميشي ليا 
 :سقاوؿالتأميغ عمى مدتخجمي ال (18/4)

"Insurance for Contractor`s Personnel" 
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يدترجر ويحافظ عمى سخياف التأميغ عمى السد ولية ضج السصالبات  

واالضخار والخدائخ والشفقات ) بسا فييا االجػر والشفقات القانػنية ( التي قج تشتج عغ اصابة 
 السقاوؿ او أي مغ مدتخجمي السقاوؿ. او مخض او اعتالؿ او وفاة أي شخز يدتخجمو 

كسا يجب شسػؿ صاحب العسل والسيشجس في التعػيس بسػجب وثيقة التأميغ ىحه ، باستثشاء  
أف ىحا التأميغ يسكغ اف ال يذسل أية خدائخ او مصالبات الى السجى الحي نتج عغ أي فعل 

 او اىساؿ مغ قبل صاحب العسل او افخاده . 
أميغ بذكل فعاؿ ومدتسخ شيمة السجة التي يكػف فييا ى الء االشخاص يجب ادامة ىحا الت 

مذتخكيغ في تشفيح االشغاؿ ، اما بالشدبة لسدتخجمي أي مقاوؿ فخعي ، فإف بإمكاف السقاوؿ 
 الفخعي اف يقـػ بتأميشيػع ، ولكغ يطل السقاوؿ مد واًل عغ االلتداـ بأحكاـ ىحا " الفرل ".

 
 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

069                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 الفرل التاسع عذخ
 ة القاىرةالقؾ 

FORCE MAJEURE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 " Definition of Force Majeure"تعخيف القػة القاىخة  : (19/1)
 يعشي مرصمح " القػة القاىخة " في ىحا " الفرل " أي واقعة او ضخؼ استثشائي يترف بػ : 
 انو خارج عغ سيصخة أي فخيق ، و  -أ 
 انو لع يكغ بػسع ذلظ الفخيق اف يتحخز مشو برػرة معقػلة قبل ابخاـ العقج ، و  -ب 
 و يتالفاه برػرة معقػلة عشج حجوثو ، و الحي لع يكغ بػسع ذلظ الفخيق اف يتجشبو ا -ج 
 انو ال يعدى بذكل جػىخي الى الفخيق االخخ .  -د 
اف القػة القاىخة يسكغ اف تذسل ، ولكشيا ليدت محرػرة في أي مغ انػاع االحجاث او الطخوؼ  

 : االستثشائية التالية ، شالسا تحقق فييا الذخوط السجرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جسيعيا 
الحخب او االعساؿ العجائية ) سػاء اعمشت الحخب او لع تعمغ ( او الغدو ، او افعاؿ االعجاء  -1 

  .االجانب
التّسخد او اعساؿ االرىاب او الثػرة او العرياف أو االستيالء عمى الحكع بالقػة او الحخب   -2 

  .االىمية
اـ، او االضخابات او الحرار مغ قبل االضصخابات او السذاغبات او حخكات االخالؿ بالشط -3 

 اشخاص مغ غيخ أفخاد السقاوؿ والسدتخجميغ االخخيغ لجى السقاوؿ والسقاوليغ الفخعييغ ، و
االعتجة الحخبية او السػاد الستفجخة او االشعاعات االيػنية ، او التمػث باالشعاعات الشػوية ،  -4 

ؿ لسثل ىحه االعتجة او الستفجخات او يسكغ اف يعدى الى استخجاـ السقاو باستثشاء ما 
 االشعاعات ، و 

 كػارث الصبيعة مثل الدالزؿ او االعاصيخ او العػاصف العاتية او الشذاط البخكاني .  -5
 " Notice of Force Majeure"االشعار عغ القػة القاىخة  : (19/2)

التداماتو التعاقجية بدبب حرػؿ اذا تعحر عمى احج الفخيقيغ ) او كاف سيتعحر عميو ( اداء أي مغ  
قػة قاىخة، فإنو يتعيغ عميو اف يخسل اشعارًا الى الفخيق االخخ يعمسو بالحجث او الطخوؼ التي 
تذكل القػة القاىخة ، واف يحجد في ىحا االشعار تمظ االلتدامات التي اصبح ) أو سيربح ( متعحرًا 

( يػمًا مغ التاريخ الحي اصبح فيو ىحا 14عميو أداؤىا . يتعيغ اف يرجر ىحا االشعار خالؿ )
 الفخيق عمى دراية ) او يفتخض فيو انو قج درى ( بالحجث او الطخؼ الحي شكل القػة القاىخة . 

يعتبخ الفخيق الحي قاـ بارساؿ اإلشعار معحورًا مغ اداء االلتدامات السشػه عشيا شيمة بقاء مفعػؿ  
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 القػة القاىخة السانعة لو مغ ادائيا . 
وبالخغع مغ أي حكع آخخ في ىحا " الفرل " ، يجب اف ال يصبق حكع القػة القاىخة عمى التدامات  

 أي فخيٍق في اف يجفع الى الفخيق اآلخخ استحقاقاتو بسػجب العقج . 
 " Duty to Minimise Delay"واجب التقميل مغ التأخخ : (19/3)

ػلة ، في كل االوقات ، لمتقميل مغ التأخخ في يتعيغ عمى كل فخيق اف يبحؿ قرارى جيػده السعق 
اداء التداماتو بسػجب العقج ، كشتيجة لمقػة القاىخة وعمى أي فخيق اشعار الفخيق االخخ عشج تػقف 

 تأثخه بالقػة القاىخة . 
 " Consequences of Force Majeure"     تبعات القػة القاىخة   : (19/4)

مػػػػغ التداماتػػػػو بسػجػػػػب العقػػػػج نتيجػػػػة لقػػػػػة قػػػػاىخة تػػػػع ارسػػػػاؿ اذا مشػػػػع السقػػػػاوؿ مػػػػغ أداء أي  
(، وتكبػػػػج بدػػػػببيا تػػػػأخخًا فػػػػي مػػػػجة التشفيػػػػح و/ او 19/2اشػػػػعار بذػػػػأنيا عسػػػػاًل بأحكػػػػاـ السػػػػادة )

 (، مدتحقًا لسا يمي : 20/1يكػف السقاوؿ، مع مخاعاة احكاـ السادة )، كمفة ما
االنجػػػاز قػػػج تػػػأخخ او سػػػػؼ يتػػػأخخ، تسجيػػػج مػػػجة االنجػػػاز بدػػػبب ىػػػحا التػػػأخيخ، اذا كػػػاف  - أ 

 ( ، و 8/4لسادة )اوذلظ بسػجب احكاـ 
أف تػػػػجفع لػػػػو ىػػػػحه الكمفػػػػة، اذا كػػػػاف الحػػػػجث او الطػػػػخؼ مػػػػغ الشػػػػػع السػصػػػػػؼ فػػػػي أي  -ب 

وفيسػػػػػػػا اذا حرػػػػػػػل أي مػػػػػػػغ االحػػػػػػػجاث فػػػػػػػي ( 5,4,3,2,1د/ -19/1)مػػػػػػػغ الفقػػػػػػػخات 
 ( في  الجولة.  3،5,4، 2 ،1د/ -19/1الفقخات )

( لالتفاؽ عمييا او 3/5السيشجس بعج تدمسو ىحا االشعار اف يترخؼ بسػجب السادة ) يتعيغ عمى 
 اعجاد تقجيخاتو بذأنيا .   

  القػة القاىخة التي ت ثخ عمى السقاوؿ الفخعي (19/5)
Force Majeure Affecting Sub Contractor” 

ة باالشغاؿ العفاٍء نتيجًة لقػة اذا كاف أي مقاوؿ فخعي مدتحقًا بسػجب أي عقج او اتفاقية متعمق 
قاىخة بشاًء عمى شخوط اضافية او شخوط اوسع مغ تمظ السحجدة في ىحا " الفرل " ، فاف تمظ 
االحجاث او الطخوؼ االضافية او االوسع لمقػة القاىخة ال تعفي السقاوؿ في حالة عجـ ادائو ، وال 

 تخػلة أي اعفاء بسػجب أحكاـ ىحا " الفرل " . 
 إنياء العقج اختياريًا ، الجفع واالخالء مغ مد ولية االداء   : (19/6)

"Optional Termination, Payment and Release " 
( يػمًا باستسخار بدبب القػة القاىخة 84اذا تعحر االداء في تشفيح كل االشغاؿ برػرة جػىخية لسجة ) 

تخات متتابعة تتجاوز بسجسػعيا أكثخ ( ، او لف19/2التي تع ارساؿ إشعار بذأنيا بسػجب السادة )
( يػمًا بدبب نفذ القػة القاىخة التي تع ارساؿ اإلشعار بذأنيا ، فعشجىا يسكغ الي 140مغ )
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فخيق اف يخسل الى الفخيق االخخ اشعارًا بإنياء العقج . وفي ىحه الحالة ، يربح انياء العقج نافحًا 
غ عمى السقاوؿ السباشخة باتخاذ االجخاءات لمتػقف ( أياـ مغ تاريخ ارساؿ االشعار ، ويتعي7بعج )

 ( . 16/3عغ العسل وازالة معجاتو ، عساًل باحكاـ السادة )
عشج انياء العقج بيحه الرػرة ، يتعيغ عمى السيشجس اف يقـػ بتقجيخ قيسة االشغاؿ التي تع انجازىا  

 ، واصجار شيادة دفع تتزسغ ما يمي : 
 ع مقابل أي عسل تع تشفيحه ولو سعخ محجد في العقج ، و السبالغ الػاجبة الجف -أ 
كمفة التجييدات والسػاد التي جخى تثبيت شخائيا والتي تع تدمسيا مغ قبل السقاوؿ أو تمظ التي  -ب 

تعاقج عمى تػريجىا، وفي مثل ىحه الحالة تربح ىحه التجييدات والسػاد ممكًا لراحب العسػل ) 
يجه الثسانيا ، ويتعيغ عمى السقاوؿ تدميسيا ووضعيا تحت وضسػػػغ مد وليتو( حاؿ تدج

 ترخؼ صاحب العسل، و 
أي كمفػػػػة او مدػػػػ ولية اخػػػػخى تكبػػػػجىا السقػػػػاوؿ فػػػػي تمػػػػظ الطػػػػخوؼ بذػػػػكل معقػػػػػؿ نتيجػػػػة  -ج 

 تػقعو النجػاز االشغاؿ، و 
بمجه ) او كمفة ازالة االشغاؿ الس قتة ومعجات السقاوؿ مغ السػقع ، واعادتيا الى مخازنو في  -د 

 الى أي مكاف آخخ شخيصة عجـ تجاوز كمفة اعادتيا الى بمجه ( ، و 
كمفة تخحيل مدتخجمي السقاوؿ وعسالو الحيغ كاف قج استخجميع لتشفيح االشغاؿ برػرة  -ىػ  

 متفخغة ، وذلظ عشج انياء ىحا العقج . 
 االخالء مغ مد ولية االداء بسػجب القانػف  : (19/7)

"Release from Performance under the Law” 
بالخغع مغ أي حكع آخخ في ىحا "الفرل"، اذا نذأ أي حجث أو ضخؼ خارج عغ سيصخة الفخيقيغ )  

بسا في ذلظ القػة القاىخة ولكغ ليذ محرػرًا بيا (، وجعل وفاء أحج الفخيقيغ او كمييسا بالتداماتو 
قتزى القانػف الحي يحكع العقج الى اعفاء التعاقجية مدتحياًل او مخالفًا لمقانػف، أو ي دي بس

الفخيقيغ مغ االستسخار في اداء أي التداـ آخخ بسػجب العقج عشجئح، وبعج اشعار مغ أي مغ 
 :الفخيقيغ الى الفخيق االخخ بحلظ الطخؼ او الحجث

ا يعفى الفخيقاف مغ االستسخار في اداء أي التداـ آخخ ، ولكغ بجوف االجحاؼ بحقػؽ أي مشيس -أ 
 بخرػص أي اخالؿ سابق بالعقج ، و 

يكػف السبمغ الحي يتختب عمى صاحب العسل اف يجفعو الى السقاوؿ، ىػ نفذ ما يدتحق دفعو  -ب 
 ( آنفًا ، كسا لػ أف العقج قج تع انياؤه بسػجبيا . 19/6بسػجب احكاـ السادة )
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 الفرل العذػخوف                                     
 لبات كالخالفات كالتحكيؼالسظا

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Contractor`s Claims"مصالبات السقاوؿ :  (20/1)
خ نفدو مدتحقًا لمحرػؿ عمى تسجيج في " مجة االنجاز " و / او اية دفعة اذا كاف السقاوؿ يعتب 

اضافية بسػجب أي " مادة " مغ ىحه الذخوط ، او لغيخ ذلظ مغ االسباب الستعمقة بالعقج ، فإنو 
يتعيغ عميو اف يخسل الى السيشجس إشعارًا مبيشًا فيو الحجث او الطخؼ الحي أدى الى تكّػف 

ارساؿ ىحا االشعار في اقخب فخصة مسكشة عسميًا ، وذلظ خالؿ مجة ال تتجاوز السصالبة .  يتعيغ 
 ( يػمًا مغ تاريخ دراية السقاوؿ او وجػب درايتو بحلظ الحجث او الطخؼ . 28)

( يػمػػػػًا تمػػػػظ ، فإنػػػػو لػػػػغ يػػػػتع 28إذا اخفػػػػق السقػػػػاوؿ فػػػػي ارسػػػػاؿ االشػػػػعار خػػػػالؿ فتػػػػخة الػػػػػ ) 
ؿ مدػػػػتحقًا لمحرػػػػػؿ عمػػػػى أي دفعػػػػة اضػػػػافية ، تسجيػػػػج مػػػػجة االنجػػػػاز ، ولػػػػغ يكػػػػػف السقػػػػاو

وبػػػحلظ يعتبػػػخ صػػػاحب العسػػػل أنػػػو قػػػج اخميػػػت مدػػػ وليتو فيسػػػا يتعمػػػق بتمػػػظ السصالبػػػة . وفيسػػػا 
 عجا ذلظ ،  فإنو يشبغي تصبيق االحكاـ التاليػة مػغ ىػػحه " السادة ". 

العقج ، واف  كسا يتعيغ عمى السقاوؿ ايزًا اف يخسل اية إشعارات أخخى تكػف مصمػبة بسػجب 
 يقجـ التفاصيل الس يجة لمسصالبة ، وذلظ لكل ما لو عالقة بالحجث او الطخؼ السحكػريغ . 

يشبغي عمى السقاوؿ اف يقـػ بحفظ الدجالت السعاصخة ) السحاضخ ( مسا قج تدتمدمو الزخورة  
يسكغ الثبات صحة السصالبة ، إما في السػقع او في أي مكاف آخخ مقبػؿ لجى السيشجس . و 

بعج تدمسو آلي  –دوف اف يكػف مزصخًا لالقخار بسد ولية صاحب العسل عشيا  –لمسيشجس 
اشعار بسػجب ىحه " السادة " ، اف يخصج حفظ الدجالت و / او اف يػعد الى السقاوؿ بسػاصمة 
تجويغ الدجالت السعاصخة . ويتعيغ عمى السقاوؿ اف يتيح لمسيشجس فخصة االشالع عمى 

 ريا ، واف يقجـ لو ندخًا مشيا )اذا شمب مشو ذلظ(.الدجالت وتفح
( يػمًا مغ تاريخ درايتو بالحجث أو 42كسا يشبغي عمى السقاوؿ اف يخسل الى السيشجس خالؿ ) 

الطخؼ الحي ادى الى تكػف السصالبة ) او مغ التاريخ الحي كاف مفخوضًا فيو اف يكػف قج درى 
السقاوؿ ويػافق عمييا السيشجس ، مصالبًة مفرمًة بو ( ، او خالؿ اية فتخة اخخى يقتخحيا 

برػرة وافية وشاممة لمتفاصيل الس يجة السذ السصالبة وتسجيج السجة و / او الجفعة االضافية 
 السصالب بيا . اما اذا كاف لمحجث او الطخؼ الحي ادى الى تكػف السصالبة مفعػؿ مدتسخ، فإنو  

 ع تقجيسيا مصالبًة مخحمية ، وتعتبخ السصالبة السفّرمة التي ت - أ 
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يػاصل ارساؿ السصالبات السخحمية االخخى شيخيًا ، مبيشًا في كل  -ب 

مشيا مجة التأخخ الستخاكع و/ او السبمغ السصالب بو ، وغيخىا مغ التفاصيل الس يجة حدبسا 
 يصمبو السيشجس برػرة معقػلة .
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( يػمًا مغ تاريخ انتياء اآلثار 28مصالبتو الشيائية خالؿ ) يتعيغ عمى السقاوؿ أف يخسل -ج
 الشاجسة عغ

 الحجث أو الطخؼ، أو خالؿ أي مجة أخخى قج يقتخحيا السقاوؿ ويػافق عمييا السيشجس.     
( يػمًا مغ تاريخ تدمسو مصالبة ما، او أي تفاصيل اخخى 42يتعيغ عمى السيشجس، خالؿ )

اف يقّيع  –الؿ أي فتخة يقتخحيا السيشجس ويػافق عمييا السقاوؿ أو خ - م يجة لسصالبة سابقة
السصالبة ويخد عمييا اما بالسػافقة، او عجـ السػافقة مع بياف تعميقاتو مفرمة عمييا ، ولو ايزًا 
اف يصمب أية تفاصيل اخخى ضخورية،ورغع ذلظ، فانو يعتبخ ممدمًا بتقجيع رّده عمى اسذ 

، واذا لع يف  السيشجس بيحا االلتداـ يسكغ الي فخيق اعتبار اف السصالبة خالؿ تمظ الفتخة 
السصالبة قج تحػلت الى خالؼ، وألي فخيق أف يحيل الخالؼ الى السجمذ لمشطخ فيو، عمى اف 

 يخفق بتمظ االحالة السحكخات التي تثبت اف السيشجس لع يف  بالتدامو.
ي مصالبة أمكغ إثبات استحقاقيا برػرة يجب اف تتزسغ كل شيادة دفع تمظ السبالغ الخاصة بأ 

معقػلة بسػجب أي مغ احكاـ العقج ذات الرمة .  ما لع ، والى أف ، يتع تقجيع التفاصيل الػافية 
التي تثبت صحة االدعاء لكامل السصالبة ، فإف استحقاؽ السقاوؿ بذأنيا ، يكػف محرػرًا بحلظ 

 عائو بذأنو . الجدء مغ السصالبة الحي تسكغ مغ اف يثبت صحة اد
(،  3/5يتعيغ عمى السيشجس خالؿ الفتخة السحجدة اعاله، اف يترخؼ وفقًا الحكاـ السادة )  

 او اف يقـػ بإعجاد التقجيخات الستعمقة بخرػص :   -باالتفاؽ عمى
( ، و/  8/4( أي تسجيج في مجة االنجاز ) سػاء قبل أو بعج انقزائيا ( بسػجب السادة ) 1) 

 أو 
 لجفعة االضافية ) اف وججت( مسا يدتحق لمسقاوؿ بسػجب احكاـ العقج . ( ا2) 
، تعتبخ متصمبات ىحه" السادة " اضافة لتمظ الػاردة في أي" مادة " أخخى قج تشصبق عمى السصالبة 

واذا لع يمتـد السقاوؿ باحكاـ ىحه" السادة" أو أية" مادة "اخخى فيسا يتعمق بأية مصالبة ، فيشبغي 
في االعتبار مجى ) اف وجج ( أثخ ىحا االخفاؽ عمى التقري السشاسب لمسصالبة عشج  اف ي خح

تقجيخ أي تسجيج في  مجة االنجاز و/ او اية دفعة اضافية برػرة مالئسة، اال اذا كانت السصالبة 
 قج تع استبعادىا بسػجب الفقخة الثانية مغ ىحه " السادة" . 

 السجمذ(  :تعييغ مجمذ فّس الخالفات )  (20/2)
"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) " 

(، ويتعيغ عمى 20/4يتع فّس الخالفات مغ قبل "مجمذ فّس الخالفات" اعساال الحكاـ السادة ) 
الفخيقيغ اف يقػما بتدسية اعزاء السجمذ برػرة مذتخكة ضسغ السجة السحجدة في ممحق 

 عخض السشاقرة . 
لسجمذ " مغ عزػ واحج او ثالثة اعزاء كسا ىػ محجد في ممحق عخض السشاقرة يتكػف " ا 

مغ اشخاص ذوي تأىيل مشاسب ) االعزاء ( واذا لع يكغ قج تع تحجيج عجد " االعزاء" ولع يتع 
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 االتفاؽ مغ قبل الفخيقيغ عمى ذلظ ، فإف العجد يعتبخ ثالثة . 
ـ كل فخيق بتدسية عزػ واحػج لمحرػػؿ عمػى اذا كاف " السجمذ " يتكػف مغ ثالثة اعزاء يقػ  

مػافقػػة الفخيػػق االخػػخ عميػػو ، ومػػغ ثػػع يقػػـػ الفخيقػػاف بالتذػػاور مػػع العزػػػيغ السعيشػػيغ لالتفػػاؽ 
 عمى العزػ الثالث ، والحي يتع تعييشو رئيدًا لمسجمذ . 

ار اسساء عمى انو اذا كانت ىشالظ قائسة أعزاء مخشحيغ مذارًا الييا في العقج ، فانو يتع اختي 
االعزاء مغ بيغ االسساء الػاردة فييا ، باستثشاء أي شخز غيخ قادر او غيخ راغب في قبػؿ 

 التعييغ كعزػ في السجمذ . 
تتع صياغة االتفاقية بيغ الفخيقيغ وعزػ السجمذ الػحيج او كل عزػ مغ االعزاء الثالثة  

فات " السخفقة كسمحق بالذخوط بحيث يذار الى الذخوط العامة الستعمقة " باتفاقية فس الخال
 الخاصة لمعقج ، مع ادخاؿ اية تعجيالت يتفق عمييا فيسا بيشيع .

 يجب اف يتفق الفخيقاف عشج االتفاؽ عمى شخوط التعييغ عمى مقجار السكافآة لعزػ السجمذ 
السشفخد او لكٍل مغ األعزاء الثالثة ، وايزًا عمى مقجار السكافأة الي مغ الخبخاء الحيغ 

 يدتذيخىع السجمذ .
يجػز لمفخيقيغ مجتسعيغ ، اذا اتفقا عمى ذلظ في اي وقت ، احالة اي امخ الى السجمذ البجاء  

الخأي حػلو ، لكشو ال يحق الي فخيق أف يدتذيخ " السجمذ " في أي امخ اال بسػافقة الفخيق 
 االخخ .  

عييغ شخز او اشخاص بجالء اذا اتفق الفخيقاف عمى ىحا الشحػ في أي وقت ، فيجػز ليسا ت 
وبتأىيل مشاسب ) ليكػف أو يكػنػا بجالء ( لعزٍػ او اكثخ مغ اعزاء السجمذ. وما لع يتفق 
الفخيقاف عمى غيخ ذلظ ، فإف التعييغ يربح نافحًا في حالة استشكاؼ أي عزػ عغ العسل او 

ستقالة او انياء انو اصبح غيخ قادر عمى اداء ميامو بدبب العجد او الػفاة ، او بدبب اال
 التعييغ.

اذا حرمت أي مغ ىحه الطخوؼ ولع يسكغ قج تع تعييغ البجيل ، فانو يجب تعييغ العزػ البجيل  
باتباع نفذ االجخاءات التي تع مغ خالليا تعييغ العزػ االصيل ، مغ حيث تدسيتو والسػافقة 

 عميو وذلظ بسػجب احكاـ ىحه " السادة " . 
عزػ باتفاؽ الفخيقيغ مجتسعيغ ، وليذ مغ قبل أي مغ صاحب العسل  يسكغ انياء تعييغ أي 

او السقاوؿ باالنفخاد . وما لع يتع االتفاؽ عمى خالؼ ذلظ مغ قبل الفخيقيغ ، فاف مجة تعييغ " 
السجمذ " ) بسا في ذلظ كل عزػ فيو ( تشتيي عشجما ُتربح " السخالرة " السشػه عشيا في 

ال اذا تع الشز في الذخوط الخاصة او اتفاقية فس الخالفات عمى ( نافحه ، إ 14/12السادة ) 
 غيخ ذلظ .
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 االخفاؽ في االتفاؽ عمى تعييغ " السجمذ:  (20/3)

Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“ 
 اذا انصبقت أي مغ الحاالت التالية تحجيجًا :

شفػػػػخد فػػػػي السػعػػػػج السحػػػػّجد ضػػػػسغ لػػػػع يتفػػػػق الفخيقػػػػاف عمػػػػى تعيػػػػيغ عزػػػػػ السجمػػػػذ الس - أ 
 ( ، او 20/2الفقخة االولى مغ السادة ) 

اخفق أي فخيق في تدسية عزػ ما ) لمسػافقة عميو مغ قبل الفخيق االخخ ( اذا كاف "  -ب 
 السجمذ" يتكػف مغ ثالثة اعزاء في السػعج السحكػر اعاله ، او

السجمذ ( في السػعج السحكػر اعاله ،  لع يتفق الفخيقاف عمى تعييغ العزػ الثالث ) رئيذ -ج 
 او

( يػمًا مغ انتياء ميسة  42لع يتفق الفخيقاف عمى تعييغ أي عزػ بجيل خالؿ مجة )  -د 
العزػ السشفخد لمسجمذ ، او احج االعزاء الثالثة لمسجمذ ، بدبب استشكافو او بدبب الػفاة 

لتعييغ، فعشجىا ، تقـػ جية التعييغ أو او العجد عغ اداء السياـ او بدبب االستقالة او انياء ا
بشاًء عمى شمب أي مغ الفخيقيغ أو كمييسا  –الذخز الخسسي السدسى في الذخوط الخاصة 

ويكػف ىحا التعييغ  ،بتعييغ عزػ السجمذ ىحا  –الفخيقيغ  وبعج اجخاء التذاور الالـز مع كال
ة ىحه الجية أو الذخز الخسسي الحي نيائيًا وقصعيًا ، كسا يتعيغ عمى الفخيقيغ أف يجفعا مكافآ

 قج تع تعييشو مشاصفة.

 

 اتخاذ القخار مغ قبل مجمذ فّس الخالفات ) السجمذ (: (20/4)
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision " 

اذا نذأ خالؼ مغ أي نػع كاف بيغ الفخيقيغ ، فيسا يترل او يشذأ عغ العقج عغ تشفيح االشغاؿ  
بسا في ذلظ أي خالؼ حػؿ أي شيادة أو تقجيخات أو تعميسات أو رأي او تحجيج قيسة مغ قبل ، 

السيشجس ، فإنو يسكغ الي فخيق احالة الخالؼ خصيًا الى " السجمذ " لجراستو واتخاذ قخار 
بذأنو ، مع ارساؿ ندختيغ مغ ذلظ االشعار الى الفخيق االخخ والسيشجس ، وعمى اف يتع 

 احالة الخالؼ ىحه تتع وفقًا الحكاـ ىحه " السادة " . التشػيو بأف 
واذا كاف " السجمذ " مكػنا مغ ثالثة اعزاء ، فإف السجمذ يعتبخ انو قج تدمع اشعار احالة  

الخالؼ اليو وفقًا الحكاـ ىحه " السادة " بالتاريخ الحي يتدمع فيو رئيذ السجمذ مثل ىحا 
 االشعار . 

يقجما الى السجمذ كل السعمػمات االضافية بجوف تػاٍف ، واف يػفخا  يتعيغ عمى الفخيقيغ اف 
امكانية الجخػؿ الى السػقع والتدييالت السشاسبة مسا قج يصمبو " السجمذ " لغخض تسكيغ 
 السجمذ مغ اتخاذ قخار بذأف ذلظ الخالؼ ، ويفتخض ضسشًا اف السجمذ ال يعسل كييئة تحكيع.

( يػما مغ تاريخ تدمسو اشعارًا بإحالة 84جة ال تتجاوز ) يتعيغ عمى " السجمذ " خالؿ م 
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الخالؼ اليو ، او خالؿ اية فتخة اخخى يقتخحيا السجمذ ويػافق عمييا الفخيقاف ، اف يتخح قخاره 
بذأنو ، ويذتخط في ىحا القخار اف يكػف معمال ، واف يشػه فيو عمى انو يتع اصجاره عساًل باحكاـ 

ىحا القخار ممدمًا لمفخيقيغ ويتعيغ عمييسا تشفيحه ما لع وحتى تتع  ىحه " السادة " . ويعتبخ
مخاجعتو بصخيقة التدػية الػّدية او مغ خالؿ اجخاءات التحكيع كسا سيخد الحقًا ، وما لع يكغ قج 
جخى التخمي عغ العقج او نقزو او انيائو ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ في مثل ىحه الحالة اف 

 شغاؿ وفقًا الحكاـ العقج . يدتسخ في تشفيح اال
( يػمًا مغ تاريخ تدمسو لمقخار ، 28بقخار " السجمذ "  فعميو خالؿ ) أحج الفخيقيغ ضاذا لع يخ  

اف يخسل إشعارًا لمفخيق االخخ يعمسو فيو بعجـ رضاه . واذا لع يتسكغ " السجمذ " مغ اصجار 
فًا لحلظ ( مغ تاريخ تدمسو شمب ( يػمًا ) او حدبسا يتفق عميو خال84قخاره خالؿ فتخة الػ )

( يػمًا 84( يػمًا التالية لفتخة الػ )28احالة الخالؼ اليو ، عشجئح يجػز ألي فخيق خالؿ فتخة الػ )
 السشقزية ، اف يعمع الفخيق االخخ بعجـ رضاه . 

فػػػي أي مػػػغ ىػػػاتيغ الحػػػالتيغ ، يتعػػػيغ بيػػػاف االمػػػخ الستشػػػازع عميػػػو واسػػػباب عػػػجـ الخضػػػى فػػػي  
شػػػػعار ، وكػػػػحلظ التشػيػػػػو عمػػػػى انػػػػو يػػػػتع اصػػػػجاره بسػجػػػػب احكػػػػاـ ىػػػػحه " السػػػػادة " . ذلػػػػظ اإل

( فإنػػػػػو ال يجػػػػػػز ألي فخيػػػػػق  20/8 (و )20/7وباسػػػػػتثشاء مػػػػػا يػػػػػخد تاليػػػػػًا فػػػػػي السػػػػػادتيغ )
السباشػػػخة بػػػأجخاءات التحكػػػيع حػػػػؿ الخػػػالؼ، اال اذا تػػػع اصػػػجار االشػػػعار بعػػػجـ الخضػػػى عمػػػى 

 الشحػ السحجد في ىحه " السادة " . 
أمػػػػا اذا قػػػػاـ " السجمػػػػذ " باصػػػػجار قػػػػخاره الستعمػػػػق بػػػػأي أمػػػػخ متشػػػػازع عميػػػػو ، ولػػػػع يرػػػػجر  

( يػمػػػًا مػػػغ بعػػػج تػػػاريخ تدػػػمسو لمقػػػخار ، فػػػإف 28إشػػػعار بعػػػجـ الخضػػػا مػػػغ أي فخيػػػق خػػػالؿ )
 قخار " السجمذ " يربح نيائيًا وممدما لكال الفخيقيغ . 

 "Amicable Settlement"التدػية الػدية  : (20/5)
( اعػاله ، فإنػو يتعػيغ عمػى الفػخيقيغ محاولػة 20/4ذا صجر اشعار بعجـ الخضى اعسااًل لمسادة )ا 

تدػية الخالؼ بذػكل ودي ومػالع يتفػق الفخيقػاف عمػى خػالؼ ذلػظ، فإنػو يجػػز البػجء بػإجخاءات 
التحكيع في أو بعج اليـػ الدادس والخسديغ مغ تػاريخ ارسػاؿ االشػعار بعػجـ الخضػى ، حتػى لػػ 

 محاولة تدػية الخالؼ بيشيسا وديًا .  لع تتع 
 " Arbitration"   التحكيػػع : (20/6)

مػػػا لػػػع يكػػػغ قػػػج تسػػػت تدػػػػية الخػػػالؼ وديػػػًا ، فػػػإف أي خػػػالؼ حػػػػؿ قػػػخار " السجمػػػذ " ) اف  
وجػػػج ( بذػػػأنو، مسػػػا لػػػع يرػػػبح نيائيػػػًا وممدمػػػًا، تػػػتع تدػػػػيتو) بػاسػػػصة التحكػػػيع الػػػجولي(. ومػػػا 

   -خ ذلظ، فانو :لع يتفق الفخيقاف عمى غي
تتع تدػية الخالؼ نيائيًا بسػجب قػاعج التحكيع الرادرة عغ غخفة التجارة الجولية   -أ 

(I.C.Cو ، ). 
تػػػتع تدػػػػية الخػػػالؼ مػػػغ قبػػػل ىيئػػػة تحكػػػيع مكػنػػػة مػػػغ ثالثػػػة اعزػػػاء يعيشػػػػف بسػجػػػب  -ب 
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 قػاعج التحكيع السحكػرة ، و 
 ( . 1/4حجدة في السادة )تتع اجخاءات التحكيع بمغة االتراؿ الس -ج 
تتستع ىيئة التحكيع برالحية كاممة لمكذف ومخاجعة وتشقيح اية شيادة او تقجيخات او تعميسات  

او اراء او تقييع صجر عغ السيشجس ، وأي قخار صادر عغ مجمذ فّس الخالفات فيسا يتعمق 
سثػؿ اماـ ىيئة التحكيع بالخالؼ ، عمسًا بأنو ال شئ يسكغ اف يشدع االىمية عغ السيشجس مغ ال

 لةدالء بذيادتو او تقجيع ادلة في أي امخ متعمق بالخالؼ . 
كسا يشبغي عجـ تقييج أي مغ الفخيقيغ في االجخاءات اماـ ىيئة التحكيع بخرػص البيشات او  

الحجج التي سبق شخحيا اماـ " السجمذ " قبل اتخاذ قخاره ، او االسباب السحكػرة في اشعار 
 ضى ، كسا يعتبخ أي قخاٍر  لمسجمذ " بّيشو مقبػلة في التحكيع . عجـ الخ 

يجػز السباشخة بالتحكيع قبل او بعج انجاز االشغاؿ ، ويجب اف ال تتأثخ التدامات أي مغ  
 الفخيقيغ أو السيشجس أو " السجمذ " اذا تست السباشخة باجخاءات التحكيع اثشاء تشفيح االشغاؿ . 

 لقخار " السجمذ " : عجـ االمتثاؿ (20/7)
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision "     

 في حالة انو : 
 ( ، و 20/4لع يقع أي فخيق بإرساؿ اشعار بعجـ الخضى خالؿ الفتخة السحجدة في السادة ) -أ 
 ًا وممدمًا ، و اصبح قخار " السجمذ " الستعمق بالخالؼ السشطػر ) اف وجج ( نيائي -ب 
 اخفق أي فخيق في االمتثاؿ ليحا القخار ،  -ج 
بػػػػػجوف االجحػػػػػاؼ بػػػػػأي حقػػػػػػؽ اخػػػػػخى قػػػػػج تكػػػػػػف لػػػػػو  –عشجئػػػػػح ، يسكػػػػػغ لمفخيػػػػػق االخػػػػػخ  

( 20/6اف يحيػػػػػػػل مػضػػػػػػػػع عػػػػػػػػجـ االمتثػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػحا الػػػػػػػػى التحكػػػػػػػيع بسػجػػػػػػػب السػػػػػػػػادة ) –
خار ( الستعمقػػػػػػػػة بقػػػػػػػػ20/4وفػػػػػػػػي مثػػػػػػػػل ىػػػػػػػػحه الحالػػػػػػػػة ، ال تصبػػػػػػػػق احكػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػادتيغ )

 ( الستعمقة بالتدػية الػدية.20/5السجمذ و )
 انقزاء فتخة تعييغ ) السجمذ(  : (20/8)

  "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment 
اذا نذػػػأ أي خػػػالؼ بػػػيغ الفػػػخيقيغ فيسػػػا يترػػػل بالعقػػػج او مسػػػا ىػػػػ ناشػػػئ عشػػػو او عػػػغ تشفيػػػح  

مػػػذ " فػػػّس الخالفػػػات " سػػػػاء بدػػػبب انقزػػػاء فتػػػخة االشػػػغاؿ ، ولػػػع يكػػػغ ىشالػػػظ وجػػػػد " لسج
 تعييشو ، او لغيخ ذلظ مغ االسباب، فإنو : 

( 20/5( الستعمقػػػػػة بقػػػػػخار السجمػػػػػذ ، وال السػػػػػادة )20/4ال يػػػػػتع تصبيػػػػػق احكػػػػػاـ السػػػػػادة ) -أ 
 الستعمقة بالتدػية الػدية ، و 

 ( . 20/6)يسكغ اف يحاؿ الخالؼ مباشخة الى التحكيع بسػجب احكاـ السادة  -ب 
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 عقج السقاولة السػحج لمسذاريع اإلنذائية

  الخاصة الجدء الثالث : الذخوط
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 السذخوع:

................................................................................................ 
     

  ................................................................................................ 
 

العصاء رقع: 
.............................................................................................. 

 
 
 

 الذخوط الخاصة . - أ
 ط الخاصة اإلضافية.الذخو  -ب
 نساذج العخض والزسانات واالتفاقيات والبيانات .  -ج

     
 

يعتبخ ىحا الجدء مغ دفتخ عقج السقاولة السػحج متسسًا لجدء الذخوط العامة ،  وتعتسج الذخوط الػاردة في ىحا     
 الجدء كذخوط خاصة لمعقج .

تعجيل عمى مػاد الذخوط العامة يعتبخ سائجًا وي خح بو إّف ما يخد في ىحه الذخوط مغ إضافة أو إلغاء أو     
 بالقجر الحي يفدخ أو يزيف أو يمغي أو يعّجؿ عمى تمظ " السػاد " .
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 الذخوط الخاصة     -أ
 

 األحكاـ العامة  -
 صاحب العسل -
 السيشػػدس -
 السقػػػاكؿ -
 السدتخدمؾف كالعساؿ -
 التجييزات كالسؾاد كالسرشعية -
 كتعميق العسل السباشرة كالتأخيرات  -
 االختبارات عشد اإلنجاز -
 تدّمؼ األشغاؿ مؽ قبل صاحب العسل -
 كيل األشغاؿ كتقدير القيسة -
 التغيػيرات كالتعديالت -
 قيسة العقد كالدفعات -
 تعميق العسل كإنياء العقد مؽ قبل السقاكؿ -
 السخاطر كالسدؤكلية  -
 التأميػػػؽ  -
 السظالبات ، الخالفات كالتحكيؼ  -
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 الفرل األوؿ

 األحكاـ العامة 
  "General Provisions " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -األشخاص :الفخقاء و  –( 1/1/2السادة )
 

 ( ما يمي :1/1/2/2يزاؼ إلى البشج )
 " ويعتبخ صاحب العسل الفخيق األوؿ في العقج " 

 ) إضافي ( : –( 1/1/2/11البشج )
 السػضف:

السػضف الخسسي أو السدتخجـ أو السسثل أو الػكيل لجى صاحب العسل أو مغ يسثمو صاحب العسل،  
 ة والذخكات التي تداىع بيا الحكػمة.و يذسل ذلظ العامميغ لجى الس سدات الحكػمي

 

 ( 1/1/3/1البشج )
 -يمغى الشز االساسي الػارد في الذخوط العامة ويدتعاض عشو بالفقخة التالية : –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تع الشز في  ( يػماً 14يعشي التاريخ الحي يدبق السػعج الشيائي اليجاع عخوض السشاقرات بػ )

 ة عمى غيخ ذلظ  .ممحق عخض السشاقر
 

 )إضافي(: –( 1/1/3/10السادة )
 :السجة السعقػلة

( يػما، أيشسا وججت، وإذا شخأت الحاجة لتكػف أكثخ مغ تمظ السجة فيجب 14ىي السجة التي ال تديج عغ )
 أف يكػف تبخيخىا مقبػال مغ صاحب العسل.
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 السبالغ والجفعات : –( 1/1/4السادة )
 اف إلى نياية السادة :يزاؼ البشجاف التالي

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/13البشج )
 

 الجفعات األخخى :
 

ىي جسيع العسػالت أو أتعاب االستذارات أو أتعاب الػكالء أو غيخىا السباشخة وغيخ السباشخة وأي شيء ذو قيسة 
سبيل السثاؿ ال الحرخ مادية دفعيا السقاوؿ أو تع االتفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخخيغ " ويذسل ذلظ الترخيح عمى 

وصفًا مفراًل ليحه الجفعات األخخى وسببيا ، سػاء تع دفعيا أو كانت ستجفع بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ مغ قبل 
السقاوؿ أو نيابة عشو ، أو مغ قبل مقاوليو مغ الباشغ أو نيابة عشيع أو أي مغ مػضفييع أو وكالئيع أو مسثمييع ، 

تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أو عسمية السشاقرة / السداوده نفديا واإلحالة وذلظ فيسا يتعمق بالجعػة إلى 
 عمى السقاوؿ أو السفاوضات التي تجخي إلبخاـ العقج مغ أجل تشفيحه فعاًل. 

 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البشج )
 

 الجفعات السسشػعة :
 

أو أتعاب أو غيخىا دفعت بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ أو شيئ ىي جسيع السبالغ سػاء كانت عسػالت أو أتعاب استذارات 
ذو قيسة مادية أو الػعػد أو التعيجات لجفع مثل ىحه السبالغ أو تقجيع ىحه األشياء سػاء مباشخة أو بالػاسصة ، وبغس 

ع أو أي مغ الشطخ عسا إذا كاف ذلظ تع مغ قبل السقاوؿ أو نيابة عشو أو مغ قبل مقاوليو مغ الباشغ أو نيابة عشي
مدتخجمييع ووكالئيع أو مسثمييع والتي تجفع إلى أي " مػضف " سػاء ترخؼ برفة رسسية أـ ال و ذلظ فيسا يتعمق بالجعػة 
إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أو عسمية السشاقرة / السداودة  نفديا أو اإلحالة عمى السقاوؿ أو السفاوضات 

 مغ أجل تشفيحه فعاًل .التي تجخي إلبخاـ العقج 
 

 التفديخ : -(  1/2السادة )
 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة :
 " في كل شخوط العقج يحجد مقجار الخبح في عبارة " أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ " بحيث يحدب الخبح بشدبة

 ج( (. -16/4د في السادة )% ( مغ ىحه الكمفة "  ) وىحه الشدبة ال تشصبق عمى الخبح الفائت الػار 5)  
 

 اتفاقية العقج : –(  1/6السادة )
 

 تمغى الفقخة األخيخة مغ الشز األساسي ويدتعاض عشيا بالفقخة التالية :
" كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يجفع رسـػ الصػابع وغيخىا مغ الشفقات السذابية التي قج تتحقق عمى إبخاـ ىحه االتفاقية 

 حة " .بسػجب القػانيغ الشاف
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 الفرل الثاني
 صاحب العسل

 "The Employer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 عسل :أفخاد صاحب ال –(  2/3السادة ) 
 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة :

" في حالة وجػد مقاوليغ آخخيغ يعسمػف في السػقع لرالح صاحب العسل ، فإنو يجب تزسيغ عقػدىع أحكامًا مساثمة 
خخيغ لمتعاوف وااللتداـ بتػفيخ إجخاءات الدالمة ، كسا يتعيغ عمى صاحب العسل أف يذعخ السقاوؿ بػجػد ى الء السقاوليغ اآل

. " 
 

 التختيبات السالية لراحب العسل : –(  2/4السادة ) 
 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة :

" تكػف التختيبات السالية التي يقـػ صاحب العسل بإشعار السقاوؿ عشيا متسثمة في كتاب التداـ باإلنفاؽ عمى السذخوع خالؿ 
يغ عمى تختيبات أخخى حدب ضخوؼ السذخوع وشخيقة تسػيمو وخرػصياتو مجة اإلنجاز ، إاّل إذا تع االتفاؽ بيغ الفخيق

 األخخى " .
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 الفرل الثالث
 السيشدس      

       " The Engineer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         

 : واجبات وصالحية السيشجس –(  3/1السادة ) 
 

يسارس السيشجس الرالحيات السشػشة بو تحجيجًا في العقج ، أو تمظ السفيػمة مغ العقج ضسشًا بحكع الزخورة ويتعيغ  عميو 
 في األمػر التالية : السدبقة وإعالـ السقاوؿ خصّيًا بحلظالحرػؿ عمى مػافقة صاحب العسل 

 
 إصجار التعميسات بتغييخ . -1
 تسجيج مجة اإلنجاز . -2
 تحجيج تعػيزات التأخيخ .  -2
 السػافقة عمى تعيػيغ السقاوليغ الفخعيػيغ . -4
 إصجار األمخ بتعميق العسل . -5
 

 : استبجاؿ السيشجس –(  3/4السادة ) 
 

 -صمي ويدتعاض عشو بسا يمي :يمغى الشز األ
( يػما مغ تاريخ االستبجاؿ أف يذعخ 28إذا اعتـد صاحب العسل استبجاؿ السيشجس ، فإنو يتعيغ عميو قبل ميمة ال تقل عغ )

السقاوؿ بحلظ ، وأف يحجد في إشعاره اسع وعشػاف وتفاصيل خبخة السيشجس البجيل . وإذا كاف لمسقاوؿ اعتخاض معقػؿ عميو 
( يػمًا مغ تاريخ تدمسو إشعار صاحب العسل مع بياف  14عيغ عمى السقاوؿ أف يذعخ صاحب العسل بحلظ خالؿ )فإنو يت

التفاصيل السجعسة العتخاضو. ولجى تدمع صاحب العسل لسثل ىحا اإلشعار والتفاصيل السحكػرة ، يقـػ صاحب العسل باتخاذ 
 القخار الحي يختئيو ويكػف قخاره نيائيًا وباتًا .

 

 : ) إضافية (  –(  3/6لسادة ) ا
 

 االجتساعات اإلدارية :
" لمسيشجس أو لسسثل السقاوؿ أف يجعػ كل مشيسا اآلخخ إلى االجتساعات اإلدارية لجراسة أمػر العسل ، ويتعيغ عمى 

العسل  السيشجس في مثل ىحه الحالة أف يدجل محزخًا لحيثيات االجتساع ويدمع ندخة مشو لكل مغ الحاضخيغ وإلى صاحب
 ، مع مخاعاة أف تكػف السد وليات عغ أية أفعاؿ مصمػبة مغ أي مشيع متػافقة مع أحكاـ العقج " .
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 الفرل الخابع
 السقاكؿ

 "The Contractor " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ضساف األداء : –(  4/2السادة ) 
 

 يمغى نز الفقخات الثانية والثالثة والخابعة مغ السادة األصمية ويدتعاض عشو بالتالي :
 

( يػمًا مغ تاريخ تدمسو لكتاب القبػؿ إاّل إذا نز 14يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقجـ ضساف األداء إلى صاحب العسل خالؿ )"
عمى خالؼ ذلظ ، وأف يخسل ندخة مغ الزساف إلى السيشجس . وبخالؼ ذلظ يعتبخ السقاوؿ مدتشكفًا عغ عخض مشاقرتو 

 ويحق لراحب العسل أف يرادر كفالة مشاقرتو التي سبق وأف تقجـ بيا.

مػافق عمييا مغ قبل صاحب العسل وأف يقجمو السقاوؿ حدب الشسػذج السخفق يشبغي أف يكػف ضساف االداء صادرًا مغ دولة 
بيحه الذخوط الخاصة . وإذا كاف ضساف األداء كفالة بشكية فإنو يجب إصجاره مغ قبل بشظ محمي مخخز ، كسا يجب تعديد 

ف بشسػذج كفالة بشكية فإنو أي ضساف صادر عغ أي بشظ أجشبي مغ قبل أحج البشػؾ السحمية السخخرة . وإذا لع يكغ الزسا
 يتعيغ أف يكػف صادرًا عغ م سدة مالية مدجمة ومخخرة لمعسل في األردف وأف يكػف مقبػاًل لجى صاحب العسل .

 
% مغ قيسة العقج ، أو أف يدتبجؿ 5بعج صجور شيادة تدمع األشغاؿ يسكغ أف تخفس قيسة ضساف األداء لتربح بشدبة 

%( 5% مغ قيسة العقج ، أو تخفيس قيسة ضساف األداء إلى )5ة إصالح العيػب ( بػاقع  بيا ضساف إصالح العيػب ) كفال
. 
 

كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يتأكج مغ أف يبقى ضساف األداء ساري السفعػؿ بالقيسة السحجدة في ممحق عخض السشاقرة إلى 
، وتبيغ بأّف السقاوؿ لغ يكػف مخػاًل بتدمع أي  أف يشجد السقاوؿ األشغاؿ . وإذا احتػت شخوط الزساف عمى تاريخ النقزائو

ُُ . فإنو يتعيغ عميو أف  28مغ شيادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يدبق السػعج الشيائي لرالحية أي مشيسا بسجة ) ( يػمًا
 . "يقـػ بتسجيج سخياف الزساف إلى أف يتع إنجاز األشغاؿ أو إصالح العيػب حدب واقع الحاؿ 

 

 السقاولػف الفخعيػف : –(  4/4السادة ) 
 يزاؼ ما يمي إلى نياية " السادة " :

 

% ( مغ 33إّف الحج األقرى لسجسػع السقاوالت الفخعية التي يدسح لمسقاوؿ الخئيدي إيكاليا إلى السقاوليغ الفخعيػيغ ىػ )
عقج ، وعمى السقاوؿ أف يخفق بعخضو قيسة العقج السقبػلة وفقًا السعار العقج إاّل إذا كاف السقاوؿ الفخعي مصمػبًا بسػجب ال

كذفًا يبيغ فيو األعساؿ التي سيقـػ بإيكاليا إلى السقاوليغ الفخعيػيغ مع تحجيج الشدبة مغ قيسة العقج لكمعسل سيشفح مغ قبل 
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ة ، أي مقاولفخعي . عمى السقاوؿ أثشاء فتخة التشفيح تدويج السيشجس وصاحب العسل بشدخ عغ جسيع عقػد السقاوالت الفخعي
 كسا يتعيغ عمى السيشجس التأكج مغ عجـ تجاوز الشدبة السبيشة آنفًا وإبالغ صاحب العسل عغ أية مخالفات بيحا الخرػص .

 
مػػػغ قػػػانػف مقػػػاولي اإلنذػػػاءات، فيػػػتع اإللتػػػداـ بالشدػػػبة التػػػي  16فػػػي حػػػاؿ العصػػػاءات التػػػي تشصبػػػق عمييػػػا أحكػػػاـ السػػػادة 

 يقخرىا مجمذ الػزراء .
 

 إجخاءات الدالمة : –(  4/8السادة ) 

 
 تزاؼ الفقختاف التاليتاف إلى نياية السادة :

" إذا كاف ىشالظ عجة مقاوليغ يعسمػف في السػقع في نفػذ الػقػت ، تػتع إعػادة الشطػخ فػي قائسػة إجػخاءات الدػالمة السصمػبػة 
 مغ السقاوؿ ، وفي ىحه الحالة يتع تحجيج التدامات صاحب العسل بذأنيا .

وؿ وصػػاحب العسػػل والسيشػػجس االلتػػداـ بػػأمػر الدػػالمة العامػػة واألمػػػر الستعمقػػة بيػػا " وفقػػًا ألحكػػاـ كػػػدات يتعػػيغ عمػػى السقػػا
 البشاء الػششي .

 

 تػكيج الجػدة : –(  4/9السادة ) 

إذا قخر صاحب العسل أّف ىشالظ حاجػة إلػى وجػػد نطػاـ لتػكيػج الجػػدة فػي األشػغاؿ فإنػو يتعػيغ بيػاف ذلػظ فػي ممحػق عػخض 
رة أو في الذخوط الخاصة اإلضافية ، وإيخاد التفاصيل في وثائق العقػج فػاف لػع يػتع بيػاف ذلػظ فػال يكػػف نطػاـ الجػػدة السشاق

 مصمػبًا..
 

 معجات صاحب العسل والسػاد التي يقجميا: –(  4/20السادة ) 
 

العسػل بتذػغيميا أو بتقػجيسيا يجب أف يحجد في الذخوط الخاصة اإلضافية كل بشج مغ السعجات أو السػاد التي سيقـػ صػاحب 
إلى السقاوؿ برػرة مفرمة ، ولبعس أنػاع التدييالت يتعػيغ تحجيػج األحكػاـ األخػخى لتػضػيح نػػاحي السدػ ولية والتأميشػات 

 في الذخوط الخاصة اإلضافية .
 

 األمغ في السػقع : –(  4/22السادة ) 
 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة :
خ مغ مقاوؿ في السػقع ، فإنو يجب تحجيج مد ولية صاحب العسل وكل مغ السقاوليغ اآلخخيغ السػجػديغ فػي " إذا تػاجج أكث

 السػقع في الذخوط الخاصة اإلضافية .
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 االشغاؿ الس قتة )إضافية( : –(  4/25السادة ) 

 األشغاؿ الس قتة :
 

حىا أو تقػجيسيا وإدامتيػا وصػيانتيا وتذػغيميا ، فػي يتع بيػاف متصمبػات األشػغاؿ الس قتػة السصمػػب مػغ السقػاوؿ تشفيػ -أ
 ججوؿ الكسيات كبشػد في قدع األعساؿ التسييجية .

 كسا يتعيغ بياف أية أشغاؿ م قتة سيقـػ صاحب العسل بتدويجىا . -ب
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 الفرل الدادس
 السدتخدمؾف كالعساؿ 
   "Staff and Labour " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 
 تعيػيغ السدتخجميغ والعساؿ :  –(  6/1السادة ) 

 
 

 قخة التالية إلى نياية السادة .تزاؼ الف
" يتعيغ عمى السقاوؿ مخاعاة األنطسة والقػانيغ الستعمقة باستخجاـ العساؿ األجانب وااللتداـ باتباع القػانيغ السحمية السخعية 

 بخرػص اإلقامة وتراريح العسل الستعمقة بيع " .
 
 
 

 ساعات العسل : –(  6/5السادة ) 
 
 

 نياية السادة .تزاؼ الفقخة التالية إلى 
" تكػف أياـ العسل خالؿ األسبػع : ) الدبت ، األحج ، االثشيغ ، الثالثاء ، األربعاء، الخسيذ ( لسجة ثساني ساعات عسل 

 يػميًا بحيث ال يدتثشى يـػ الدبت مغ أياـ العسل األسبػعية " .
 

 مشاضخة السقاوؿ :  –(  6/8السادة ) 
 
 

 لسادة .تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية ا
" لمتأكج مغ حدغ استعساؿ لغة االتراالت ، يسكغ تحجيج ندبة السدتخجميغ لجى السقاوؿ الحيغ يجب أف يدتخجمػا ىحه 

 المغة بصالقة ، أو انو يتعيغ عمى السقاوؿ تػضيف عجد مشاسب مغ الستخجسيغ  " .
 
 

 مدتخجمػ السقاوؿ : –(  6/9السادة ) 
 

 وؿ السشفح ، حدب ما ىػ مجرج في الذخوط الخاصة االضافية.لتحجيج أعجاد وم ىالت جياز السقا
 

 ) إضافية ( :  –(  6/12السادة ) 
 

 مقاومة الحذخات والقػارض : -أ
سقاوؿ في كل وقت أف يتخح االحتياشات الالزمة لحساية جسيع السدتخجميغ والعساؿ العامميغ في يتعيغ عمى ال

السػقع مغ أذى الحذخات والقػارض ، وأف يقمل مغ خصخىا عمى الرحة . كسا يتعيغ عميو أف يػفخ أدوية  الػقاية 
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محمية ، بسا فييا استعساؿ السشاسبة ضجىا لسدتخجميو وأف يتقيج بأية تعميسات صادرة عغ أي سمصة صحية 
 مبيجات الحذخات .

 

 حطخ تعاشي السخجرات والسذخوبات الكحػلية : -ب
 

يحطخ عمى السقاوؿ أف يحزخ إلى مػقع العسل أي مذخوبات كحػلية أو مخجرات ، أو أف يدسح أو 
 . يتغاضى عغ قياـ عسالو ومدتخجميو أو عساؿ ومدتخجمي مقاوليو الفخعيػيغ بتعاشييا في السػقع

 

 حطخ استعساؿ األسمحة : -ج
 

يحطخ عمى السقاوؿ أف يحزخ إلى مػقع العسل ، أو أف يدتعسل فيو أية أسمحة أو ذخيخة أو مػاد متفجخة 
يسشعيا القانػف ، ويجب عميو أف يسشع عسالو ومدتخجميو وعساؿ ومدتخجمي مقاوليو الفخعيػيغ مغ حيازة 

 ىحه األسمحة والحخائخ في السػقع .
 
 خاـ الذعائخ الجيشية وااللتداـ بالعصل الخسسية :احت -د

 

 عمى السقاوؿ أف يتقيج بأياـ األعياد الخسسية وأف يخاعي الذعائخ الجيشية الستعارؼ عمييا .
 
 
 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

030                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 الفرل الدابع                                             
 التجييزات اآللية كالسؾاد كالسرشعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 شخيقة التشفيح : –(  7/1السادة ) 

 
 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .
" إذا كانت األشغاؿ تشفح بقخوض مغ قبل م سدة مالية تقتزي قػاعجىا إلداـ صاحب العسل بذخاء بعس التجييدات أو 

حدب ما ىػ مشرػص عميو في بياف " دوؿ السرجر السػاد مغ أسػاؽ محجدة وضسغ شخوط محجدة فيتع االلتداـ بحلظ ، 
 "  Eligible Source Countriesالس ىمة " 

 

 
 االختبار : –(  7/4السادة ) 

 

 

إيزاحا لسا ورد في ىحه السادة  فإّف السقاوؿ يتحسل  تكاليف ما يتختب عمى إجخاء االختبارات السشرػص عمييا في العقج ) 
 مة (  أثشاء التشفيح وعشج اإلنجاز .بسا فييا السػاصفات الخاصة والعا
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 الفرل الثامغ
 السباشخة والتأخيخات وتعميق العسل

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 مجة اإلنجاز : –(  8/2السادة ) 

 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .
سيا عمى مخاحل ، فإنو يجب تحجيج تمظ السخاحل كأقداـ في ممحق عخض السشاقرة أو في " وإذا كانت األشغاؿ سػؼ يتع تدم

 الذخوط الخاصة اإلضافية  " .
 
 

 بخنامج العسل : –(  8/3السادة ) 
 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .
 .و إشعار السيشجس بزخورة تقجيسيامس( يػمًا مغ تاريخ تد14" يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقّجـ بخامج العسل السعّجلة خالؿ )

 
 تعػيزات التأخيخ : –(  8/7السادة ) 

يشز في ممحق عخض السشاقرة او في الذخوط الخاصة االضافية عمى قيسة تعػيزات التأخيخ لكل قدع مغ االشغاؿ 
 وكيفية احتدابيا في حالة التخاكع .

 
 

 ) إضافية( : –(  8/13السادة ) 
 

 

 خ :مكافأة اإلنجاز السبك
إذا كانت حاجة صاحب العسل تدتجعي إشغاؿ  السذخوع في وقت مبكخ ، تكػف قيسة  " مكافأة اإلنجاز السبكخ حدب ما ىػ 

 وفي حاؿ وجػدىا فإنو يتع تفريل ذلظ في الذخوط الخاصة االضافية .مشرػص عميو " في ممحق عخض السشاقرة ، 
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 الفرل التاسع
 االختبارات عشد اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 اوؿ :التدامات السق –(  9/1السادة ) 

 
 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .

" يتعيغ أف يشز في " السػاصفات " عمى تحجيج االختبارات التي يجب إجخاؤىا قبل إصجار شيادة تدمع األشغاؿ ،  وإذا كانت 
عس أجداء األشغاؿ سػؼ يتع اختبارىا وتدمسيا عمى مخاحل ، فإفّ  متصمبات االختبارات يجب أف تأخح في الحدباف أّف ب

 األشغاؿ غيخ مكتسمة " .
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 الفرل العاشخ
 تدمؼ األشغاؿ مؽ قبل صاحب العسل 
"Employers Taking - Over  " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تدمع األشغاؿ وأقداـ األشغاؿ :  –(  10/1السادة ) 

 

 -تمغى الفقخة الثالثة التي تبجأ بػ ) يتعيغ عمى السيشجس ..... ( إلى نياية السادة ويدتعاض عشيا بسا يمي :
 
إنجاز األشغاؿ بكامميا أو أي قدع مشيا " حدبسا ىػ محجد في ممحق عخض السشاقرة " ، وبحيث يسكغ  عشجما يتع -أ

استعساليا لمغاية التي أنذئت مغ أجميا بذكل مشاسب ، ويتبيغ أنيا قج إجتازت "االختبارات عشج اإلنجاز" السصمػبة 
خة مغ اشعاره إلى صاحب العسل ( عمى أف بسػجب العقج ، فيجػز لمسقاوؿ أف يذعخ السيشجس بحلظ ) وإرساؿ ند

 يخفق بيحا األشعار تعيجًا مشو بإنجاز أية إصالحات أو أعساؿ متبقية بالدخعة الالزمة خالؿ فتخة اإلشعار بالعيػب .
 ويعتبخ ىحا األشعار السذار إليو والتعيج الخصي السخفق بو شمبًا مقجمًا إلى السيشجس إلصجار شيادة تدمع األشغاؿ . 

( يػمًا مغ تاريخ تدمسو شمب السقاوؿ بالكذف عمى األشغاؿ ، ويقجـ تقخيخًا بشتيجة كذفو 14يقـػ السيشجس خالؿ )   -ب
إلى صاحب العسل خالؿ ىحه السجة ) وإرساؿ ندخة عشو إلى السقاوؿ ( ، فإما أف يذيج بأّف األشغاؿ قج أنجدت وأنيا 

إلى السقاوؿ يبيغ فييا األمػر التي يتختب عمى السقاوؿ في وضع قابل لمتدمع ، أو أف يرجر تعميسات خصية 
استكساليا قبل إجخاء عسمية التدمع ، ويحجد لمسقاوؿ الفتخة الدمشية الالزمة الستكساؿ األعساؿ الستبقية وترحيح 

 األشغاؿ بذكل مقبػؿ لجى السيشجس 
خيخًا بشتيجة كذفو إلى صاحب العسل يقـػ ( يػمًا األنفة الحكخ دوف أف يقجـ السيشجس تق14) وفي حاؿ انقزاء مجة )

صاحب العسل بالتحقق مغ الػاقع بالصخيقة التي يختارىا ولو اف يذكل لجشة تدمع األشغاؿ أو الصمب مغ السقاوؿ 
 باستكساؿ االعساؿ تسييجًا الجخاء عسمية التدمع وتحجيج تاريخ التدمع ( .

   
و تقخيخ السيشجس ) الحي يذيج فيو بأّف األشغاؿ قج تع إنجازىا وأنيا في يػما مغ تدمس( 21) يقـػ صاحب العسل خالؿ   –ج 

عمى أف ال ( يػمًا السذار الييا اعاله 14)ػ بعج انقزاء مجة الوضع قابل لمتدمع ( بتذكيل لجشة تدمع األشغاؿ 
جد لسعايشة ) ويكػف السيشجس أحج أعزائيا ( ويبمغ السقاوؿ بالسػعج السح  –يتجاوز عجد أعزائيا عغ سبعة 

األشغاؿ ، وفي أثشاء ذلظ يقـػ السيشجس مع السقاوؿ بإعجاد ما يمـد مغ كذػؼ وبيانات وججاوؿ ومخصصات الزمة 
 .لتدييل ميسة المجشة
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( أياـ مغ تاريخ تذكيميا بإجخاء السعايشة بحزػر السقاوؿ أو مغ يفػضو ، ومغ ثع تقـػ 10تقـػ المجشة خالؿ ) -د
، ويػقع عميو أعزاء المجشة والسقاوؿ أو وكيمو السفػض ، وتدمع ندخ مشو إلى كل  غاؿبإعجاد محزخ تدمع األش

التقخيخ خالؿ مجة  مغ صاحب العسل والسقاوؿ والسيشجس ، وفي حالة تخمف المجشة عغ إجخاء السعايشة وإعجاد
ة تاريخ التدمع ىػ تاريخ ( يػمًا مغ تاريخ انتياء السجة السحجدة آنفًا ، عشجئٍح يعتبخ في ىحه الحال28)أقراىا 

 تقخيخ السيشجس السذار اليو في الفقخة ) ب ( أعاله .
 

( أياـ مغ تػقيع السحزخ الستزسغ تدمع األشغاؿ أف يرجر شيادة تدمع 7يتعيغ عمى السيشجس خالؿ ) -ىػ
تخة اإلشعار األشغاؿ / محجدًا فييا تاريخ إنجاز األشغاؿ بسػجب العقج ، ويعتبخ ىحا التاريخ ىػ تاريخ بجء ف

بالعيػب ، كسا يتعيغ عمى السيشجس أف يخفق بالذيادة كذفًا باألعساؿ الستبقية واإلصالحات السصمػبة مغ 
 السقاوؿ والتي يتعيغ عمى السقاوؿ أف يشفحىا خالؿ مجة محجدة مغ بجء فتخة األشعار بالعيػب .

 

( أياـ مغ  7عمى أف يتع ذلظ خالؿ ) يحق لمسقاوؿ إبجاء مالحطاتو أو اعتخاضو عمى تقخيخ المجشة ،  -و
تاريخ تػقيع التقخيخ ويقجـ اعتخاضو خصيًا إلى السيشجس الحي يتعيغ عميو دراسة األمخ وتقجيع تشديبو إلى 

 صاحب العسل .
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 الفرل الثاني عذخ
 كيل األشغاؿ كتقدير القيسة 

"Measurement and Evaluation   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

سادة غيخ مصبقة في ىحا العصاء الف الكسيات قابمة لمديادة او ) ىحه ال تقجيخ القيسة :  –(  12/3السادة ) 
 الشقراف واألسعار ثابتة ميسا كانت الكسيات(

 

 -تمغى الفقختاف ) أ ، ب ( مغ ىحه السادة:
% ( مغ الكسية السجونة في ججوؿ الكسيات أو في 20إذا اختمفت الكسية السكالة ليحا البشج بسا يديج أو يشقز عغ )  -أ

% 1مدّعخ آخخ ، وكاف حاصل ضخب التغيخ في الكسية بدعخ الػحجة السحجد في العقج ليحا البشج يتجاوز  أي ججوؿ
 مغ قيسة العقج السقبػلة ، وأّف ىحا البشج لع تتع اإلشارة إليو في العقج عمى أنو بشج بدعخ ثابت أو 

 -ب
 لث عذخ " ، وإّف العسل صجر بذأنو تعميسات بتغيػيخ بسػجب أحكاـ الفرل " الثا   -1
 أنو ال يػجج سعخ وحجة مجوف ليحا البشج في العقج ، و - 2
أنو ال يػجج سعخ وحجة محجد مشاسب ، ألّف شبيعة العسل فيو ليدت متذابية مع أي بشج مغ بشػد العقج ،  -3 

 أو أّف العسل ال يتع تشفيحه ضسغ ضخوؼ مذابية لطخوفو .
شػد العقج ذات الرمة ، مع تعجيالت معقػلة لذسػؿ أثخ األمػر يتع اشتقاؽ سعخ الػحجة الججيج مغ أسعار ب

 السػصػفة  في الفقختيغ ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ، حدبسا ىػ واجب لمتصبيق مشيا .
إذا لع يكغ ىشاؾ بشػد ذات صمة الشتقاؽ سعخ الػحجة الججيج ، فإنو يجب اشتقاقو مغ خالؿ تحجيج الكمفة السعقػلة 

 إلييا ربح معقػؿ ، مع األخح في االعتبار أية أمػر أخخى ذات عالقة . لتشفيح العسل ، مزافاً 
وإلى أف يحيغ وقت االتفاؽ عمى سعخ الػحجة السشاسب أو تقجيخه، فإنو يتعيغ عمى السيشجس أف يقـػ بػضع سعخ 

 -التالي : في كل األحػاؿ يتع تصبيق سعخ الػحجه الججيج عمى الشحػ وحجة م قت ألغخاض شيادات الجفع السخحمية
 في حالة الديادة يصبق الدعخ الججيج عمى الكسية التي تديج عغ الكسية السجونة في الججاوؿ ، و  -أ
 في حالة الشقراف يصبق الدعخ الججيج عمى الكسيات السشفحة فعاًل . -ب
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 الفرل الثالث عذخ
 التغيػيرات كالتعديالت 

"Variations and Adjustments   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ( 13/8السادة ) 13/7(و( : 
( مغ الذخوط العامة والخاصة وجسيع البشػد الستفخعة مشيا وتعجيالتيا 13/8(( و 7/ 13يمغى نز السادتيغ ) 

 ويدتعاض عشيا بالشز التالي :
)) ال يدتحق السقاوؿ اي تعػيس عغ اي تغيخ في التكاليف سػاء الشاجسة عغ التغييخ في التذخيعات و القػانيغ 

/او تمظ الشاجسة عغ اي تعجيل لالسعار ) ارتفاعا /انخفاضا ( عمى اجػر االيجي بسا فييا التعميسات الحكػمية و 
العاممة و/او اسعار المػاـز و/او السػاد وغيخىا مغ مجخالت االشغاؿ والتي تذسل التغييخ في اسعار السحخوقات 

جوؿ الكسيات شامال و/او السػاد الخئيدية السجرجة في ججوؿ الكسيات ، ويكػف الدعخ السقجـ مغ السقاوؿ في ج
 جسيع التكاليف ((



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

038                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 الفرل الخابع عذخ                                 
 قيسة العقد كالدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الجفعة السقجمة :  –(  14/2السادة ) 

 السشاقرة عمى إعصاء دفعة مقجمة إلى السقاوؿ بخرػصيا :تصبق ىحه السادة عمى السذاريع التي يشز في ممحق عخض 
تمغى الفقخة الخامدة التي تبجأ بػ " يتع استخداد قيسة الجفعة السقجمة ...... " وتشتيي بػ " إلى ذلظ الػقت الحي يتع عشجه 

 -استخداد " الجفعة السقجمة " بالكامل ويدتعاض عشيا بالتالي :
 

 -جمة مغ السقاوؿ عمى الشحػ التالي  :يتع استخداد قيسة الجفعة السق
 % مغ قيسة كل شيادة دفع " .10" تدجد قيسة الجفعة السقجمة عمى أقداط بشدبة 
 -يزاؼ إلى نياية ىحه " السادة " ما يمي :

 % مغ قيسة العقج السقبػلة خالؿ أسبػعيغ مغ تاريخ إستكساؿ السقاوؿ5يتع صخؼ القدط الثاني مغ الجفعة السقجمة بشدبة 
 تدويج السػقع بالسعجات والتجييدات والسػاد السصمػبة لسباشخة العسل برػرة فعمية بسػجب شيادة مغ السيشجس .

" إذا ثبت لراحب العسل أّف السقاوؿ استغل الجفعة السقجمة ألغخاض خارج نصاؽ السذخوع ، فإنو يحق لراحب العسل 
 معارضة مغ جانب السقاوؿ " . مرادرة كفالة الجفعة السقجمة فػرًا برخؼ الشطخ عغ أي 

 تقجيع شمبات الجفع السخحمية :  –(  14/3السادة ) 
 -يزاؼ إلى نياية السادة ما يمي :

 " كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يذعخ صاحب العسل عشجما يقجـ الكذف إلى السيشجس برػرتو السكتسمة " .
 الجفعات الستأخخة :  –(  14/8السادة ) 

 -ة مغ ىحه السادة ويدتعاض عشيا بسا يمي :تمغى الفقخة الثاني
%( ويتع تعجيميا بالديادة أو الشقراف بسػجب أي تعجيالت يتع إدخاليا عمى قانػف أصػؿ 5" تحدب نفقات التسػيل بشدبة )

 السحاكسات السجنية ويتعيغ دفعيا بالعسالت السحجدة ليا " .
 رد السحتجدات :  –(  14/9السادة )   

 -سي ويدتعاض عشو بسا يمي :يمغى الشز األسا
% ( مغ السبمغ السحتجد مقابل كفالة خاصة بعج أف ترل قيسة 50إذا تست  مػافقة صاحب العسل فإنو يسكغ استبجاؿ )

 %( مغ الحج األقرى السحجد في ممحق عخض السشاقرة .60السحتجدات إلى ) 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

039                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

ورد بالفقخة أعاله ( بعج تدمع األشغاؿ وعشج تقجيع ضساف يتع رد كامل قيسة السحتجدات والكفالة الخاصة ) في حاؿ تصبيق ما 
 إصالح العيػب ) كفالة إصالح العيػب ( .

 

 كذف دفعة اإلنجاز ) عشج تدمع األشغاؿ ( :  –(  14/10السادة ) 

 

 يزاؼ الى السادة :
 بيحه الذخوط ويتعيغ عمى السقاوؿ عشج تدمسو ىحه الجفعة أف يقجـ إقخارًا بالسخالرة حدب الشسػذج السخفق 

 (. 10 –) نسػذج مخالرة عغ دفعة اإلنجاز عشج تدمع األشغاؿ رقع )ج 
 

 شمب شيادة الجفعة الختامية ) السدتخمز الشيائي (: –( 14/11السادة )
اية مبالغ اخخى يعتبخىا السقاوؿ انيا تدتحق  -تعجؿ الفقخه )ب( مغ الساده السذار الييا اعاله بحيث تربح : ب 

عقج او خالفو فيسا يتعمق تحجيجا" باالمػر او االشياء السدتججه بعج اصجار شيادة تدمع االشغاؿ ) التدمع لو بسػجب ال
 االولي (.

 

 السخالرة :  –(  14/12السادة ) 
 

 يزاؼ ما يمي بعج مرصمح ) ضساف األداء ( :
 ) أو ضساف إصالح العيػب ، حدب واقع الحاؿ ( .
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 الفرل الدادس عذخ
 ل كإنياء العقد مؽ قبل السقاكؿتعميق العس 

"Suspension and Termination by Contractor   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 حق السقاوؿ في تعميق العسل :  –(  16/1السادة ) 

 

 -تمغى الفقخات الثالث األولى مغ ىحه السادة ويدتعاض عشيا بسا يمي :
 

( ، أو لع يتقيج صاحب العسل بسػاعيج 14/6السادة )  " إذا اخفق السيشجس في ترجيق أي شيادة دفع بسػجب أحكاـ
( 21بعج تػجيو أشعار بسيمة ال تقل عغ)  –( ، فإنو يجػز لمسقاوؿ 14/7الجفعات السدتحقة لمسقاوؿ عساًل بأحكاـ السادة ) 

، أو الجفعة  يػمًا إلى صاحب العسل أف يعمق العسل ) أو أف يبصئ عسمية التشفيح ( ما لع يتدمع السقاوؿ شيادة الجفع
 السدتحقة حدب واقع الحاؿ ومحتػى اإلشعار السحكػر " .

 إّف إجخاء السقاوؿ ىحا ، ال يجحف بحقو في استيفاء نفقات التسػيل التي قج تتحقق لو بسػجب أحكاـ السادة 
 ( . 16/2( ، وال بحقو في إنياء العقج عساًل بأحكاـ السادة ) 14/8)

ره شيادة الجفع أو الجفعة السدتحقة لو قبل قيامو بتػجيو إشعار اإلنياء ، فإنو يتعيغ عميو أف إذا تدمع السقاوؿ الحقًا إلشعا
 يدتأنف العسل السعتاد وبأسخع وقت مسكغ عسميًا .

 
 :تزاؼ الفقخة التالية في نياية ىحه السادة 

 
( مغ العقج أف يعمع صاحب العسل 14/3( أياـ مغ تاريخ تقجيع شمب شيادة الجفعة بسػجب السادة ) 3عمى السقاوؿ وخالؿ )

 عغ تاريخ تقجيع شمب  " شيادة الجفعة "  إلى السيشجس .
 

 إنياء العقج مغ قبل السقاوؿ :  –(  16/2السادة ) 

 

و ( ، تعّجؿ الحالتاف ) و ، ز( في الدصخ الثاني  –تمغى الفقخة )أ( مغ حاالت إنياء العقج . وتخقع الفقخات الستبقية مغ ) أ 
 يغ إلى ) ىػ ،  و ( .والعذخ 
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 الفرل الدابع عذخ
 السخاطر كالسدؤكلية 

"Risk and Responsibility   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تزاؼ السػاد التالية في نياية الفرل :
 

 ) إضافية ( :  –(  17/7السادة ) 

 الزساف اإلنذائي لمسذخوع :
( مغ القانػف 791– 788يكػف السقاوؿ مد واًل لسجة عذخ سشػات عغ الزساف اإلنذائي لمسذخوع وفقًا ألحكاـ السػاد ) 

 السجني األردني .
 

 ) إضافية( :  – (17/8السادة )
 

 استعساؿ السػاد الستفجخة :

يشبغي عمى السقاوؿ اتخاذ اإلجخاءات واالحتياشات والتقيج بتعميسات السيشجس واألنطسة والقػانيغ الرادرة عغ الدمصة 
ماتو الػاردة السخترة في كل ما يتعمق باستعساؿ السػاد الستفجخة ونقميا وتخديشيا وغيخ ذلظ مسا قج يحتاج إليو في تشفيح التدا

 في ىحا العقج ، ويشصبق ىحا عمى جسيع السػاد القابمة لالشتعاؿ أو التي يػجج خصخ في استعساليا ونقميا وتخديشيا .
يشبغي عمى السقاوؿ تأميغ التراريح الالزمة  لحلظ، وإجخاء جسيع االتراالت مع مختمف الدمصات والسرادر ذات العالقة 

يو أف يتقيج بالتعميسات الخسسية التي تعصى لو بيحا الذأف  كسا عميو أف يصمع السيشجس أو قبل قيامو بأعساؿ التفجيخ وعم
مسثمو عمى التختيبات واإلجخاءات التي يتخحىا بخرػص خدف ونقل الستفجخات وأعساؿ التفجيخ، مع العمع أّف ىحه التختيبات 

 لمقػانيغ واألنطسة والتعميسات الستعمقة بالتفجيخات .  واإلجخاءات ال تعفي السقاوؿ مغ أي مغ مد ولياتو والتداماتو وفقاً 
 

 ) إضافية ( :  –(  17/9السادة ) 
 الخشػة :

إّف مسارسة السقاوؿ أو أي مغ مقاوليو الفخعيػيغ أو أي مغ مدتخجمييع لمخشػة بأي شكل مغ أشكاليا ألي مغ جياز 
فيًا " إللغاء ىحا العقج وغيخه مغ العقػد التي يختبط بيا صاحب العسل أو السيشجس أو الجياز التابع لو يكػف سببًا " كا

السقاوؿ براحب العسل ، ىحا عجا السد وليات القانػنية الشاجسة عغ ذلظ ويعتبخ في حكع الخشػة أي عسػلة أو ىجية تسشح 
مى مدتػى ألي مغ صاحب العسل أو السيشجس أو مدتخجميو بقرج الحرػؿ عمى أي تعجيل أو تبجيل في األشغاؿ ، أو ع

السرشعية ، أو لمحرػؿ عمى أي انتفاع شخري ، ولراحب العسل الحق في استيفاء أي تعػيس يدتحق لو عغ أي 
 خدارة تشجع عغ إلغاء ىحا العقج ليحا الدبب ويسكشو خرع قيسة ذلظ مغ أي مبمغ يدتحق لمسقاوؿ بحمتو أو مغ ضساناتو . 

 الجفعات األخخى :  –(  17/9/1السادة ) 
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ج صخح السقاوؿ في ممحق إقخار متعمق بالجفعات األخخى السخفق بيحا العقج بجسيع " الجفعات األخخى " والتي تع لق -أ
دفعيا أو تع االتفاؽ عمى دفعيا إلى اآلخخيغ وعمى السقاوؿ تقجيع وصف مفرل ليحه الجفعات األخخى وسببيا سػاء 

مو أو نيابة عشو ، أو مغ قبل مقاوليو الفخعيػيغ أو تع دفعيا أو كانت ستجفع بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ مغ قب
وكالئيع أو مسثمييع ، وذلظ فيسا يتعمق بالجعػة  إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أو عسمية السشاقرة / 

 السداودة نفديا أو اإلحالة عمى السقاوؿ أو السفاوضات  التي تجخي إلبخاـ العقج أـ مغ أجل تشفيحه فعاًل .
كسا ويتعيج السقاوؿ بأف يقجـ ترخيحًا خصيًا إلى صاحب العسل عمى الفػر عغ وجػد أي دفعات أخخى بسا في ذلظ  

عمى سبيل السثاؿ وصفًا مفراًل لدبب ىحه الجفعات األخخى وذلظ بتاريخ قيامو بالجفع أو تاريخ إلدامو بالجفع أييسا 
 .يحجث أواًل 

خالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقخة ) أ ( مغ ىحه السادة أف يتخح أيًا مغ يحق لراحب العسل في حاؿ حجوث أي م -ب
 اإلجخاءات التالية أو جسيعيا وذلظ بسحس حخيتو واختياره :

 ( مغ العقج . 15/2أف يشيي ىحا العقج مع مخاعاة نرػص السادة )  -1
 .مبمغ الجفعات األخخى أف يخرع مغ السبالغ السدتحقة لمسقاوؿ بسػجب ىحا العقج مبمغًا يداوي ضعفي  -2
أف يصالب السقاوؿ بأف يجفع إلى صاحب العسل وعمى الفػر مبمغًا يداوي ضعفي مبمغ الجفعات األخخى ويقخ  -3

 السقاوؿ بسػجب ىحا البشج بسػافقتو غيخ القابمة لمشقس عمى االستجابة الفػرية لسثل ىحه السصالبة .
حه ىف بأف مجسػع السبالغ التي يحق لمفخيق األوؿ تقاضييا بسػجب مع مخاعاة الفقخة ) د ( أدناه يرخح الفخيقا  

 الفقخة ) ب ( لغ يتجاوز ) ضعفي (  مجسػع مبالغ الجفعات األخخى .
 

يػافق السقاوؿ عمى أف يزسغ جسيع االتفاقيات التي يبخميا مع السقاوليغ مغ الباشغ أو السجيديغ أو السدتذاريغ  -ج
ساثمة لتمظ الػاردة في الفقخات ) أ ( و )ب( أعاله عمى أف ال تقل ىحه السػاد في شجتيا فيسا يخز ىحا العقج مػادًا م

عغ نرػص الفقختيغ السذار إلييسا شخيصة أف تشز ىحه السػاد صخاحة عمى حق الفخيق األوؿ بتشفيح أحكاـ ىحه 
كسا يتعيج السقاوؿ أف يدود  السػاد مباشخة بحق أي مغ ى الء السقاوليغ مغ الباشغ أوالسػرديغ أو السدتذاريغ ،

صاحب العسل عمى الفػر بشدخ كاممة ومصابقة ألصل ىحه االتفاقيات بسجخد التػقيع عمييا وبسا يثبت أنيا مذتسمة 
 عمى ىحه السػاد .

ال يجػز ألي شخز أف يتحرع بأف نز السادة أعاله يزفي صفة السذخوعية عمى أي مغ الجفعات األخخى إذا  -د
واألنطسة الشافحة تسشعيا ، وأّف حقػؽ صاحب العسل السشرػص عمييا في السادة ىي باإلضافة إلى أي كانت القػانيغ 

 . السسمكة حقػؽ قج تتختب لراحب العسل أو أي شخؼ آخخ بسػجب القػانيغ واألنطسة الشافحة في
 قج . يبقى نز السادة أعاله بجسيع فقخاتيا ساريًا ويتع العسل بو حتى بعج إنياء ىحا الع -ىػ

 الجفعات السسشػعة :  –(  17/9/2السادة ) 
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لقج صخح السقاوؿ وتعيج لراحب العسل في ممحق إقخار متعمق بالجفعات السسشػعة بأنو لع يقع بجفع أو يعج بجفع أي  -أ
مغ " الجفعات السسشػعة " سػاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ ، وبغس الشطخ عسا إذا كاف ذلظ قج تع مغ قبل 

أو نيابة عشو ، أو مغ قبل مقاوليو الفخعيػيغ أو نيابة عشيع أو أي مغ مػضفييع أو وكالئيع أو مسثمييع ،  السقاوؿ
إلى صاحب العسل ويذسل ذلظ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ أي " مػضف " بغس الشطخ عسا إذا كاف يترخؼ برفة 

ح ىحا العقج أو عسمية السشاقرة / السداودة رسسية أـ ال وذلظ عمى سبيل السثاؿ إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفي
 نفديا أو اإلحالة عمى السقاوؿ أو السفاوضات التي تجخي إلبخاـ العقج أو مغ أجل تشفيحه فعاًل . 

كسا يتعيج السقاوؿ بأف ال يقـػ بتقجيع أي دفعات مسشػعة أو أف يعج بتقجيع مثل ىحه الجفعات سػاء مباشخة أو  
ظ مغ قبل السقاوؿ نفدو أو مقاوليو الفخعيػيغ أو أي مغ مػضفييع أو وكالئيع أو مسثمييع بالػاسصة وسػاء أكاف ذل

 إلى أي " مػضف " فيسا يتعمق بتعجيل ىحا العقج أو تججيجه أو تسجيجه أو تشفيحه .
غ يحق لراحب العسل في حاؿ حجوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقخة ) أ ( مغ ىحه السادة أف يتخح أيًا م -ب

 اإلجخاءات التالية أو جسيعيا وذلظ بسحس حخيتو واختياره .

 ( مغ العقج . 15/2أف يشيي ىحا العقج مع مخاعاة نرػص السادة )  -1
أف يخرع مغ السبالغ السدتحقة لمسقاوؿ بسػجب ىحا العقج مبمغًا يداوي ) ضعفي ( مبمغ  -2

 الجفعات السسشػعة .
حب العسل وعمى الفػر مبمغًا يداوي ) ضعفي ( مبمغ الجفعات األخخى أف يصالب السقاوؿ بأف يجفع إلى صا -3

 ويقخ السقاوؿ بسػجب ىحا البشج بسػافقتو غيخ القابمة لمشقس عمى االستجابة الفػرية لسثل ىحه السصالبة . 
جب ىحه الفقخة مع مخاعاة الفقخة ) د ( أدناه يرخح الفخيقاف بأّف مجسػع السبالغ التي يحق لمفخيق األوؿ تقاضييا بسػ 

 ) ب ( لغ يتجاوز ضعفي مجسػع مبالغ الجفعات السسشػعة .
يػافق السقاوؿ عمى أف يزسغ جسيع االتفاقيات التي يبخميا مع السقاوليغ الفخعيػيغ أو السجيديغ أو السدتذاريغ  -ج

ف ال تقل ىحه السػاد في فيسا يخز ىحا العقج مػادًا مساثمة لتمظ الػاردة في الفقخات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) عمى أ
شجتيا عغ نرػص الفقختيغ السذار إلييسا ( شخيصة أف تشز ىحه السػاد صخاحة عمى حق صاحب العسل بتشفيح 
أحكاـ ىحه السػاد مباشخة بحق أي مغ ى الء السقاوليغ الفخعيػيغ أو السػرديغ أو السدتذاريغ ، كسا يتعيج السقاوؿ 

كاممة ومصابقة ألصل ىحه االتفاقية بسجخد التػقيع عمييا وبسا يثبت أنيا  أف يدود صاحب العسل عمى الفػر بشدخ
 مذتسمة عمى ىحه السػاد .

ال يجػز ألي شخز أف يتحرع بأف نز السادة أعاله يزفي صفة السذخوعية عمى أي مغ الجفعات السسشػعة إذا  -د
لسشرػص عمييا في السادة أعاله ىي  باإلضافة كانت القػانيغ واألنطسة الشافحة تسشعيا ، وأفّ  حقػؽ الفخيق األوؿ ا

 إلى أي حقػؽ أخخى قج تتختب لراحب العسل أو أي شخؼ آخخ بسػجب القػانيغ واألنطسة الشافحة في السسمكة. 
 يبقى نز السادة أعاله بجسيع فقخاتيا ساريًا ويتع العسل بو حتى بعج إنياء ىحا العقج . -ىػ
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 لفرل الثامغ عذخا
 التأميؽ 

  "Insurance  " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 الستصمبات العامة لمتأميشات :  –(  18/1السادة ) 
 

 -يزاؼ إلى نياية ىحه " السادة " ما يمي :
 

خؼ الس مغ ، كسا يشبغي أف تتزسغ بػليرة التأميغ شخشًا يشز عمى السد وليات الستقابمة  يكػف السقاوؿ ىػ الص -
 ( . Cross Liabilitiesلكل مغ صاحب العسل والسقاوؿ باعتبارىسا كيانيغ مشفرميغ في اتفاقيات التأميغ ) 

 
 

 التأميغ عمى األشغاؿ ومعجات السقاوؿ :  –(  18/2السادة ) 
 
 

 -ه " السادة " ما يمي :يزاؼ إلى نياية ىح
 %( مغ قيسة العقج السقبػلة " .115" تعتبخ القيسة االستبجالية واإلضافات الستحققة عمييا بسا يعادؿ ) 
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 الفرل العذخوف                                                
 السظالبات ، الخالفات كالتحكيؼ     

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 تعيػيغ مجمذ فس الخالفات:  –(  20/2السادة ) 
 

 ( مغ الذخوط العامة و جسيع البشػد الستفخعة مشيا و تعجيالتيا.20/2غى نز السادة )يم
 
 

 Arbitrationالتحكيع :   –(  20/6السادة ) 
 

( ( 1/4تمغى الفقخة األولى والتي تبجأ بػ ) ما لع يكغ قج تع ( وتشتيي ) بمغة االتراؿ السحجدة في السادة )
 -: ويدتعاض عشيا بسا يمي

تتع  -مسا لع يربح نيائيًا وممدمًا  -كغ قج تست تدػية الخالؼ وديًا ، فإّف أي خالؼ حػؿ قخار " السجمذ " بذأنو " ما لع ي
 -يمي : لسابػاسصة التحكيع وفقًا   نيائياً تدػيتو 

 

كيع ما لع يتفق الصخفاف عمى تصبيق قػاعج تحتتع تدػية الخالؼ نيائيًا بسػجب قانػف التحكيع األردني الشافح ) -أ
 أخخى(.

 تذكل ىيئة التحكيع مغ عزػ واحج أو ثالثة أعزاء يعيشػف بسػجب القانػف الػاجب التصبيق ، و -ب
 ( . 4/  1تتع إجخاءات التحكيع بمغة االتراؿ السحجدة  في السادة )  -ج

 

 انقزاء فتخة تعيػيغ " السجمذ"  :   –(  20/8السادة ) 
 ٔب ٢ِ٣: رؼذٍ اُلوشح )ة( ٖٓ ٛزٙ أُبدح ُزظجؼ ً

 (".20/6"٣ؾبٍ اُخالف ٓجبششح ا٠ُ اُزؾ٤ٌْ ثٔٞعت اؽٌبّ أُبدح ) -ة 
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 اُششٝؽ اُخبطخ اإلػبك٤خ -ة
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 اُششٝؽ اُخبطخ اإلػبك٤خ -ة

Supplementary Particular Conditions 

 

 
 ٝطق أُششٝع ٓٞػٞع ٛزا اُؼطبء .  *

 ٤بٙ ثبهطبس ٓخزِلٚ ٝٓؾبثظ.٣زؼٖٔ أُششٝع رٔذ٣ذ خطٞؽ ٓ

 

 
  ( 8/  4السادة  )–   اجخاءات الدالمة 

 ( فإنو يجب عمى السقاكؿ ما يمي: 8/  4باإلضافة إلى ما كرد في السادة ) 
عمى السقاكؿ أف يقـؾ بتزكيد كتجييز السؾقع باإلضاءة الكافية كالكذافات إذا لـز األمر لتؾفير اإلنارة لسؾقع العسل  .1

ؾافقة عميو مؽ قبل السيشدس ، كعميو كذلػ كضع اإلشارات التحذيرية حؾؿ السؾقع كذلػ حدب ما يتؼ حدب مايتؼ الس
 اعتساده كالسؾافقة عميو مؽ قبل السيشدس.

عمى السقاكؿ أف يكؾف مدؤكال عؽ إبالغ السيشدس كالدمظات الرسسية عؽ أي حادث يقع في السؾقع تدبب في إصابة  .2
 يد مدير االشراؼ بكافة التفاصيل.أي عامل أك مدتخدـ، كعميو تزك 

 عمى السقاكؿ تجييز مركز لإلسعاؼ األكلي لخدمة أفراد جيازه العامل ك أفراد صاحب العسل ألية إصابات مؾقعية. .3
في حاؿ عدـ التزاـ السقاكؿ بأي مؽ متظمبات الدالمة العامة الؾاردة ضسؽ شركط العقد فمراحب العسل الحق باتخاذ  .4

زمة كالتي تزسؽ تقيد السقاكؿ بجسيع متظمبات الدالمة العامة حدب األصؾؿ ، بحين تذتسل جسيع اإلجراءات الال
ىذه اإلجراءات تأخير دفع السظالبات السقدمة مؽ السقاكؿ كحجز مبالغ مالية لحيؽ إلتزاـ السقاكؿ بستظمبات الدالمة 

ؼ آخر كخرؼ كمفة ذلػ مؽ مظالبات العامة برؾرة مرضية باإلضافة إلى إمكانية تشفيذ ىذه األعساؿ مؽ قبل طر 
 السقاكؿ.

االخذ بعيؽ االعتبار كافة االجراءات الؾقائية السعتسدة مؽ قبل كزارة الرحة لؾباء كؾركنا كالتي تذسل الكسامات ك  .5
 الكفؾؼ ك التباعد أثشاء العسل ... الخ.

 

   

 رؼ٣ٞؼبد اُزأخ٤ش . –( 8/7أُبدح )   **

 أعضاء ، رؼزٔذ رؼ٣ٞؼبد اُزأخ٤ش اُزب٤ُخ ػٖ األهغبّ أُخزِلخ . ثبُ٘غجخ إ٠ُ رغ٤ِْ أُششٝع ػ٠ِ
 ٣غت ػ٠ِ أُوبٍٝ ٓشاػبح األٓٞس اُزب٤ُخ : *

 

 اُزضآبد ػبٓخ : -أ
 اُؼَٔ ػ٠ِ اُزو٤َِ ٖٓ اُؼغ٤ظ ٝر٣ِٞش اُج٤ئخ ثوذس أُغزطبع . -1

 ػذّ اعزؼٔبٍ ) أُٞهغ ( أل١ ؿشع ؿ٤ش ر٘ل٤ز األشـبٍ . -2

 ؼبٕ ٝا٤ُٔبٙ اُلبئؼخ ػٖ اُؼخ ٝخالكٚ ُٔ٘غ اإلػشاس ثبُـ٤ش .رظش٣ق ٤ٓبٙ اُل٤ -3
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أُؾبكظخ ػ٠ِ األشغبس ٝأُشٝط ٝاُغ٤بعبد ثشٌَ ٓالئْ ، ٝصسع ثذ٣َ ُٔب ُْ ٣ظشػ ُٚ ثبهزالػٚ ٝإػبدح  -4

 اُغ٤بعبد إ٠ُ ؽبُزٜب األ٠ُٝ ؽغت رؼ٤ِٔبد أُٜ٘ذط .

٠ِ أُوبٍٝ إٔ ٣وّٞ ثبالرظبٍ ٓؼٚ ، ٝػَٔ ك٢ ؽبُخ ٝعٞة إٗشبء عوبُخ ػ٠ِ ِٓي أؽذ أُغبٝس٣ٖ ، كؼ -5

 اُزشر٤جبد اُالصٓخ ُز٘ل٤ز رُي ، صْ إخالء أٌُبٕ ٝإطالؽٚ ػ٘ذ إرٔبّ اُؼَٔ ٝػ٠ِ ؽغبثٚ اُخبص . 

 

 ػجؾ ٝإداسح اُؼَٔ : -ة
 

 إٔ ٣زؼبٕٝ ٓغ أُٜ٘ذط ك٢ رشر٤ت ٓٞاػ٤ذ اعزٔبػبد أُٞهغ ٝإػذاد ٓؾبػش االعزٔبع . -1

2-  ً ثبألؽٞاٍ اُغ٣ٞخ ، ٣غغَ ك٤ٚ دسعبد ؽشاسح اُٜٞاء اُوظٟٞ ٝاُذ٤ٗب ، ٝاُشؽٞثخ ، إٔ ٣ؼذ عغالً خبطب

 ٝعبػبد اُٜطٍٞ ٌَُ ٣ّٞ . دٝٓؼّذٍ ٛطٍٞ األٓطبس ثب٤ُِٔٔزشا

 إٔ ٣وّٞ ثأخز اُظٞس اُلٞرٞؿشاك٤خ ُج٤بٕ روذّ ع٤ش اُؼَٔ ٝإػذاد اُزوبس٣ش . -3

 ؼِْ ٓٔضَ أُٜ٘ذط ػٖ إٗغبصارٚ أٝالً ثأٍٝ .ك٢ ؽبُخ إطالػ اُؼ٤ٞة ، إٔ ٣ؼغ عذٝالً ُزُي ، ٝإٔ ٣ -4

إٔ ٣ضٝد أُٞهغ ثالكزبد رج٤ٖ اعْ أُششٝع ، ٝاعْ طبؽت اُؼَٔ ، ٝثبُؼذد ٝاُؾغْ ٝثبُشٌَ اُز١ ٣زلن ٓغ  -5

 أُٜ٘ذط ػ٤ِٚ .

ك٢ ؽبُخ سكغ أُٜ٘ذط أٝ ٓغبػذ أُٜ٘ذط ُٔبدح أٝ ػَٔ ٓب ك٤غت ػ٠ِ أُوبٍٝ هجَ اُجذء ثزظؾ٤ؼ  -6

 وذّ ٓوزشؽبرٚ ثبإلػبدح أٝ اُزظؾ٤ؼ إ٠ُ ٓٔضَ أُٜ٘ذط أٝ أُٜ٘ذط ، ٝرُي ُزالك٢ رٌشاس اُخطأ .اُٞػغ إٔ ٣
 

 ٓٔبسعخ ٜٓ٘خ أُوبٝالد ٝأداء ٜٓبٓٚ ثخظٞص اُؼوذ : -ط
 

 أُٔبسعخ اُغ٤ذح: -1
َٔ إرا ُْ ٣ٌٖ هذ ؽذد ٝطق ًبَٓ ُٔبدح أٝ ٓ٘زظ أٝ ٓظ٘ؼ٤خ ، كئٗٚ ٖٓ أُلّٜٞ إٔ رٌٕٞ رِي أُبدح أٝ اُؼ

ٓالئٔخ ألؿشاع اُؼوذ أٝ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣غز٘زظ ٖٓ ٓؼب٤٘ٓٚ ٓ٘طو٤بً ُٔٔبسعبد اُز٘ل٤ز اُغ٤ذح  ، ثٔب ك٢ رُي 

 ٗظٞص اُج٘ٞد ٝأُٞاطلبد اُؼبٓخ ٝأُٞاطلبد اُو٤بع٤خ أُؼٍٔٞ ثٜب .

 

 

 أُٞاطلبد اُو٤بع٤خ : -2
شٛب كئٗٚ ٣غت ػ٠ِ أُوبٍٝ روذ٣ْ ( أٝ ؿ٤ B. S.S( أٝ )  A.S.T. Mإرا ؽذد ُٔبدح ٓٞاطلبد ه٤بع٤خ ٓضَ ) 

 شٜبدح أُ٘شأ اُز٢ رج٤ٖ ٓطبثوخ ٓب ٣وذٓٚ ٖٓ رِي أُٞاطلبد ُٔب ك٤ٚ ه٘بػخ أُٜ٘ذط.
 

 أُٞاطلبد أُو٤ذح  : -3
إرا ٓب ؽذد ٓظذس ٝاؽذ إلؽذٟ أُٞاد أٝ أُ٘زغبد كئٗٚ ٣غت ػ٠ِ أُوبٍٝ اُزو٤ذ ثبُج٘ذ ، ٝال ٣ـ٤ش رُي 

 خط٤خ ٖٓ أُٜ٘ذط ٓوشٝٗخ ثٔٞاكوخ طبؽت اُؼَٔ . أُظذس اُٞاؽذ ثذٕٝ ٓٞاكوخ
 

 ػالٓبد ٓشاكن اُخذٓبد أُخل٤خ : -4
ػ٠ِ أُوبٍٝ ٝػغ إشبساد ثبسصح ك٢ األٓبًٖ اُز٢ ٣ٞعذ ثذاخِٜب ٓٞاهغ ُزٔذ٣ذاد ٓشاكن ٝإٔ ٣ؼذ ُٜب 

رظ٤ِؾٜب ٓخططبد ٓغبؽ٤خ ٝاػؾخ ، ٝرُي ُزغ٤َٜ االٛزذاء إ٤ُٜب ػ٘ذ إعشاء اُلؾض ػ٤ِٜب أٝ ط٤بٗزٜب أٝ 

 أٝ رشـ٤ِٜب .
 

 اعزخذاّ األ٣ذ١ اُؼبِٓخ أُؾ٤ِخ : -د
 

 أُشبس٣غ أُُٔٞخ ٖٓ اُخض٣٘خ أٝ اُوشٝع أُؾ٤ِخ : -1

ك٢ اُؾبالد االعزض٘بئ٤خ اُز٢ ٣زؼزس اُؼَٔ ك٤ٜب ٖٓ هجَ أسد٤ٗـ٤ٖ ، ٣غٞص اعزخذاّ ػٔبُخ ٝاكذح ثٔٞاكوخ  -أ

 ٝصاسح اُؼَٔ أُغجوخ .

شػ٤خ ٖٓ اُجبؽٖ ُِٔوب٤ُٖٝ ؿ٤ش األسد٤ٗـ٤ٖ ٜٓٔب ًبٗذ األعجبة ٝػ٠ِ إٔ ػذّ إػطبء أ٣خ ػطبءاد ك -ة

 ٣ِزضّ أُوبُٕٝٞ اُلشػ٤ٕٞ ثزشـ٤َ اُؼٔبُخ األسد٤ٗخ كوؾ .

ّٕ أُششٝع رٝ ؽج٤ؼخ ٓزخظظخ ٝثؾبعخ إ٠ُ خجشح أع٘ج٤خ كؼ٤ِٚ إٔ ٣شكغ  -ط إرا رج٤ٖ ُظبؽت اُؼَٔ أ

ع٘ج٤خ إ٠ُ ُغ٘خ ك٤٘خ خبطخ ُِ٘ظش ك٢ ٓضَ ٛزٙ األٓٞس روش٣شاً ثزُي ٣ج٤ٖ أعجبة اُؾبعخ ُزِي اُخجشح األ
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ٝسكغ ر٘غ٤جبرٜب إ٠ُ ٓغِظ اُٞصساء إلطذاس اُوشاس أُ٘بعت ؽٍٞ اُغٔبػ ُِششًبد األع٘ج٤خ ٝٓوذاس 

 -ٓغبٛٔزٜب ٝرشٌَ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :

 ٓؼب٢ُ ٝص٣ش األشـبٍ اُؼبٓخ ٝاإلعٌبٕ سئ٤غبً 

 ٝػؼ٣ٞخ اُغبدح 

 ؼبٓخ ٝاإلعٌبٕ أ٤ٖٓ ػبّ ٝصاسح األشـبٍ اُ

 ٓذ٣ش ػبّ دائشح اُؼطبءاد اُؾ٤ٌٓٞخ  

 ٗو٤ت  أُٜ٘ذع٤ٖ 

 ٗو٤ت أُوب٤ُٖٝ

 ٝٓٔضَ ػٖ اُذائشح راد اُؼالهخ ثبُٔششٝع.
 

 أُشبس٣غ أُُٔٞخ ثوشٝع خبسع٤خ : -2
 

٣غٞص ر٘ل٤ز ٛزٙ أُشبس٣غ ٖٓ هجَ ٓوب٤ُٖٝ ؿ٤ش أسد٤ٗـ٤ٖ ثبُٔشبسًخ أٝ االئزالف ٓغ ٓوب٤ُٖٝ أسد٤ٗـ٤ٖ أٝ 

 بالٗلشاد إرا اهزؼذ أُظِؾخ اُؼبٓخ رُي .ث

ٝك٢ ؽبُخ ر٘ل٤ز أُششٝع ٖٓ هجَ ٓوب٤ُٖٝ ؿ٤ش أسد٤ٗـ٤ٖ ك٤غت االُزضاّ ٖٓ هجَ ٛؤالء أُوب٤ُٖٝ ثزشـ٤َ 

%( ٖٓ ٓغٔٞع اُؼٔبُخ أُبٛشح أُطِٞثخ ٝأُوذسح روذ٣شاً ؽو٤و٤بً 70ػٔبُخ أسد٤ٗخ ال روَ ٗغجزٜب ػٖ )

ٓخ ٝاإلعٌبٕ ، ػ٠ِ إٔ ال ٣غٔؼ ثزشـ٤َ أ١ ػذد ٖٓ اُؼٔبٍ األعبٗت اُؼبد٣ـ٤ٖ ؿ٤ش ثٔٞاكوخ ٝصاسح األشـبٍ اُؼب

 أُٜشح .
 

 ػ٠ِ اُٞصاساد ٝأُؤعغبد اُؼبٓخ ٝاُجِذ٣بد ٝاُششًبد أُغبٛٔخ اُؼبٓخ االُزضاّ ثجالؽ سئ٤ظ اُٞصساء  -3

ٓخبُلخ أؽٌبٓٚ ٖٓ  ٝاػزجبسٙ عضءا" ٖٓ ششٝؽ اُؼوٞد اُز٢ رجشٜٓب  ٝك٢ ؽبُخ صجٞد 1990( ُغ٘خ 6سهْ )

 هجَ أُوب٤ُٖٝ رزخز ثؾوْٜ اإلعشاءاد اُزب٤ُخ :

إٗزاس أُوبٍٝ أُخبُق خط٤بً ػ٠ِ ػ٘ٞاٗٚ ٖٓ هجَ طبؽت اُؼَٔ ُزظ٣ٞت اُٞػغ خالٍ ٓذح أهظبٛب  -أ

 ( عجؼخ أ٣بّ .7)

 كشع ؿشآخ ٓب٤ُخ رغب١ٝ أعٞس اُؼٔبُخ األع٘ج٤خ أُخبُلخ أُغزخذٓخ ك٢ أُششٝع. -ة

 

٤ٖ ٝعٞد ٗوض ك٢ أُٞاطلبد اُؼبٓخ ٝاُخبطخ رؼزٔذ أُٞاطلبد اُٞاسدح ك٢ ًٞداد اُج٘بء اُٞؽ٢٘ إرا رج -4

 األسد٢ٗ ثؾذٛب األد٠ٗ .

 

 ػ٠ِ أُوبٍٝ أُؾ٢ِ اعزخذاّ ا٤ُ٥بد أُزٞكشح ٝٓ٘زغبد اُظ٘بػخ أُؾ٤ِخ ػ٘ذ ر٘ل٤ز األشـبٍ . -5

 
 

 ٓالؽظخ:
رٞاس٣خ رؼ٤ـ٤ٖ ًَ كشد ٖٓ أكشاد عٜبص أُوبٍٝ أُ٘لز  ٝك٢ ؽبُخ ٣زؼ٤ٖ االرلبم ك٤ٔب ث٤ٖ أُوبٍٝ ٝأُٜ٘ذط ػ٠ِ 

رخِق أُوبٍٝ ػٖ رؼ٤ـ٤ٖ أ١ كشد ٓ٘ٚ أٝ رـ٤ت أ١ كشد ٓ٘ٚ دٕٝ رؼ٤ـ٤ٖ ثذ٣َ ُٚ كئٗٚ عٞف ٣زْ خظْ ٓب ٣وبثِٚ ٖٓ 

 سٝارت ٓضَ ٛؤالء األكشاد ؿ٤ش أُؼ٤٘ـ٤ٖ أٝ أُزـ٤ج٤ٖ ؽغت روذ٣شاد أُٜ٘ذط .
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 اُ٘ٔٞرط

 
 

 
 ػطٞكخ ٓذ٣ش ػبّ دائشح اُؼطبءاد اُؾ٤ٌٓٞخ

 

ً ألؽٌبّ هبٗٞ ّٕ أُوبٍٝ اُغبدح ......................................... هذ اعزٌَٔ ًبكخ اإلعشاءاد اُوب٤ٗٞٗخ ٝكوب ٕ ٣شع٠ اُؼِْ ثأ

 ............................................................... أُؼٍٔٞ ثٚ .

 

 ٘ذع٤ٖ األسد٤ٗـ٤ٖ .ٗو٤ت أُٜ

 أٝ ٗو٤ت ٓوب٢ُٝ اإلٗشبءاد األسد٤ٗـ٤ٖ .

 

 ( . Warrantyاإلهشاس ثؼٔبٕ ػ٤ٞة اُزظ٤٘غ )  *

 

 ًلبُخ ػذ٤ُخ طبدسح ػٖ اُغٜخ اُظبٗؼخ اٝ ا٤ًَُٞ ُظبُؼ طبؽت اُؼ٣َٔزؼ٤ٖ ػ٠ِ أُوبٍٝ اُز١ ٣ؾبٍ ػ٤ِٚ اُؼطبء روذ٣ْ 

( ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ 730أُؼذاد اٌُٜش٤ٌٓٝب٤ٌ٤ٗخ أُشُٔٞخ ثبُؼوذ ُٝٔذح ) ُؼٔبٕ أ١ ػ٤ٞة ر٘غْ ػٖ اُزظ٤٘غ ٌُبكخ األعٜضح ٝ

رغِْ األشـبٍ ٝثؾ٤ش رشَٔ ٛزٙ اٌُلبُخ ٓغؤ٤ُٝخ أُوبٍٝ أُب٤ُخ ٝخالكٜب ، العزجذاٍ أ١ ٖٓ األعٜضح ٝأُؼذاد 

ً ُٝٔذ ً أٝ أع٘ج٤ب ً ٖٓ ربس٣خ رغِْ  730ح ) اٌُٜش٤ٌٓٝب٤ٌ٤ٗخ اُز٢ رظٜش ثٜب ػ٤ٞة رظ٤٘غ ٝرٞك٤ش اُوطغ اُزجذ٤ِ٣خ ٓؾ٤ِب ( ٣ٞٓب

 األشـبٍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

050                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 

 

 

 ط. ٗٔبرط اُؼشع ٝاُؼٔبٗبد ٝاالرلبه٤بد ٝاُج٤بٗبد 

 
 ّٔٛرج وراب ػشض إٌّالصح -1ج

 ٍِسك ػشض إٌّالصح -2ج

 ّٔٛرج وفاٌح إٌّالصح -3ج

 ّٔٛرج اذفال١ح اٌؼمذ -4ج

 ّٔٛرج اذفال١ح فط اٌخالفاخ ) ِدٍظ تؼعٛ ٚازذ ( -5ج

 ّٛرج اذفال١ح فط اٌخالفاخ ) ِدٍظ تثالثح أػعاء(ٔ -6ج

 ّٔٛرج ظّاْ األداء / ذٕف١ز -7ج

 ّٔٛرج وفاٌح إصالذ اٌؼ١ٛب  -8ج

 ّٔٛرج وفاٌح اٌذفؼح اٌّمذِح -9ج

 ّٔٛرج ِخاٌصح ػٓ دفؼح اإلٔداص ػٕذ ذغٍُ األشغاي -10ج

 ّٔٛرج إلشاس تاٌّخاٌصح -11ج

 ّٔٛرج اٌرضاِاخ اٌّماٚي -12ج

 ؼٍك تاٌذفؼاخ األخشٜإلشاس ِر -13ج

 إلشاس ِرؼٍك تاٌذفؼاخ إٌّّٛػح -14ج

 ذّذ٠ذ ِذد اٌؼطاءاخ -15ج
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   1ط

 ٗٔٞرط ًزبة ػشع أُ٘بهظخ

Letter of Tender 

 
 أُششٝع: ...................................... اُؼطبء سهْ:......................................................

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إ٠ُ اُغبدح ) طبؽت اُؼَٔ(: ...............................................................................................

ثذساعخ ششٝؽ اُؼوذ ، ٝأُٞاطلبد ٝأُخططبد  ،  ُوذ هٔ٘ب ثض٣بسح أُٞهغ ٝاُزؼشف ػ٠ِ اُظشٝف أُؾ٤طخ ثٚ ، ًٔب هٔ٘ب

ٝعذاٍٝ ا٤ٌُٔبد ، ِٝٓؾن ػشع أُ٘بهظخ ، ٝاُغذاٍٝ األخشٟ ، ٝٓالؽن اُؼطبء راد األسهبّ: ............................ 

صٛب ٝرغ٤ِٜٔب أُزؼِوخ ثز٘ل٤ز أشـبٍ أُششٝع أُزًٞس أػالٙ ، ٝٗؼشع ٗؾٖ أُٞهؼ٤ٖ أدٗبٙ إٔ ٗوّٞ ثز٘ل٤ز األشـبٍ ٝإٗغب

ً ُٜزا اُؼشع اُز١ ٣شَٔ ًَ ٛزٙ اُٞصبئن أُذسعخ أػالٙ ٓوبثَ ٓجِؾ إعٔب٢ُ ٝهذسٙ:  ٝإطالػ أ٣خ ػ٤ٞة ك٤ٜب ٝكوب

 ................................ أٝ أ١ ٓجِؾ آخش ٣ظجؼ ٓغزؾوبً ُ٘ب ثٔٞعت ششٝؽ اُؼوذ .

 

٣ٖ " ٖٓ شرشٝؽ اُؼورذ ٝعرٞف ٗورّٞ ثبالرلربم ػِر٠ رؼ٤رـ٤ٖ إٗ٘ب ٗوجَ رؼ٤ـ٤ٖ " ٓغِظ كغ اُخالكبد" ثٔٞعت " اُلظَ اُؼشش

 أػؼبئٚ ؽغت ِٓؾن ػشع أُ٘بهظخ .

( ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ إ٣ذاع اُؼشٝع ، ٝإٔ ٣جو٠ اُؼشع ِٓضٓبً ُ٘ب ، ٣ٌٌْٝٔ٘ 120ٗٞاكن ػ٠ِ االُزضاّ ثؼشع أُ٘بهظخ ٛزا ُٔذح )

ّٕ ِٓؾر ن ػرشع أُ٘بهظرخ ٣شرٌَ عرضءا" ال ٣زغرضأ ٓرٖ " ًزربة هجُٞٚ ك٢ أ١ ٝهذ هجَ اٗوؼبء ٓذح االُزرضاّ ٛرزٙ ، ًٔرب ٗورش ثرأ

 ػشع أُ٘بهظخ " .

 

( ٓررٖ شررشٝؽ اُؼوررذ ، ٝإٔ ٗجبشررش اُؼٔررَ 4/2ٗزؼٜررذ كرر٢ ؽبُررخ هجررٍٞ ػشػرر٘ب ، إٔ ٗوررذّ ػررٔبٕ األداء أُطِررٞة ثٔٞعررت أُرربدح )

 اُؼوذ خالٍ ٓذح اإلٗغبص " . ثزبس٣خ أٓش أُجبششح ، ٝإٔ ٗ٘غض األشـبٍ ٝٗغِٜٔب ٝٗظِؼ أ٣خ ػ٤ٞة ك٤ٜب ٝكوبً ُٔزطِجبد ٝصبئن

ّٕ " ًزبة ػشع أُ٘بهظخ " ٛزا ٓرغ " ًزربة اُوجرٍٞ أٝ  ٝٓب ُْ ٣زْ إػذاد ٝرٞه٤غ ارلبه٤خ اُؼوذ ك٤ٔب ث٤٘٘ب ، ٝإ٠ُ إٔ ٣زْ رُي كئ

 هشاس اإلؽبُخ " اُز١ رظذسٝٗٚ ٣ؼزجش ػوذاً ِٓضٓبً ك٤ٔب ث٤٘٘ب .

 

 أٝ أ١ ٖٓ اُؼشٝع اُز٢ روذّ إ٤ٌُْ . ٝٗؼِْ ًزُي ثأٌْٗ ؿ٤ش ِٓض٤ٖٓ ثوجٍٞ أهَ اُؼشٝع ه٤ٔخ

 ؽشس ٛزا اُؼشع ك٢ ا٤ُّٞ: ...................... ٖٓ شٜش: ........................ػبّ: ...............................

 ...............رٞه٤غ أُ٘بهض: .......................................... شبٛذ: .........................................
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   2ط

 ِٓؾن ػشع أُ٘بهظخ

Appendix to Tender 
   

 أُشـشٝع: 

 : اُؼطبء سهْ

 التحدٌدات رلم المادة البٌان

 اسم صاحب العمل :
 عنوانه:

0/0/2/2 

 0/3و

 شركة مٌاه الٌرمون

 اسم المهندس:
 عنوانه:

 ادارة الشؤون الفنٌه 0/0/2/4

 اسم المماول:
 عنوانه:

0/0/2/3 

 0/3و

 

 % من لٌمة العرض الممدم3 التعلٌمات كفالة المنالصة 

 %( من لٌمة العمد5) التعلٌمات ضمان إصالح العٌوب

( ٌوماً تموٌمٌاً من تارٌخ أمر   240)  0/0/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال

 المباشرة 

ً 365) 0/0/3/7 فترة األشعار بالعٌوب   ( ٌوماً تموٌمٌا

ماول حك الدخول إلى المدة التً سٌمنح فٌها الم

 المولع 
 ( أٌام تموٌمٌة من تارٌخ أمر المباشرة 7) 0/ 2

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التارٌخ المحدد 
 للمباشرة 

( ٌوماً ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة 05) 0/ 8
 ضمن مدة اإلنجاز

ً 28) 06/0 الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال   ( ٌوما

 ( ٌوماً من تارٌخ المباشرة04خالل ) 08/0 تأمٌنات تمدٌم وثائك ال

 %( من " لٌمة العمد الممبولة"06) 2/ 4 ضمــان األداء

  -  04/2 لٌمة الدفعة الممدمة

( مغ الذخوط 20/2يمغى نز السادة ) 26/2 تشكٌل مجلس فّض الخالفات
العامة و جسيع البشػد الستفخعة مشيا و 

 تعجيالتيا.
 

( مغ الذخوط 20/2يمغى نز السادة ) 26/2 لس فّض الخالفاتفترة تعٌـٌن مج
العامة و جسيع البشػد الستفخعة مشيا و 

 تعجيالتيا.
 

 %( من لٌمة الدفعة06) 04/3 نسبة المحتجزات 

 %( من " لٌمة العمد الممبولة"5) 04/3 الحد األعلى للمحتجزات

ألف ديشار أردني لكل  خسدػف ( 50000) 08/3 الحد األدنى لمٌمة التأمٌن ضد الطرف الثالث
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شخز في كل حادث بغس الشطخ عغ عجد 
 الحػادث

الجهة التً تعٌن أعضاء مجلس فض الخالفات فً 
 حالة عدم االتفاق بٌن الفرٌمٌن .

( مغ الذخوط 20/2يمغى نز السادة ) 26/3
العامة و جسيع البشػد الستفخعة مشيا و 

 تعجيالتيا.
 

 الموانٌن األردنٌة السارٌة المفعول 4/ 0 المانون الذي ٌحكم العمد

 السػاصفات والذخوط الخاصةو  لغة العقج 4/ 0 اللغة المعتمدة فً العمد
 ىي المغة العخبية.ججاوؿ الكسيات و 

 ىي المغة اإلنجميديةالفشية لغة السػاصفات 

 اللغة العربٌة 4/ 0 لغة االتصال

( أٌام فً 6ولمدة )( ساعات ٌومٌاً، 8) 5/ 6 أولات العمل المعتادة

وفي حاؿ شمب السقاوؿ العسل خارج  األسبوع
اوقات العسل الخسسي عميو شمب ذلظ مقجما 

مع تحسل كمفة العسل اإلضافي لجياز 
 اإلشخاؼ

النسبة المئوٌة التً تدفع للمماول عن " المبلغ 
 االحتٌاطً الذي ٌتم صرفه " إذا لم ترد فً الجدول

 - ب-03/5

جمٌع المواد والتجهٌزات اآللٌة التً تدخل  04/5 صول إلى المولعالتحضٌرات عند الو
 فً األشغال الدائمة

 ( دٌنار  100,000)     04/6 الحد األدنى لمٌمة الدفعة المرحلٌة

سلطة تعٌـٌن المحكمٌن فً حالة تخلف األطراف عند 
 التعٌـٌن .

 بموجب لانون التحكٌم األردنً النافذ 26/6

 عضو واحد] 26/6 لتحكٌم عدد أعضاء هٌئة ا

 بموجب لانون التحكٌم األردنً 26/6 المواعد اإلجرائٌة للتحكٌم

 ( دٌنار عن كل ٌوم تأخٌر 500)   7/ 8 لٌمة تعوٌضات التأخٌر

 %( من لٌمة العمد الممبولة05) 7/ 8 الحد األلصى لمٌمة تعوٌضات التأخٌر

  04/7 أسعار تبدٌل العمالت 

 ٌل :جدول بٌانات التعد
 المواد الخاضعة لتعدٌل األسعار بسبب تغٌر التكالٌف

تلغى هذه الماده وال تدفع اي تعوٌضات  03/8
 نتٌجة تغٌر االسعار

ً 5) 04/8 نسبة الفائدة المانونٌة ) نفمات التموٌل (  %( سنوٌا

 غٌر مطلوب     9/ 4 نظام توكٌد الجودة

 ال يػجج  8/03 مكافأة اإلنجاز المبكر

 الدٌنــار األردنً 04/05 لدفع للمماولعمالت ا

مدة اإلنجاز  (0/0/5/6ألسام األشغال ) 
 الخاصة به

(0/0/3/3) 

 لٌمة تعوٌضات التأخٌر لكل ٌوم تأخٌر

   لسم
   لسم
   لسم
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 ٗٔٞرط ًلبُخ أُ٘بهظخ  

Form of Tender Guarantee 

 
 ........ اُؼطبء سهْ:..............................................أُششٝع: .....................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ّٕ أُ٘بهض ش شًخ : إ٠ُ اُغبدح ) طبؽت اُؼَٔ ( : ........................................................... ُوذ رْ إػالٓ٘ب أ

...................................... ع٤زوذّ ثؼشع ُِٔ٘بهظخ ُِٔششٝع أُ٘ٞٙ ػ٘ٚ أػالٙ اعزغبثخ ُذػٞح اُؼطبء ، ُٝٔب ًبٗذ 

ّٕ ٓظشك٘ب :  ششٝؽ اُؼطبء ر٘ض ػ٠ِ إٔ ٣زوذّ أُ٘بهض ثٌلبُخ ٓ٘بهظخ ٓغ ػشػٚ ، ٝث٘بء" ػ٠ِ ؽِجٚ ، كئ

....................... ٣ٌلَ ثزؼٜذ ال سعؼخ ػ٘ٚ إٔ ٣ذكغ ٌُْ ٓجِؾ : ث٘ي ...................................

 ......................................... ػ٘ذ ٝسٝد أٍٝ ؽِت خط٢ ٌْٓ٘ ٝثؾ٤ش ٣زؼٖٔ اُطِت ٓب ٢ِ٣ :

 
ّٕ أُ٘بهض ، ثذٕٝ ٓٞاكوخ ٌْٓ٘ ، هبّ ثغؾت ػشػٚ ثؼذ اٗوؼبء آخش ٓٞػذ ُزوذ٣ْ اُؼشٝع أٝ هجَ اٗو -أ ؼبء طالؽ٤خ أ

 ( ٣ٞٓبً ، أٝ  120اُؼشع أُؾذدح ثـ ) 

 ( ٖٓ ششٝؽ اُؼوذ ، أٝ 1/6أٌْٗ هذ هٔزْ ثئؽبُخ اُؼطبء ػ٤ِٚ ، ٌُٝ٘ٚ أخلن ك٢ إثشاّ ارلبه٤خ اُؼوذ ثٔٞعت أُبدح )  -ة

 ؼوذ. ( ٖٓ ششٝؽ ا4/2ُأٌْٗ هذ هٔزْ ثئؽبُخ اُؼطبء ػ٤ِٚ ، ٌُٝ٘ٚ أخلن ك٢ روذ٣ْ ػٔبٕ األداء ثٔٞعت أُبدح) -ط

 

ّٕ ٛزٙ اٌُلبُخ رؾٌٜٔب 120ٝػ٠ِ إٔ ٣ظِ٘ب اُطِت هجَ اٗوؼبء ٓذح طالؽ٤خ اٌُلبُخ اُجبُـخ ) ( ٣ٞٓبً ٣ٝزؼ٤ٖ إػبدرٜب إ٤ُ٘ب ، ًٔب أ

 اُوٞا٤ٖٗ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ األسدٕ .

 

 رٞه٤غ اٌُل٤َ / اُج٘ي : .............................................

 

 .......................................أُلٞع ثبُزٞه٤ــغ: ......

 

 اُزبس٣ــــــخ : .............................................
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 ٗٔٞرط ارلبه٤خ اُؼوذ  

Form of Contract Agreement 
 ..........................................أُششٝع: .................................................... اُؼطبء سهْ:........

 

 ؽشسد ٛزٙ االرلبه٤خ ك٢ ٛزا ا٤ُّٞ ............،،،،،...................... ٖٓ شٜش ................................... ُغ٘خ

 ث٤ٖ     

 .......... ػ٠ِ اػزجبسٙ " اُلش٣ن األٍٝ"طبؽت اُؼَٔ: .......................................................................

     ٝ 

 أُوبٍٝ : ......................................................................................ػ٠ِ اػزجبسٙ " اُلش٣ن اُضب٢ٗ"

 

 ..................................ُٔب ًبٕ طبؽت اُؼَٔ ساؿجبً ك٢ إٔ ٣وّٞ أُوبٍٝ ثز٘ل٤ز أشـبٍ أُششٝع: .................

 

ُٝٔب ًبٕ هذ هجَ ثؼشع أُ٘بهظخ اُز١ روذّ ثٚ أُوبٍٝ ُز٘ل٤ز األشـبٍ ٝإٗغبصٛب ٝإطالػ أ٣خ ػ٤ٞة ك٤ٜب ٝرغ٤ِٜٔب ٝكوبً 

 ُششٝؽ اُؼوذ ،

 -كوذ رْ االرلبم ث٤ٖ اُلش٣و٤ٖ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣ :

 ظ أُؼب٢ٗ أُؾذدح ُٜب ك٢ ششٝؽ اُؼوذ أُشبس إ٤ُٜب ك٤ٔب ثؼذ ٣ٌٕٞ ٌُِِٔبد ٝاُزؼبث٤ش اُٞاسدح ك٢ ٛزٙ االرلبه٤خ ٗل -1

رؼزجش اُٞصبئن أُذسعخ رب٤ُبً  " ٝصبئن اُؼوذ ٝرشٌَ عضءا" ال ٣زغضأ ٖٓ ٛزٙ االرلبه٤خ ٝرزْ هشاءرٜب ٝرلغ٤شٛب ثٜزٙ  -2

 اُظٞسح:

 ...............................................................................      " ًزبة اُوجٍٞ "  -أ
  ًزبة ػشع أُ٘بهظخ  .................................................................................. -ة
 ٓالؽن أُ٘بهظخ راد األسهبّ: ........................................................................... -ط
 اُخبطخ ٝاُؼبٓخ ( ششٝؽ اُؼوذ ) -د

 أُٞاطلبد -ٛـ
 أُخططبد    -ٝ

 ٝاُغذاٍٝ أُغؼّشح ) عذاٍٝ ا٤ٌُٔبد ٝاُغذاٍٝ األخشٟ ( .  -ص
 

 

 " ه٤ٔخ اُؼوذ أُوجُٞخ: .............................................................................................. -3

 ...............................................................................................   " ٓذح اإلٗغبص "  

إصاء ه٤بّ طبؽت اُؼَٔ ثذكغ أُغزؾوخ ُِٔوبٍٝ ٝكوبً ُِششٝؽ ، ٣زؼٜذ أُوبٍٝ ثز٘ل٤ز األشـبٍ ٝإٗغبصٛب ٝإطالػ أ٣خ  -4

 ػ٤ٞة ك٤ٜب ٝرغ٤ِٜٔب ٝكوبً ألؽٌبّ اُؼوذ .

ٍٝ ثز٘ل٤ز األشـبٍ ٝإٗغبصٛب ٝإطالػ أ٣خ ػ٤ٞة ك٤ٜب ٝرغ٤ِٜٔب ، ٣زؼٜذ طبؽت اُؼَٔ ثإٔ ٣ذكغ إ٠ُ إصاء ه٤بّ أُوب -5

 أُوبٍٝ ه٤ٔخ اُؼوذ ثٔٞعت أؽٌبّ اُؼوذ ك٢ أُٞاػ٤ذ ٝثبألعِٞة أُؾذد ك٢ اُؼوذ .

ً ُِوٞا٤ٖٗ ٝث٘بء" ػ٠ِ ٓب روذّ كوذ ارلن اُلش٣وبٕ ػ٠ِ إثشاّ ٛزٙ االرلبه٤خ ٝرٞه٤ؼٜب ك٢ أُٞػذ أُؾذد أػال ٙ ٝرُي ٝكوب

 أُؼٍٔٞ ثٜب .

 اُلش٣ن األٍٝ ) طبؽت اُؼَٔ (      اُلش٣ن اُضب٢ٗ ) أُوبٍٝ (

 اُزٞه٤غ:.........................................    اُزٞه٤غ: ......................................
 

 .........................................االعْ: .    االعْ: .......................................
 

 اُٞظ٤لخ:.........................................    اُٞظ٤لخ: .....................................

 ٝهذ شٜذ ػ٠ِ رُي:..............................    ٝهذ شٜذ ػ٠ِ رُي:...........................
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 ه٤خ كغ اُخالكبدٗٔٞرط ارلب  

Dispute Adjudication Agreement 

 ) ٓغِظ ثؼؼٞ ٝاؽذ (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ...ٝطق أُششٝع: ........................................................................................................

 طبؽت اُؼَٔ : .............................................. ػ٘ٞاٗٚ: ......................................................

 أُوــــبٍٝ:.............................................  ػ٘ٞاٗٚ: ......................................................

 غِظ:.............................................  ػ٘ٞاٗٚ: ......................................................ػؼٞ أُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ٔؼ٤ٖ ثزؼ٤ـ٤ٖ ػؼٞ " ٓغِظ كغ اُخالكبد " ، ُٔب هذ طبؽت اُؼَٔ ٝأُوبٍٝ ثئثشاّ " ارلبه٤خ اُؼوذ" ًٜٝٞٗٔب ٣شؿجبٕ ٓغز

ً " أُغِظ "  ّٕ ًال ٖٓ طبؽت اُؼَٔ ٝأُوبٍٝ ٝػؼٞ أُغِظ ، هذ  ٤ُDABٌٕٞ اُؼؼٞ اُٞؽ٤ذ ، ٣ٝغ٠ٔ أ٣ؼب " ، كئ

 -ارلوٞا ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣ :
 

 ٤خ ػ٤ِٜب: رؼزجش اُششٝؽ أُِؾوخ ثٜزٙ االرلبه٤خ ششٝؽبً الرلبه٤خ كغ اُخالكبد ، ٓغ إدخبٍ اُزؼذ٣الد اُزبُ -1
 

..................................................................................................................... 
 

( ٖٓ ششٝؽ ارلبه٤خ كغ اُخالكبد ، كئٗٚ عٞف ٣زْ دكغ ثذٍ أرؼبة ػؼٞ أُغِظ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ 17) اٌثٕذػٔالً ثأؽٌبّ  -2

 -اُزب٢ُ :
 (  د٣٘بس ػٖ ًَ ٣ّٞ ٤ًٔبٝٓبد.      )     -أ  
 ٓؼبكبً إ٤ُٜب اُ٘لوبد األخشٟ .  -ة 

( ٖٓ ششٝؽ ارلبه٤خ  17)  اٌثٕذإصاء ه٤بّ طبؽت اُؼَٔ ٝأُوبٍٝ ثذكغ ثذالد األرؼبة ٝاُ٘لوبد األخشٟ ػٔالً ثأؽٌبّ  -3

ٍّ ُِخالكبد ّٞ ّٕ ػؼٞ أُغِظ ٣زؼٜذ ثإٔ ٣وّٞ ثٜٔبّ " أُغِظ" ًٔغ  ٝكوبً ألؽٌبّ ٛزٙ االرلبه٤خ . كغ اُخالكبد ، كئ
 
٣زؼٜذ طبؽت اُؼَٔ ٝأُوبٍٝ ٓغزٔؼ٤ٖ ٝٓ٘لشد٣ٖ ثإٔ ٣ذكؼب ُؼؼٞ " أُغِظ" ، إصاء أدائٚ ُٜٔبّ كغ اُخالكبد ثذٍ  -4

 ( ٖٓ ششٝؽ ارلبه٤خ كغ اُخالكبد .17) اٌثٕذا٤ُٔبٝٓبد ٝاُ٘لوبد األخشٟ اُز٢ رزؾون ُٚ ثٔٞعت أؽٌبّ 

 
ّٕ ٛزٙ االرلبه٤خ خبػؼ -5  خ ألؽٌبّ اُوبٕٗٞ األسد٢ٗ .إ

 

 طبؽت اُؼَٔ        أُوبٍٝ             ػؼٞ أُغِظ

 

 ٝهذ شٜذ ػ٠ِ رُي .             
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   6ط
 ٗٔٞرط ارلبه٤خ كغ اُخالكبد  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) ٓغِظ ثضالصخ أػؼبء(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٝطق أُششٝع: .................................................................................................

 طبؽت اُؼَٔ : ............................................. ػ٘ٞاٗٚ: ............................................

 ............................................. ػ٘ٞاٗٚ: ............................................أُوــــبٍٝ:

 ػؼٞ أُغِظ:.............................................. ػ٘ٞاٗٚ: ............................................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ُٔب هذّ طبؽت اُؼَٔ ٝأُوبٍٝ ثئثشاّ " ارلبه٤خ اُؼوذ" ًٜٝٞٗٔب ٣شؿجبٕ ٓغزٔؼ٤ٖ ثزؼ٤ـ٤ٖ ػؼٞ " ٓغِظ كغ اُخالكبد " ، 

ّٕ ًالً ٖٓ طبؽت اُؼَٔ ٝأُوبٍٝ ٝػؼٞ أُغِظ، هذ ارلوٞا  ٤ُوّٞ ثٜٔبّ أؽذ األػؼبء اُضالصخ اُز٣ٖ ٣شٌِٕٞ " أُغِظ" كئ

 -٢ِ :ػ٠ِ ٓب ٣

ً الرلبه٤خ كغ اُخالكبد ، ٓغ إدخبٍ اُزؼذ٣الد اُزب٤ُخ  -1 رؼزجش اُششٝؽ أُِؾوخ ثٜزٙ االرلبه٤خ ششٝؽب

 ػ٤ِٜب:.......................................................................................................

غ اُخالكبد ، كئٗٚ عٞف ٣زْ دكغ ثذٍ أرؼبة ػؼٞ أُغِظ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ( ٖٓ ششٝؽ ارلبه٤خ ك17) اٌثٕذػٔالً ثأؽٌبّ  -2

 -اُزب٢ُ :

 ِثٍغاً شٙش٠اً ِمطٛػاً ِمذاسٖ ........... د٠ٕاساً .    -أ 

 )        (  د٣٘بس ػٖ ًَ ٣ّٞ ٤ًٔبٝٓبد   -ة 

 ٓؼبكبً إ٤ُٜب اُ٘لوبد األخشٟ .   -ط 

( ٖٓ ششٝؽ ارلبه٤خ  17)  اٌثٕذؼبة ٝاُ٘لوبد األخشٟ ػٔالً ثأؽٌبّ إصاء ه٤بّ طبؽت اُؼَٔ ٝأُوبٍٝ ثذكغ ثذالد األر -3

٣ٖ ُِخالكبد ٝكوبً  ّٞ ّٕ ػؼٞ أُغِظ ٣زؼٜذ ثإٔ ٣وّٞ ثٜٔبٓٚ ٓغ أػؼبء أُغِظ ا٥خش٣ٖ ًٔغ كغ اُخالكبد ، كئ
 ألؽٌبّ ٛزٙ االرلبه٤خ .

 

، إصاء أدائٚ ُٜٔبّ كغ اُخالكبد ثذٍ ٣زؼٜذ طبؽت اُؼَٔ ٝأُوبٍٝ ٓغزٔؼ٤ٖ ٝٓ٘لشد٣ٖ ثإٔ ٣ذكؼب ُؼؼٞ " أُغِظ"  -4

 ( ٖٓ ششٝؽ ارلبه٤خ كغ اُخالكبد .17) اٌثٕذا٤ُٔبٝٓبد ٝاُ٘لوبد األخشٟ اُز٢ رزؾون ُٚ ثٔٞعت أؽٌبّ 

 ٣ؼزجش ػؼٞ أُغِظ ............................... سئ٤غبً ُِٔغِظ . -5
ّٕ ٛزٙ االرلبه٤خ خبػؼخ ألؽٌبّ اُوبٕٗٞ األسد٢ٗ . -6  إ
 

 

 

 طبؽت اُؼَٔ              أُوبٍٝ         ُٔغِظػؼٞ ا
 

 

 ٝهذ شٜذ ػ٠ِ رُي .              
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 ششٝؽ ارلبه٤خ كغ اُخالكبد
 

 

( يؾمًا مؽ تاريخ مباشرة العسل ، عمى اف يباشر 60يدسى عزؾ السجمس أك األعزاء ) الحكؼ أك الحكسة( خالؿ ) -1
 تؾقيع اتفاقية فض الخالفات . ( يؾمًا مؽ تاريخ60السجمس ميامو خالؿ )

يسكؽ إنياء تعيػيؽ الحكؼ ) الحكسة( باالتفاؽ بيؽ الفريقيؽ ، كتشقزي مدة التعييؽ عشد صدكر شيادة تدمؼ األشغاؿ  ما  -2
لؼ يظمب أي مؽ الفريقيؽ تسديدىا كلكؽ بحد أقرى لتاريخ انقزاء فترة االشعار بالعيؾب ، كفي ىذه الحالة يتؼ 

 عاب الذيرية السقظؾعو الى الشرف .  تخفيض بدؿ االت
يتعيؽ عمى الحكؼ أف يكؾف كأف يبقى أثشاء أداء ميستو محايدًا كمدتقاًل عؽ الفريقيؽ ، كأف يفرح عشد تعيػيشو عؽ أي  -3

أمر قد يؤثر عمى حياده أك استقالليتو ، كسا يتعيؽ عميو أف يفرح في أي كق  الحق إذا أصبح عمى عمؼ عؽ أي أمر 
 عمى حيده كاستقالليتو ، كال يجؾز لو تقديؼ الشرح إلى أي فريق إاّل بإطالع كمؾافقة الفريق اآلخر . قد يؤثر

يتعيؽ عمى الحكؼ أف يتعامل مع تفاصيل العقد كنذاطاتو كجمدات االستساع التي يعقدىا بدرية تامة كأف ال يررح عؽ  -4
أية خبرة  يظمبف ال يؾكل ألي طرؼ آخر القياـ بسيستو أك أف أي مؽ مزاميشيا إاّل بسؾافقة الفريقيؽ ، كسا يجب عميو أ

 قانؾنية أك فشية إاّل بسؾافقة الفريقيؽ .
يتعيؽ عمى الحكؼ أف يتررؼ بإنراؼ كسؾائية فيسا بيؽ الفريقيؽ بإعظاء كل مشيسا فرصة معقؾلة لعرض قزيتو  -5

 كتقديؼ ردكده عمى ما يقدمو  الفريق اآلخر . 
في أي حاؿ مدؤكاًل عؽ أي إدعاء بذأف فعل قاـ بو أك أمر أغفمو إاّل إذا أمكؽ إثبات أف ما قاـ بو ناتج  ال يعتبر الحكؼ -6

 عؽ سؾء نية .
استساع ُيدعى إلييا  جمداتلمسجمس أف يقرر مؽ تمقاء نفدو اك بشاًء عمى طمب احد الفريقيؽ زيارة السؾقع كاف يعقد  -7

( ستيؽ يؾمًا  60دىسا ،  بحين ال تزيد السدة بيؽ كل زيارة كأخرى عمى )الفريقاف في الؾق  كالسكاف المذيؽ يحد
 كلمسجمس أف يظمب أية كثائق مشيسا ، كعمى الفريقيؽ االستجابة لظمب السجمس بيذا الخرؾص . 

 يتعيؽ عمى الحكؼ أف يتررؼ كخبير غير متحيز ) كليس كسحكؼ ( ، كيكؾف متستعًا بالرالحية الكاممة لعقد جمدات -8
  -االستساع كسا يخاه مشاسبًا ، دوف التقيج بأية إجخاءات أو قػاعج باستثشاء ىحه القػاعج ، ويتستع في ىحا الدياؽ بالرالحيات التالية :

 أف يقخر مجى سمصاتو الحاتية ، وكحلظ نصاؽ الخالفات السحالة إليو ، -أ
 أف يدتعسل معخفتو الستخررة ) إف تػفخت ( ، -ب
 ج مغ الػقائع واالمػرالسصمػبة التخاذ القخار باالسمػب الحي يختأيو .أف يبادر لمتأك -ج
 أف يقخر دفع نفقات التسػيل التي تدتحق بسػجب أحكاـ العقج ، -د
 أف يخاجع ويشقح أي تعميسات أو تقجيخات أو شيادات أو تقيػيع فيسا يتعمق بسػضػع الخالؼ ، -ىػ
وصاحب العسل ومسثميو ، لحزػر جمدات االستساع ، ولو أف يدتسخ أف ال يدسح ألي شخز غيخ السقاوؿ ومسثميو  -و

في عقج جمدة االستساع إذا تغيب أي فخيق عغ الحزػر بعج التحقق مغ نو قج تع إبالغو برػرة صحيحة عغ مػعج 
 الجمدة .

 لسجمذ اآلخخيغ ال يجػز لمحكع التشازؿ عغ االتفاقية بجوف السػافقة الخصية السدبقة مغ قبل الفخيقيغ وأعزاء ا -9
 ) إف وججوا ( .

 يخاعى أف ال يدتجعى الحكع كذاىج لتقجيع أي دليل بالشدبة ألي خالؼ ناشئ عغ العقج أو مترل بو . -10
 ( يػمًا . 28يحق لمحكع أف يتػقف عغ العسل إذا لع يتع الجفع خالؿ السيمة السحجدة ، شخيصة أف يخسل إلى الفخيقيغ إشعارًا بحلظ مجتو )  -11
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إذا تخمف السقاكؿ عؽ  الدفع مقابل السظالبات التي تقدـ إليو مؽ الحكؼ ، يقـؾ صاحب العسل بالدفع إلى الحكؼ كلو أف  -12
 يدترد ما يترتب عمى السقاكؿ مؽ أية مبالغ إزاءىا .

مؾتو أك عجزه عؽ ( يؾمًا . كفي حالة استقالتو أك 28يسكؽ لمحكؼ أف يدتقيل شريظة أف يعمؼ الفريقيؽ بإشعار مدتو )  -13
أداء ميامو أك إنياء عقده  أك رفزو االستسرار في أداء ميامو بسؾجب ىذه القؾاعد ، فإنو يتعيؽ عمى الفريقيؽ أف يقؾما 

 ( يؾمًا مؽ تاريخ انقظاعو ،14بتعيػيؽ بديل لو خالؿ )
كلغة التداكؿ في الجمدات بالمغة يتعيؽ أف تكؾف لغة االتراؿ بيؽ الفريقيؽ ككذلػ الحكؼ ) الحكسة ( كالفريقيؽ ،  -14

 السحددة في العقد كأف يتؼ إرساؿ ندخ عؽ أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .
( 56يتعيؽ عمى السجمس أف يردر قراره خظيًا إلى الفريقيؽ بذأف أي خالؼ يحاؿ إليو كذلػ خالؿ فترة ال تتعدى ) -15

اؽ مع الظرفيؽ عمى ىذه السدة ( ، يجب أف يكؾف القرار مدببًا ، يؾمًا مؽ تاريخ إحالة الخالؼ إليو ) ما لؼ يتؼ االتف
 كأف يشؾه فيو بأنو يتؼ كفقًا ليذه الذركط .

( آنفًا بعسمو ، أك تررؼ بدؾء نية ، فإنو يعتبر غير مدتحق لقبض 3إذا قاـ الحكؼ بشقض أي مؽ أحكاـ البشد رقؼ ) -16
الرسـؾ كالشفقات التي تؼ صرفيا لو ، إذا نتج عؽ ذلػ الشقض أّف قراراتو بدؿ أتعابو أك نفقاتو ، كيتعيؽ عميو أف يرد تمػ 

 أك إجراءاتو بذأف تدؾية الخالفات أصبح  باطمة أك غير فاعمة.
 -تدفع أتعاب الحكؼ عمى الشحؾ التالي : -17

 عؽ كل يـؾ عسل في زيارة السؾقع أك عقد جمدات االستساع أك دراسة الخالفات كإعداد القرارات ، -
 مزافًا إلييا نفقات أداء السياـ مثل السكالسات الياتفية كالفاكدات كمراريف الدفر كاإلعاشة ، -
 يتبقى بدؿ السياكمات ثابتًا طيمة مدة أداء الحكؼ لسيامو ، -
( يؾمًا مؽ تاريخ تدمسو السظالبات الخاصة 28يتعيؽ عمى السقاكؿ أف يدفع لمحكؼ بدؿ أتعابو كنفقاتو خالؿ ) -

 لمسقاكؿ عؽ طريق مظالبات الدفع الذيرية التي% ( مشيا 50، كيقـؾ صاحب العسل بدفع ما ندبتو )بذلػ 
 .  يقدميا السقاكؿ

 -اذا كاف " السجمس" مذكاًل مؽ ثالثة اعزاء فإنو يتعيؽ مراعاة ما يمي : -18
 عداد القرار ، كعمى السجمس اف يجتسع في خرؾصية بعد انتياء  جمدة االستساع لمتداكؿ حؾؿ السؾضؾع كا  . أ
انو سؾؼ يبذؿ قرارى جيده لمتؾصل الى قرار باالجساع ، كبعكس ذلػ يتؼ اتخاذ القرار بأغمبية االعزاء كالذيؽ  . ب

 يجؾز ليؼ الظمب مؽ العزؾ السخالف اعداد تقرير خظي لتقديسو الى صاحب العسل كالسقاكؿ ، ك
جاز أية ميسو مظمؾبة ، فإنو يسكؽ لمعزؾيؽ    ج.  إذا اخفق اي عزؾ في حزؾر اجتساع اك جمدة اجتساع اف ان

  -االخريؽ ، رغؼ ذلػ ، االستسرار في إتخاذ القرار :
 ما لؼ يعترض اي مؽ صاحب العسل اك السقاكؿ عمى قياميؼ بذلػ ، أك  -1   
بعدـ  ما لؼ يكؽ العزؾ الغائب عؽ الحزؾر ىؾ رئيس " السجمس "  ، كقاـ بإصدار تعميسا لمعزؾيؽ االخريؽ -2   

 اتخاذ قرار . 
إذا نذأ أي خالؼ يتعمق باتفاقية فض الخالفات ، أك بدبب نقزيا أك إنيائيا أك انعداـ أثرىا ، فإنو يتؼ الشغر في  -19

 الخالؼ كتدؾيتو بسؾجب أحكاـ قانؾف التحكيؼ األردني 
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 ٗٔٞرط ػٔبٕ األداء ) ًلبُخ اُز٘ل٤ز ( 

Performance Guarantee 
 
 
 

 
 غبدح: .......................................................................................................إ٠ُ اُ

 

 ٣غشٗب إػالٌْٓ ثإٔ ٓظشك٘ب : ......................................................................................

 

 .....................................................................................هذ ًلَ ثٌلبُخ ٓب٤ُخ ، أُوبٍٝ 

.................................................................................................................... 

 (   /          ثخظٞص اُؼطبء سهْ ) 

 

 .......................................... ثٔجِؾ : ) ......................( د٣٘بس أسد٢ٗ أُزؼِن ثٔششٝع: .
 

................................... ٝرُي ُؼٔبٕ ر٘ل٤ز اُؼطبء أُؾبٍ ػ٤ِٚ ؽغت اُششٝؽ اُٞاسدح ك٢ ٝصبئن ػوذ أُوبُٝخ ، ٝأٗ٘ب 

ششؽ  -ٌْٓ٘ أُجِؾ أُزًٞس أٝ أ١ عضء رطِجٞٗٚ ٓ٘ٚ ثذٕٝ أ١ رؾلع أٝ ثٔغشد ٝسٝد أٍٝ ؽِت خط٢  –ٗزؼٜذ ثإٔ ٗذكغ ٌُْ 

ّٕ أُوبٍٝ هذ سكغ أٝ أخلن ك٢ ر٘ل٤ز أ١ ٖٓ اُزضآبرٚ ثٔٞعت اُؼوذ  ٝرُي ثظشف  –ٓغ رًش األعجبة اُذاػ٤خ ُٜزا اُطِت ثأ

 اُ٘ظش ػٖ أ١ اػزشاع أٝ ٓوبػبح ٖٓ عبٗت أُوبٍٝ ػ٠ِ إعشاء اُذكغ .

 

ً ثزبس٣خ  ٝرجو٠ ٛزٙ اٌُلبُخ عبس٣خ أُلؼٍٞ ٖٓ ربس٣خ طذٝسٛب ُٝؾ٤ٖ رغِْ األشـبٍ أُ٘غضح ثٔٞعت اُؼوذ أُؾذد ٓجذئ٤ب

 ................... شٜش .................. ٖٓ ػبّ .............. ٓب ُْ ٣زْ رٔذ٣ٜب أٝ رغذ٣ذٛب ث٘بء" ػ٠ِ ؽِت طبؽت اُؼَٔ . 

 رٞه٤غ اٌُل٤َ /ٓظشف: ................

 ثبُزٞه٤غ: ..................... أُلٞع

 اُزبس٣ـــــخ : ....................           
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 ٗٔٞرط ًلبُخ إطالػ اُؼ٤ٞة    

Defects Liability Guarantee 

 
 
 

 

 ........................................إ٠ُ اُغبدح: ...............................................................

 

 ٣غشٗب إػالٌْٓ ثإٔ ٓظشك٘ب : ......................................................................................

 

 ................هذ ًلَ ثٌلبُخ ٓب٤ُخ ، أُوبٍٝ......................................................................

.................................................................................................................... 

 (    /      ثخظٞص اُؼطبء سهْ )    

 ..........(   د٣٘بس أسد٢ٗ أُزؼِن ثٔششٝع: ........................................... ثٔجِؾ : ) .................

ً الُزضاّ أُوبٍٝ ُز٘ل٤ز ع٤ٔغ اُزضآبرٚ ك٤ٔب ٣خض أػٔبٍ  ................................... ٝرُي اإلطالؽبد  ػٔبٗب

 ٝاُظ٤بٗخ ثٔٞعت أؽٌبّ ػوذ أُوبُٝخ .
 

ء رطِجٞٗٚ ٓ٘ٚ ثذٕٝ أ١ أُجِؾ أُزًٞس أٝ أ١ عض –ثٔغشد ٝسٝد أٍٝ ؽِت خط٢ ٌْٓ٘  –ٝإٗ٘ب ٗزؼٜذ ثإٔ ٗذكغ ٌُْ 

ّٕ أُوبٍٝ هذ سكغ أٝ أخلن ك٢ ر٘ل٤ز اُزضآبرٚ ك٤ٔب ٣خض  رؾلع أٝ ششؽ ، ٓغ رًش األعجبة اُذاػ٤خ ُٜزا اُطِت ثأ

أػٔبٍ اإلطالؽبد ٝاُظ٤بٗخ ثٔٞعت اُؼوذ ، ًٝزُي ثظشف اُ٘ظش ػٖ أ١ اػزشاع أٝ ٓوبػبح ٖٓ عبٗت أُوبٍٝ 

 ػ٠ِ إعشاء اُذكغ .
 

خ عبس٣خ أُلؼٍٞ ٖٓ ربس٣خ طذٝسٛب ُٝؾ٤ٖ اُزغِْ اُٜ٘بئ٢ ُألشـبٍ ثٔٞعت اُؼوذ ٝه٤بّ أُوبٍٝ ٝرجو٠ ٛزٙ اٌُلبُ

 ثئًٔبٍ اُ٘ٞاهض ٝاإلطالؽبد أُطِٞثخ ٓب ُْ ٣زْ رٔذ٣ذٛب أٝ رغذ٣ذٛب ث٘بء" ػ٠ِ ؽِت طبؽت اُؼَٔ .

 
 رٞه٤غ اٌُل٤َ /ٓظشف: ................

 أُلٞع ثبُزٞه٤غ: .....................

 اُزبس٣ـــــخ : ...................                                                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

063                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 9ط

 ٗٔٞرط  ًلبُخ اُذكؼخ أُوذٓخ

Advance Payment Guarantee 

 
 

 
 

 ............................................................إ٠ُ اُغبدح: ...................................................

 

 ٣غشٗب إػالٌْٓ ثإٔ ٓظشك٘ب  ٣ٌلَ أُوبٍٝ : ...............................................................................

 

 ...................................................ثٔجِؾ : ).......................( د٣٘بس أسد٢ٗ ..........................

 

ٝرُي ٓوبثَ ًلبُخ اُذكؼخ أُوذٓخ ثخظٞص اُؼطبء سهْ: ......................................... اُخبص ثٔششٝع 

 ُٔوذٓخ ؽغت ششٝؽ اُؼطبء ........................................................... ثزأ٤ٖٓ ه٤بّ أُوبٍٝ ثغذاد ه٤ٔخ اُذكؼخ ا
 

ٝإٗ٘ب ٗزؼٜذ ثإٔ ٗذكغ ٌُْ أُجِؾ أُزًٞس أػالٙ أٝ اُشط٤ذ أُغزؾن ٓ٘ٚ ػ٘ذ أٍٝ ؽِت خط٢ ٌْٓ٘ ، ٝرُي ثظشف اُ٘ظش ػٖ 

 أ١ اػزشاع أٝ رؾلع ٣جذ٣ٚ أُوبٍٝ .
 

ذٓخ ، ٣ٝزْ رٔذ٣ذٛب رِوبئ٤بً ٝرجو٠ ٛزٙ اٌُلبُخ عبس٣خ أُلؼٍٞ ٖٓ ربس٣خ طذٝسٛب ُٝؾ٤ٖ عذاد أُوبٍٝ ألهغبؽ اُذكؼخ أُو

 ُؾ٤ٖ عذاد ه٤ٔخ اُذكؼخ أُوذٓخ ثبٌُبَٓ .

 
 رٞه٤غ اٌُل٤َ /ٓظشف: ................

 أُلٞع ثبُزٞه٤غ: .....................

 ..........اُزبس٣ـــــخ : .........                                                                                       
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 ٗٔٞرط  ٓخبُظخ ػٖ دكؼخ اإلٗغبص ػ٘ذ رغِْ األشـبٍ 

 
 
 
 

 أهش أٗب أُٞهغ إٓؼبئ٢ ٝخبر٢ٔ أدٗبٙ : ............................................................................

 

.................................................................................................................... 

 

 ٗوش ٗؾٖ أُٞهؼ٤ٖ إٓؼبءار٘ب ٝخبرٔ٘ب ك٢ أدٗبٙ ....................................................................

 

................................................................................................................... 

 

 ً  ثأٗ٘ب هجؼ٘ب ٖٓ .............................................. ٓجِؾ ) .............................. ( د٣٘بساً أسد٤ٗب

 

 ..............................ٝرُي ه٤ٔخ دكؼخ اإلٗغبص ػ٘ذ اُزغِْ األ٢ُٝ ػٖ ٓششٝع إٗشبء .......................

 ٓٞػٞع اُؼطبء سهْ ...............................................................................................

٤خ اُٜبش٤ٔخ ٖٓ أُجِؾ األسدٗ ٝثٜزا كئٗ٘ب ٗجشا رٓخ ..................................................................... ٝؽٌٞٓخ أٌُِٔخ

أُزًٞس أػالٙ ٖٝٓ ًبكخ أُجبُؾ اُز٢ عجن ٝإٔ هجؼ٘بٛب ػ٠ِ ؽغبة ٓششٝع أُزًٞس أػالٙ ٓغ رؾلظ٘ب ٝرؼٜذٗب ثزوذ٣ْ 

 رلبط٤َ أ٣خ ٓطبُجبد ٗذػ٢ ثٜب إ٠ُ ...............................................

ً ٖٓ ربس٣خ ٛزٙ أُخب ُظخ ٓؼضصح ثبُٞصبئن اُضجٞر٤خ )دٕٝ إٔ ٣شٌَ ٛزا إهشاساً ٖٓ خالٍ كزشح اسثؼخ ٝصٔبٕٗٞ ٣ٞٓب

.................... ثظؾخ ٛزٙ أُطبُجبد ( ٝك٢ ؽبُخ ػذّ روذ٣ْ ٛزٙ أُطبُجبد خالٍ أُذح أُزًٞسح ٌٕٗٞ هذ أعوط٘ب ؽو٘ب ثأ٣خ 

ٌِٔخ األسد٤ٗخ اُٜبش٤ٔخ ٖٓ أ١ ؽن أٝ ٓطبُجخ ٜٓٔب ًبٕ ٗٞػٜب ٝه٤ٔزٜب ثؾ٤ش رجشأ رٓخ ......................... ٝؽٌٞٓخ أُ

 ػالهخ ثبُٔششٝع أُج٤ٖ أػالٙ اُغبثوخ ُزبس٣خ اُزغِْ األ٢ُٝ ُِٔششٝع

 ٝػ٤ِٚ ٗٞهغ رؾش٣شاً ك٢ .....................................

 اعْ أُوبٍٝ : .............................................

 .....................اعْ أُلٞع ثبُزٞه٤غ: ...............

 رٞه٤غ أُلٞع ثبُزٞه٤غ: ..................................

 اُخبرْ:
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 ٗٔٞرط  أُخبُظخ ) اإلثشاء(

Discharge Statement 

 
 
 

 
 .......................................أهش أٗب أُٞهغ إٓؼبئ٢ ٝخبر٢ٔ أدٗبٙ : ...............................................

 

............................................................................................................................. 
 

 .................................ٗوش ٗؾٖ أُٞهؼ٤ٖ إٓؼبءار٘ب ٝخبرٔ٘ب ك٢ أدٗبٙ : ..........................................
 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 .ثأٗ٘ب هجؼ٘ب ٖٓ .......................................................... ٓجِؾ ) ......................... ( د٣٘بساً أسد٤ٗبً 
 

 ٝؽ اُؼبٓخ ( ٖٓ اُشش 14/13،  14/12، 14/11ٝرُي ه٤ٔخ اُذكؼخ اُخزب٤ٓخ ثٔٞعت أؽٌبّ أُٞاد ثٔٞعت أؽٌبّ أُٞاد ) 
 

 ُِؼوذ ، ٝرُي ػٖ ٓششٝع إٗشبء : ..........................................................................................
 

 ٓٞػٞع اُؼطبء سهْ : ......................................................................................................
 

هذ رغِٔ٘ب ًبَٓ اعرزؾوبهبر٘ب ػرٖ أُشرشٝع أػرالٙ ٝهٔ٘رب ثزورذ٣ْ ًبكرخ ٓطبُجبر٘رب أُزؼِورخ ثبُؼورذ  بٗظشػ ثٔٞعت ٛزا اإلهشاس أٗ٘

 ٝثٜزا كئٗ٘ب ٗجشا رٓخ ........................... 
 

الً ٓطِورربً ال سعؼررخ ك٤ررٚ ٝؽٌٞٓررخ أٌُِٔررخ األسد٤ٗررخ اُٜبشرر٤ٔخ ٓررٖ أ١ ؽررن أٝ ػالهررخ ثبُٔشررشٝع أُجرر٤ٖ أػررالٙ إثررشاء ػبٓرربً شرربٓ

ٝاُزر٢ رظرذس ثؼرذ رربس٣خ  13/7،  ٣ٝ13/8غزض٠٘ ٖٓ ٛزا اإلثشاء أ١ رؼ٣ٞؼبد رُغزؾن ُِٔوبٍٝ ٗز٤غخ رطج٤ن شرشٝؽ أُربدر٤ٖ 

 ٛزٙ أُخبُظخ ) اإلثشاء ( .

 

 ٝػ٤ِٚ ٗٞهغ رؾش٣شاً ك٢ : ..........................................
 

 .......................................اعْ أُوبٍٝ : ...............
 

 اعْ أُلٞع ثبُزٞه٤غ : ...........................................
 

 رٞه٤غ أُلٞع ثبُزٞه٤غ: ..........................................

 

اُخبرْ :
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 ٗٔٞرط  اُزضآبد أُوبٍٝ

Contractors Commitments 

 
 
 

 

 ....................................................................      أُوبٍٝ: -1

 ....................................................................     أُذ٣ش اُؼبّ : -2

 ....................................................................              سهْ ِٓق اُزظ٤٘ق ك٢ دائشح اُؼطبءاد -3

 ....................................................................     كئخ اُزظ٤٘ق : -4

 ...................................................................     عوق االُزضاّ : -5

 ...................................................................    أُشبس٣غ أُِزضّ ثٜب: -6

 

لٌمة اإلحالة  رلم العطاء اسم المشروع الرلم

 بالدٌنار

لٌمة األعمال 

 المتبمٌة دٌنار

تارٌخ أمر  مدة التنفٌذ

 المباشرة

 مالحظات

0-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-        

06-        

 المجموع:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠شٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش ِش

067                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13ط

 إهشاس ٓزؼِن ثبُذكؼبد األخشٟ

 
 

 

 أهش أٗب أُٞهغ إٓؼبئ٢ ٝخبر٢ٔ ك٢  أدٗبٙ ...................................................................................

............................................................................................................................. 

 ٗوش ٗؾٖ أُٞهؼ٤ٖ إٓؼبءار٘ب ٝخبرٔ٘ب ك٢ أدٗبٙ...............................................................................

 

ٖٓ اُششٝؽ  اُخبطخ ُؼوذ أُوبُٝخ ُِٔشبس٣غ اإلٗشبئ٤خ اُخبص ثٜزا   (17/9/1أٗ٘ب هذ اؽِؼ٘ب ػ٠ِ ٓب ٝسد رؾذ أُبدح سهْ )

اُؼوذ ، ٝػٔالً ثأؽٌبّ ٛزٙ أُبدح ٗشكن إهشاساً ٓٞهؼبً ٖٓ هجِ٘ب ؽغت األطٍٞ ٗوش ك٤ٚ ثغ٤ٔغ اُؼٔٞالد أٝ أرؼبة االعزشبساد أٝ 

رْ دكؼٜب إ٠ُ شخض ٖٓ " ا٥خش٣ٖ"  أرؼبة اًُٞالء أٝ ؿ٤شٛب أُجبششح ٝؿ٤ش أُجبششح ٝأ١ ش٢ء رٝ ه٤ٔخ ٓبد٣خ ٝاُز٢

ً ٓلظالً ُٜزٙ اُذكؼبد األخشٟ ُٖٝٔ دكؼذ ٝعججٜب عٞاء" رْ دكؼٜب أٝ ًبٗذ عزذكغ ثشٌَ ٓجبشش أٝ ؿ٤ش  ً ٝطلب ٝٗشكن ؽ٤ب

ٓجبشش ٖٓ هجِ٘ب أٝ ٤ٗبثخ" ػ٘ب أٝ ٖٓ هجَ ٓوب٤ُٝ٘ب ٖٓ اُجبؽٖ أٝ ٤ٗبثخ" ػْٜ٘ أٝ أ١ ٓٞظل٤ْٜ أٝ ًٝالئْٜ أٝ ٓٔض٤ِْٜ ، ٝرُي 

ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُذػٞح إ٠ُ روذ٣ْ اُؼشٝع اُخبطخ ثز٘ل٤ز ٛزا اُؼوذ أٝ ػ٤ِٔخ أُ٘بهظخ / أُضاٝدح ٗلغٜب أٝ اإلؽبُخ  ػ٠ِ 

 أُوبٍٝ أٝ أُلبٝػبد اُز٢ رغش١ إلثشاّ اُؼوذ أٝ ٖٓ أعَ ر٘ل٤زٙ كؼالً .

 

ً إ٠ُ اُلش٣ن األٍٝ ػ٠ِ اُلٞس ػٖ ٝعٞد أ١ دكؼ ً خط٤ب بد ثٔب ك٢ رُي ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ٝطلبً ًٔب ٝٗزؼٜذ ثإٔ ٗوذّ رظش٣ؾب

ٓلظالً ُغجت ٛزٙ اُذكؼبد ٝرُي ثزبس٣خ ه٤بٓ٘ب ثبُذكغ أٝ ربس٣خ إُضآ٘ب ثبُذكغ أٝ ربس٣خ إُضآ٘ب ثبُذكغ أ٣ٜٔب ٣ؾذس أٝالً ًٔب 

خ أٝ إخالٍ ٖٓ ٝٗشاكن ػ٠ِ ه٤بّ اُلش٣ن األٍٝ ثبرخبر اإلعشاءاد أُج٤٘خ رؾذ أُبدح أُشبس إ٤ُٜب أػالٙ ؽبٍ ؽذٝس أ١ ٓخبُل

 هجِ٘ب ثأؽٌبّ اُلوشح ) أ ( ٜٓ٘ب ِٝٗزضّ ثز٘ل٤ز ًَ ٓب ٝسد ك٢ ٛزٙ أُبدح .

 ٝػ٤ِٚ ٗٞهغ رؾش٣شاً ك٢       /      /

 

 اعْ أُزؼٜذ: ........................................................

 ....اعْ أُلٞع ثبُزٞه٤غ: ..........................................

 رٞه٤غ أُلٞع ثبُزٞه٤غ: ............................................

 اُخبرــــْ : ......................................................

 

ػ٠ِ أُوبٍٝ روذ٣ْ اإلهشاس أُزؼِن ثبُذكؼبد األخشٟ ٝك٢ ؽبٍ ػذّ ه٤بٓٚ ثذكغ أ١ ػٔٞالد أٝ أرؼبة أٝ أ١ ٖٓ  *   

( ػ٤ِٚ إٔ ٣زًش رُي ك٢ اإلهشاس أُوذّ ٓ٘ٚ، ًَٝ ٖٓ ال ٣وذّ ٛزا اإلهشاس ع٤شكغ 17/9ُٔؾذدح ثبُٔبدح ) األٓٞس ا

 ػشػٚ ، ٝػ٠ِ أُوبٍٝ ٝػغ اإلهشاس ك٢ ظشف ٓـِن ٓ٘لظَ ػٖ اُؼشع .
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 إهشاس ٓزؼِن ثبُذكؼبد أُٔ٘ٞػخ

 
 
 

 

 ..............................................................أهش أٗب أُٞهغ إٓؼبئ٢ ٝخبر٢ٔ ك٢  أدٗبٙ ...........

.................................................................................................................... 

 ....................................ٗوش ٗؾٖ أُٞهؼ٤ٖ إٓؼبءار٘ب ٝخبرٔ٘ب ك٢ أدٗبٙ.................................

 

ٖٓ اُششٝؽ  اُخبطخ ُؼوذ أُوبُٝخ ُِٔشبس٣غ اإلٗشبئ٤خ اُخبطخ ثٜزا  ( 17/9/2أٗ٘ب هذ اؽِؼ٘ب ػ٠ِ ٓب ٝسد رؾذ أُبدح سهْ )

ٓجبُؾ عٞاء" ًبٗذ اُؼوذ ، ٝػٔالً ثأؽٌبّ ٛزٙ أُبدح ٗشكن إهشاساً ٓٞهؼبً ٖٓ هجِ٘ب ؽغت األطٍٞ ، ٗوش ك٤ٚ ثأٗ٘ب ُْ ٗوْ ثذكغ أ١ 

ػٔٞالد أٝ أرؼبة اعزشبساد أٝ أرؼبة ًٝالء أٝ ؿ٤شٛب عٞاء" ثشٌَ ٓجبشش أٝ ؿ٤ش ٓجبشش ُْٝ ٗوْ ثزوذ٣ْ أ١ ش٢ء رٝ ه٤ٔخٍّ 

ٓبد٣خٍّ ُْٝ ٗوْ ثئػطبء ٝػٞد أٝ رؼٜذاد ُذكغ ٓضَ ٛزٙ أُجبُؾ أٝ روذ٣ْ ٓضَ ٛزٙ األش٤بء عٞاء" ٓجبششح" أٝ ثبُٞاعطخ ، أٝ 

را ًبٕ رُي هذ رْ ٖٓ هجِ٘ب أٝ ٤ٗبثخ" ػ٘ب أٝ ٖٓ ٓوب٤ُٝ٘ب ٖٓ اُجبؽٖ أٝ ٤ٗبثخ" ػْٜ٘ أٝ أ١ ٖٓ ٓٞظل٤ْٜ أٝ ثـغ اُ٘ظش ػٔب إ

ًٝالئْٜ أٝ ٓٔض٤ِْٜ إ٠ُ اُلش٣ن األٍٝ ، ٣ٝشَٔ رُي ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ال اُؾظش أ١ " ٓٞظق " ثـغ اُ٘ظش ػٔب إرا ًبٕ 

ٞح إ٠ُ روذ٣ْ اُؼشٝع اُخبطخ ثز٘ل٤ز ٛزا اُؼوذ أٝ ػ٤ِٔخ أُ٘بهظخ / ٣زظشف ثظلخ ٍّ سع٤ٔخٍّ أّ ال ، ٝرُي ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُذػ

  كؼالً . أُضاٝدح ٗلغٜب أٝ اإلؽبُخ ػ٠ِ أُوبٍٝ أٝ أُلبٝػبد اُز٢ رغش١ إلثشاّ اُؼوذ أٝ ٖٓ أعَ ر٘ل٤زٙ

 

ٝ ثبُٞاعطخ ٝعٞاء" ًٔب ٝٗزؼٜذ ثإٔ ال ٗوّٞ ثزوذ٣ْ أ١ دكؼبد ٓٔ٘ٞػخ أٝ ٗؼذ ثزوذ٣ْ ٓضَ ٛزٙ اُذكؼبد عٞاء" ٓجبششح" أ

أًبٕ رُي ٖٓ هجِ٘ب أٝ ٖٓ هجَ ٓوب٤ُٝ٘ب ٖٓ اُجبؽٖ أٝ أ٣بً ٖٓ ٓٞظل٤ْٜ أٝ ًٝالئْٜ أٝ ٓٔض٤ِْٜ إ٠ُ أ١ " ٓٞظق " ك٤ٔب ٣زؼِن 

 ثؼذ٣َ ٛزا اُؼوذ أٝ رغذ٣ذٙ أٝ رٔذ٣ذٙ أٝ ر٘ل٤زٙ .

 ٝػ٤ِٚ ٗٞهغ رؾش٣شاً ك٢       /      /

 

 ............................اعْ أُزؼٜذ: ........................

 اعْ أُلٞع ثبُزٞه٤غ: ..........................................

 رٞه٤غ أُلٞع ثبُزٞه٤غ: ........................................

 اُخبرــــْ : ................................................

 

 

ؼِن ثبُذكؼبد األخشٟ ٝك٢ ؽبٍ ػذّ ه٤بٓٚ ثذكغ أ١ ػٔٞالد أٝ أرؼبة أٝ أ١ ٖٓ ػ٠ِ أُوبٍٝ روذ٣ْ اإلهشاس أُز *   

( ػ٤ِٚ إٔ ٣زًش رُي ك٢ اإلهشاس أُوذّ ٓ٘ٚ، ًَٝ ٖٓ ال ٣وذّ ٛزا اإلهشاس ع٤شكغ 17/9األٓٞس أُؾذدح ثبُٔبدح ) 

 ػشػٚ ، ٝػ٠ِ أُوبٍٝ ٝػغ اإلهشاس ك٢ ظشف ٓـِن ٓ٘لظَ ػٖ اُؼشع .
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 رٔذ٣ذ ٓذد اُؼطبءاد: (1)ِٓؾن 
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 الجزء الخامس
المواصفات والشروط الخاصة 

 والمواصفات الفنٌة
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 ِْٓ ٖٓ خضا600ٕٓششٝع رٞس٣ذ ٝرٔذ٣ذ خؾ ٗبهَ هطش 

 ٓؾبكظخ اسثذ-صثذا ُـب٣خ روبؽغ هظش اُؼٞاد٣ٖ
 

 الذخوط الخاصة و ات فػاصسال - أ    
 ل :سالع باتمتصم -0

 ب:بسؾجذلػ ك 
 .2013، طبعة  2010(، إصدار  2 ءلجز اك  1فيديػ ) الجزء  ويذائناال عير قاكلو السؾّحد لمسذاسلد اعقر تفد - 1
 داكؿ الكسيات.كجة خاصلط اك ذر : السؾاصفات كاللنثاالء جز ال - 2
 :عاموالت فااصسؾ ال - 3

 .1992 ةشه ساسيلظة امسعؽ ة در محقاتيا الراكم هياسال طخظؾ  دعساؿ تسديأ  -أ      
 .1996السؾاصفات العامة لالعساؿ االنذائية كالسعسارية الرادر عؽ كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف لدشة  -ب      
 كؾدات البشاء االردنية لالعساؿ الكيربائية كالسيكانيكية. -ج      

 .اتظظسخال - 4
 .عظاءلق ائكثا ردر عمىتمالحق  يةا - 5
 :لسعلع اقمػ  - 2

 . ِسافظح استذ-ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد٠ٓ
 :ؿعسااأل وصف - 3
جب أعساؿ السذركع، بسؾ  يل كتدميؼ كصيانةغتذك  يؼعقتتشفيذ كاتساـ كفحص ك  اء ىيظعالذا ى ؽضس السذسؾلة األعساؿ -

تكؾف اعساؿ السذركع مؽ العشاصر غاية كحدب تعميسات السيشدس السذرؼ، حين تاله يذلسعدة لات اظخظسلصفات كاالسؾا
 كاألعساؿ التالية:

 

 أعساؿ خصػط السياه: -
 ة:يظؾط التالخال كتجربة كتذغيل كفرل تسديد ككصل ؽخظؾط السياه السذسؾلة في ىذا السذركع م ؿاسف أعؾ تتك

شية شامال الحفر حدب السؾاصفات الفك  ـ.ط( 3100ممؼ بظؾؿ تقريبي )600قظر    C40تؾريد كتسديد مؾاسير دكتايل   -1
كالظسؼ كالتأميؽ ككضع الذريط التحذيري السسغشط كالظسؼ بسادة البيس كؾرس كعمى طبقات مع اعادة االكضاع حدب 

 السخظظات كالسؾاصفات .
وعمى السقاوؿ التشديق مع البمجية / االشغاؿ العامة/ ىشجسة البمجيات لتحجيج مدار الخط السقتخح  -

حدب السصمػب مغ الجية السعشية ) البمجية او االشغاؿ العامة او ىشجسة وتكػف كمفة اعادة االوضاع 
وعمى السقاوؿ وعمى نفقتو الخاصة مخاجعة البمجية السعشية او البمجيات ( محسمة عمى سعخ الستخ الصػلي  
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ع وزارة االشغاؿ العامة لمحرػؿ عمى السػاصفات الفشية الدارية السفعػؿ والتقيج بيا حتى و اف تعارضت م
السػاصفات الفشية لذخكة مياه اليخمػؾ ويعتبخ ذلظ محسل عمى سعخ الستخ الصػلي لتشفيح الخصػط وال 
يدتحق السقاوؿ اي تعػيزات مالية او زمشية نتيجة التشفيح حدب مػاصفات البمجية السعشية او وزارة 

 االشغاؿ العامة واالسكاف. 
)غيخ مخفق(  18/6/2020( تاريخ 2/2/7805ة اربج الكبخى رقع )عمى السقاوؿ االلتداـ بسا ورد بكتاب رئيذ بمجي -

بخرػص الذخوط والسػاصفات الخاصة باعادة االوضاع في الذػارع الخاصة ببمجية اربج الكبخى وال يدتحق السقاوؿ اي 
 تعػيزات مالية اضافيو جخاء االلتداـ بتعميسات البمجية.

مع القائؼ قظر  ممؼ600ربط الخظؾط السقترحو قظر  كالدعر يذسلر با 25ضغط   ممؼ600قظر   بسكتركيب مح تؾريد– 2
السؾارد كانذاء السشيل الخرساني حدب السخظظات السرفقو مؽ شامال تؾريد  تؾريد كتركيب جسيع القظع الالزموشامال  ممؼ 600

فريات الالزمة كإعادة الردـ شامال الح شامال حديد التدميح كالظؾبار 2كغؼ/سؼ250الخرسانو السدمحو بقؾة كدر ال تقل عؽ 
حدب ك ككافة األعساؿ التابعة  كجسيع ما يمـز HD كالغظاء السعدني كإعادة األكضاع الى ماكان  عميو سابقا ... الخ
  .السخظظات كالسؾاصفات كتعميسات السيشدس السذرؼ 

شامال" السشيل  double orifice بار  25بزغط اسسي ممؼ 80قظر ( Air Release Valve) ات تؾريد كتركيب ىؾاي-3
 ممؼ عمى الخط السقترح حدب السخظظات السرفقة  كحدب تعميسات السيشدس السذرؼ . 900قظر 

بار   25" بزغط اسسي 8شامال" تؾريد كتركيب محبس قظر  ممؼ200( قظر Washoutتؾريد كتركيب خط لمغديل ) -4
 شامال حديد التدميح كالظؾبار 2كغؼ/سؼ250ؾة كدر ال تقل عؽ شامال تؾريد كعسل السشيل الخرساني مؽ الخرسانو السدمحو بق

تؾريد كتسديد شامال"  HDكالغظاء السعدني شامال الحفريات الالزمة كإعادة الردـ كإعادة األكضاع الى ماكان  عميو سابقا 
خرساني قظر  حدب السخظظات كالسؾاصفات ، شامال" عسل مشيلـ.ط( ك  15ممؼ بظؾؿ اجسالي )200مؾاسير دكتايل قظر 

حدب السخظظات  ك HDسؼ شامال" الحفر كالظسؼ كاعادة الؾضع كجسيع ما يمـز  شامال" حديد التدميح كالغظاء السعدني  90
 السرفقة ك تعميسات السيشدس السذرؼ .

مؾاسير ممؼ مع السزخات القائسة في محظة زبدا كالدعر يذسل تؾريد كتركيب 600تؾريد كتركيب كشبػ الخط السقترح قظر -5
ـ.ط شامال جسيع القظع الالزمو مؽ اكؾاع كتيات....الخ شامال المحاـ كالعزؿ شامال  100ممؼ بظؾؿ تقريبي 600حديد قظر 

( كرداد 2ممؼ عدد ) 600محابس قظر  ممؼ ك السزخات القائسة شامال تؾريد كتركيب600الذبػ مع الخط السقترح دكتايل قظر 
كتكؾف جسيع ممؼ  400كعداد ميكانيكي قظر ( 2ممؼ عدد )80( كىؾايو قظر 2) كساعات ضغط عدد 2ممؼ عدد 600قظر 

كحدب السؾاصفات كتعميسات السيشدس مؽ السزخات بار شامال التركيب عمى خظؾط الدفع  25القظع كالسؾاد بزغط اسسي 
  السذرؼ.

اسير السياه كالررؼ لعسل تغميف لسؾ  Ready mixيؾما(  28بعد  2كغؼ/سؼ250تؾريد كصب خرسانو مدمحو ) - 6
(شاماًل الظؾبار كحديد التدميح كالحفريات كاعادة الظسؼ كنقل الفائض كاعادة االكضاع.الخ ككافة االعساؿ  RCEالرحي)

 .التابعة كالكسية تقديرية 

 مالحطة ىامو:
  :بسا يخص تؾريد السؾاسير كالقظع حدب اآلتيCode 937بالسشذأ كذلػ حدبيجب عمى السشاقص االلتزاـ 
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 Source and Nationality of materials 

 Except as specified in this contract or as USAID may otherwise agree in writing, all goods 

financed under this contract shall have their source, and the suppliers of all goods and 

services financed under this contract shall have their nationality, in countries included in 

Geographic Code 937. Goods and services financed under this contract must be available for 

purchase in the applicable Geographic Code at the time of purchase. Geographic Code 937 

includes: Jordan, the United States or a developing country (for a list of eligible developing 

countries, please see: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf.  

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf 

 
: (Transportation) الشحن البحري والجوي -(6  

      The transportation of any shipments by ocean or air and related delivery services 

are requird to be transported by prevetly owened United State vassel or air charter, 

other wise prior approval is required in writing from USAID through YWC-

Yarmouk Water Company.  

يكؾف مؽ خالؿ شركات امريكية خاصة كبخالؼ ذالػ يجب اخذ  الذحؽ الجؾي كالبحري كخدماتيا يجب اف
 الخظية مؽ خالؿ شركة مياه اليرمؾؾ.    USAIDمؾافقة

 
 تصصاخالسو  ب السػاصفاتجػ سبو مفتخلساػاعيا وان ارىصاقبا اهيلسا يبباأنسجيج ؿ تاعسأل ساسيةاأل تاصمبتالس-4
 كسا يمي :اوؿ قالس مد ولية غي ملكافة البشػد والتي ى ؼسذخ لا سيشجب تعميسات السدوح

 األجيزة الفشية العاممة.ك كؿ االسق تداـ معامااه الفداح السجاؿ يالس ظؾطخ راتامدك  قعؾام يرحزكت ةيؾ دتك  فيغتش -1

 
 ،بيار ت  )انكء سؾا مفةتمخح ظؾ بديرىا ك غأك حؾريو أك  ةير أك صخ ةيرابت  ناك سؾاء في جسيع أنؾع التربة ؽشادخال رحف -2

كسا  الجانبيؽ ىكتح  كعمأميؽ( فؾؽ تال) رياسلسؾ ا ؾؿح عؼاشلا ؼسظلا داؾ ( كتقديؼ مايرىكغ خال   ..، إسفمجر د ط،البي، ناسر خ
تي ال داسؾ لاؿ دبت اير حفرة حدب مؾقع الامخت ؾادمأك  ((B.Cسادة مؾي بالع ظحالد ىإلؼ ػ الظسلية ككذذجالشسؾ  اتالسخظظ ؽتبي
 قا.باسو ياع كسا كان  عمضاألك  دةاعإ فرت ك ح

 

ظع مؽ قلقظار اأك  اعأنؾ  فةاكيب كر تتؾريد ك  اه بأقظار مختمفة كتشفيذ الؾصالت الدميسة لمسؾاسير شاماليالس ؾطظخد ككصل يتسد -3
 ميفغتزؿ ك ؾاد عمك  تالصؾ لا داؾ بط كمسرالاك  ةاصخلقظع اكال تتاغي ككدكيا كبر  جاتالنفك  اتدسدايات كنقاصات ك يكت عكؾا ا
 .ابعةفة األعساؿ التكاك  لخؾصالت ... اال

 

 كصؾاميل براغيمشجات كالفالنجات السقابمة ك ف ؽمسة الئسلع اظت كمفاتيح الغديل مع القاايح كاليؾ تيفاساع الؾ ان ةكافب يكتر  -4
 ساـ العسل.تافة ما يمـز الالخ كك .ات ..كدكيتك 

 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf
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ع ا ؾ اكك  تياتي ؽم عظق ؽم ـز ميما  ةفاك تركيبك  دمال تؾرياش عامموالقائسو الط ظؾ لخا جديده السقترحو معال خظؾطالط رب -5
كتعتبر التكاليف مذسؾلة ضسؽ  يو،ميرلتفاالسخظظات ب حد بيـ لمتركز ع ما يمسيكجلخ  ا...  ادات كالقظع الخاصةكسد

 األسعار اإلفرادية ألعساؿ األنابيب.

 
خرسانية ) لمدعامات ال يؾماً  28بعد  2كغؼ/سؼ 250تقل عؽ تؾريد السؾاد كصب خرسانة مدمحة بقؾة كدر مكعبي صغرى ال  -6

Thrust  Blocks مـز بسؾجب السؾاصفات كالسخظظات كيذسل العسل الحفريات الالزمو في أي نؾع مؽ التربة ( حيثسا ي
كإعادة الظسؼ مع ر كالخرسانو العاديو لمشغافو كالخرسانة السدمحة مع استعساؿ اإلسسش  السقاـك لألمالح كحديد التدميح كالظؾبا

 .االعساؿ الالزمو كالتابعةكجسيع األكضاع ... الخ الدؾ كنقل األنقاض كإعادة 

 

يؾمًا لعسل تغميف 28بعد  2كغؼ/سؼ 250بقؾة كدر مكعبي صغرى ال تقل عؽخرسانو مدمحو  صبك  ةتؾريد السؾاد الالزم -7
كاقع  ـز حدبسا يتظمبوكحيثسا يمكالعبارات  حيثسا تتقاطع مع خظؾط الررؼ الرحي اك مركرىا في االكديو ( RCE )لألنابيب 

 .التفريميةالسخظظات ك  بسؾجب السؾاصفات تابعةجسيع االعساؿ الشاماًل  تعميسات السيشدسالعسل بسؾجب 

 

زغط لتدرب ) اال ء فحصاجر الػ ياه، كذلسال طظؾ خط جيزة  ضغاك  ات الالزموسعدكال ؾرمككالالسياه كالسزخات  رفيؾ تك ؼ يدتق -8
 ؼقق ر الؾاردة في السرف)  بر الذياه مات ككمعايير تظيير شب سسأ بجسؾ ب هسيالا طؾ ظكتظيير خيل كغد ؼيقعكت( يكيلك ر دييلا

 اه.سيال ؾطظخ ديدتسعساؿ ال فراديوالار عااالسؽ ف مذسؾلو ضسيكالالت رعتبتك  يمـز كجسيع ما ةامعلا تاصفاؾ سلا ؽم( 1
 ـكآالت المحامو عااصفات اللسؾ مؽ ا(  5- 3لبشد ) ب اع حدأجؾد األنؾا  ؽم اـحملا خايسأتزكيد تؾريد ك  -9

 السعجؾنو ػلذكد ك يحدال بيباانت الكص لسعل ءابر يكلاك  تادعسلمؽ شفرات القص كا يكافقص كعدد لكا
 صاصالر  مؽخالي ال اصخلا جؾف عالسك (Lubrication Paste)  ليدكتالا بيبناا تالفيذ كصو لتشمستعدالس
ة ماعلت اااصفؾ الس حدب تف الؾصالتغميزؿ ك ع دؾاذلػ مكك  سجمفشوصة باالنابيب الالخا ةسدششالت المؾصل
تسديد انابيب االفرادي العساؿ ر عؽ الدسض ؾلومذسعساؿ ىذه االف يلاكر تبتعتك  ؼر ذالس دسسيشال ةفقؾاكم

 .السياه

 
 :االلتداـ بسايميعمى السقاوؿ  - 5
 سة.قائله االسياط ؾ ظخ ىعم طربلصيل كاؾ الت عشد التذغيل كالريانة/ شركة مياه اليرمؾؾ ةع إدار م قبسداليق التشد ؿك سقاعمى ال -1
نذػاء السبػاني الرػادره عػؽ إل ةالعامػ بسؾجب التفاصيل السبيشو عمػى السخظظػات كبسؾجػب السؾاصػفات نذائيةتؼ تشفيذ االعساؿ اإلي -2

 .كما طرأ عمييا مؽ تعديالت 1996كزارة االشغاؿ العامو كاالسكاف سشة 

لعامػػو العسػػاؿ انذػػاء الظػػرؽ كالجدػػؾر الرػػادره عػػؽ كزارة االشػػغاؿ العامػػو بسؾجػػب السؾاصػػفات ا التعبيػػد كالتزفيػػ يػػتؼ تشفيػػذ اعسػػاؿ  -3
 كتقرأ كتفدر عمى ىذا اإلعتبار. كما طرأ عمييا مؽ تعديالت كتعتبر جزء ال يتجزأ مؽ كثائق العظاء  1991كاالسكاف سشة 

نية أك بالط ..الخ كغيرىا( كتكؾف في األرض بأسظح مختمفة مؽ أي نؾع )ترابية أك أسفمتية أك خرسا لغديلط اؾ ُتسدد كافة خظ -4
 أسعار خظؾط الغديل شاممًة تؾريد كتشفيذ األعساؿ اإلنذائية عشد نيايات خظؾط الغديل )بدكف مشاىل( حدب السخظط الشسؾذجي

(TD3Type C Typical Section 7/Head Wall). 
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ييؽ، بخرؾص أي ؽ األردنر عؽ نقابة الجيؾلؾجييات الجيؾلؾجية الرادكلذر ااكؿ أف يتقّيد بسا كرد في نغاـ السكاتب ك سقعمى ال -5
ما لؼ  صأعساؿ ذات صبغة جيؾلؾجية )حفر آبار ، فحص تربة ...الخ( حين لؽ يتؼ اعتساد أك قبؾؿ أي معاممة بيذا الخرؾ 

تاريخ  6896/ 3/4س ـ / ياه رقؼ :سالة مظس يؽ. السرجع ،كتاب عظؾفة أميؽ عاـنيردألا ؽييجكؽ مؾقعة مؽ قبل نقابة الجيؾلؾ ت
30/4/2003 ، 

عمى السقاكؿ االلتزاـ بتظبيق كؾدات البشاء الؾطشي االردني في كافة مراحل االعساؿ لكافة السذاريع اليشدسية كأعساؿ التشفيذ كأية  -6
أعساؿ ترسيسية مظمؾبو مشو بسؾجب كثائق العظاء ككذلػ أعساؿ التذغيل كالريانة كأعساؿ الدالمة العامة ككل ما يترتب عمييا 

ؽ أعساؿ ىشدسية بسؾجب تعميسات تظبيق كؾدات البشاء الؾطشي االردني الرادرة عؽ مجمس البشاء الؾطشي بسؾجب الفقرة  )ز( م
.)السرجع: كتاب عظؾفة أميؽ عاـ سمظة السياه رقؼ 1993لدشة  7( مؽ قانؾف البشاء الؾطشي االردني كتعديالتو رقؼ 5مؽ السادة )
 .( 1/2005/ 12تاريخ   625/  2/  7: س ـ / 

مؽ بالغ دكلة رئيس الؾزراء رقؼ  23/9/2010( تاريخ 57/3/1/17497تدتثشى مذاريع سمظة السياه/ بسؾجب الكتاب رقؼ ) -7
 بخرؾص تسديد مدة العظاءات ألسباب الزركؼ الجؾية اك نقص السؾاد اك نقص العسالة . 1999( لدشة 19)

 
عقج السقاولة السػحج ويحق لراحب العسل -بشػد االضافية مغ الذخوط العامة(:تعجيل اسعار ال02/3تمغى السادة ): ىامو مالحطة

 زيادة او تقميل الكسيات في اي بشج بجوف دفع اي عالوات اضافية لمسقاوؿ.

يحق لراحب العسل عجـ تشفيح اي بشج مغ بشػد العصاء ويحق لو زيادة اي كسية بشدب غيخ محجده عسا ىػ وارد في ججوؿ -
 .لمسقاوؿ السصالبة بأي تعػيس وتعتبخ الذخوط العامة والخاصة الغيو بيحا الخرػص  الكسيات واليحق

 الػارده بججاوؿ الكسيات ىي اسعار ثابتة.االفخاديو االسعار  -
 
  اعساؿ الخخسانو والحفخيات: - 6
خرسانو خاليو مؽ الفجؾات اك  يجب استعساؿ الرجاج السكانيكي عشد صب جسيع انؾاع الخرسانو العاديو اكالسدمحو لمحرؾؿ عمى - 1

يجب اف تكؾف الرجاجات مؽ الشؾع الذي يعظي ما ال يقل ك التعذيش كيجري تعييؽ نؾعية الرجاجات كمدة الرج مؽ قبل السيشدس، 
عمى السقاكؿ اف يزكد مؾقع العسل قبل البدء بالرب برجاجيؽ ك يدتعسل الرجاج بسؾجب السؾاصفات ك الدقيقو /رجو 5000عؽ 

 احتياط. عسل، كاحد لالستعساؿ كالثانيصالحيؽ لم
 كيتؼ ايشاع كترطيب الخرسانو بسؾجب السؾاصفات. (اياـ 7يجب اف تحفل الخرسانو رطبو لسدة ال تقل عؽ ) -2

يحغر السباشره برب الخرسانو قبل الحرؾؿ عمى مؾافقة السيشدس الخظيو كعمى السقاكؿ تقديؼ طمب خظي الخذ السؾافقو عمى  -3
 ساعو. 24تقل عؽ الرب قبل فترة ال 

عمى السقاكؿ تشفيذ ما تشص عميو السؾاصفات الفشيو العامو بخرؾص الخرسانو في االجؾاء الحاره كالبارده كحدب تعميسات  -4
 كمؾافقة السيشدس.

لغاية ضبط جؾدة السؾاد كالخمظات الخرسانيو، عمى السقاكؿ اجراء الفحؾصات السخبريو الالزمو لمسؾاد كفقا لسا كرد في  -5
 صفات الفشيو العامو كعمى اف يقـؾ بفحص الخمظات الخرسانيو بذكل دكري كسا يمي:السؾا
 يؾما. 28 بعد اسبؾع كالثالثو الباقيو بعد 3مكعبات مسثمو بحين تفحص  6خرسانو تؤخذ عمى االقل  3ـ50لكل -     
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  .يؾما 28الثو الباقيو بعد بعد اسبؾع كالث 3 مكعبات تفحص 6لكل يـؾ صب اذا كاف الرب عمى مراحل ، تؤخذ  -     
( مبيشا فييا اطؾاؿ كاكزاف  Bar-Schedule Bindingعمى السقاكؿ تقديؼ الجداكؿ الخاصو بتشفيذ مخظظات حديد التدميح )  - 6

 حديد التدميح لسسثل السيشدس بغرض اعتسادىا قبل التشفيذ.
يؾمًا )  28بعد  2كغؼ/سؼ 250كدر مكعبي صغرى ال تقل عؽ  الخرسانة السدمحة السدتعسمة في كافة أعساؿ العظاء تكؾف بقؾة - 7 

 ما لؼ يذكر خالؼ ذلػ (.
يؾمًا  28بعد  2كغؼ / سؼ 200الخرسانة العادية السدتعسمة في كافة أعساؿ العظاء تكؾف بقؾة كدر مكعبي صغرى ال تقل عؽ  - 8 

  ) ما  لؼ يذكر خالؼ ذلػ (.
قق مؽ قدرة تحسميا اجراء تعديل عمى مشاسيب الحفريات اك ابعادىا بزيادة العسق اك العرض اذا استدع  طبيعة التربو بعد التح  -9  

  .لو االعتراض اك طمب زياده في االسعار اك كمييسا فعمى السقاكؿ تشفيذ ىذه االعساؿ كال يحق
 التي  يأمر بيا شة عمى السخظظات أكحدب االبعاد كاالقيدة السبي صافياً  ىشدسياً  تكاؿ أعساؿ الحفريات بالستر السكعب كيالً  –10 

تكاليفيا مذسؾلة  ضسؽ االسعار  ( كتعتبر Working Spaceالسيشدس كال يدفع  لمسقاكؿ عالكة  الحفريات مدافات العسل ) 
 االفرادية العساؿ حفريات االساسات ما لؼ يذكر خالؼ ذلػ. 

ت عمى السقاكؿ تؾريد طسؼ مؽ خارج السؾقع مؽ مؾاد مختاره يؾافق في حالة عدـ صالحية أك كفاية ناتج الحفريا اعساؿ الصسع: -11 
لكل الدحل باالجيزه السيكانيكيو ك سؼ مع الرش بالساء 20عمييا السيشدس، كيتؼ الظسؼ عمى طبقات ال تزيد سساكة كل طبقو عؽ 

  .حتى الؾصؾؿ لمسشدؾب الالـزطبقة 
اد مشاسبو كمؾافق عمييا خاليو مؽ الفزالت كالذؾائب كمتدرجة  لمحرؾؿ عمى تكؾف السؾاد السختاره السدتعسمو لمظسؼ مؽ مؾ         

يكؾف محتؾى ك في أي اتجاه  (مؼ50اك قظع الخرسانو التي يزيد حجسيا عؽ ) ةدرجة الدؾ السظمؾبو كاف ال تحتؾي عمى الحجار 
كتكؾف الكثافو الجافو القرؾى ليا اكثر  (1377) ( طبقا لمسؾاصفات البريظانيو رقؼ10( اقل مؽ ) Plasticity Indexالمدكنو ) 
تعتبر تكاليف أعساؿ تؾريد مؾاد الظسؼ كعسمية الظسؼ مذسؾلة ضسؽ ، ك حدب فحص برككتر القياسي لمكثافو (3غؼ/سؼ1.6مؽ )

 .أسعار الحفريات مالؼ يذكر خالؼ ذلػ
 يق:تشدلا - 7
الجيات السعشيو لمحرؾؿ عمى ت ابممتظيع سجيؼ تقدك  قةالجيات الرسسية ذات العال عق مبلسدايق دلتشاية لدؤك مكؿ السقامى ع

يا يف اسب ىذه الجيات تمباكمتظت ابتعميس ديققاكؿ اف يتسلا ىمعك  صفور الكامو اعلا ؽ ر ظل  اك قرب احاك ت سل فيعلم اتيمؾافقا
دفع ي الك  ظمباتستال عيسجك  خللخاصو ... ااؾ مالذاه كاالسة الياجز كحساؾ الحك التحؾيالت  اك يور حذيتلت ااشار الاك  رك ر سلا تاار شا

 سظمؾبو.لاؿ اسعالل ديورافالا رسعااال سؽضلو ؾ ذسم برتاذ تع كاتعاللمسقاكؿ لقاء ىذه االعساؿ اية 
 
 يل :لما فيل عسال - 8
ذ أي يفشلت كؿات لمسقايسالتعم راددس اصشيسة القؾافسب ى ر اخ وظسمة اي كا سدشيسلاثل سم كس ادسيشسل اك اللعا حبرال حقي

ؿ اسعت كتشفيذ االاسيمعتلا تزاـ بيذهلاال سقاكؿلى امكعكذلػ في الحاالت التي تتظمب ذلػ  يلملاات ساع يؿ فعساالؽ اجزء م
 . لقاء ذلػ واضافي تاك دكف اية عالبك 
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 يغ:ملتبوا وصاخلا ؾال ماال ضسغ ساؿعاال - 9
 راضي اكالا هىذ حابصاضة فاك م ال عؽك يكؾف مدؤ  للعسا إف صاحبفو صلخاافي االراضي  تشفيذ العسل كؾف يسا ثحي

ل سعال حبصاع الستفق عمييا م وعدر لاسل بعال اكؿقلسا ةكليؤ مد ف كؾ كتي راضي ىذه االفكر ر مشاغمييا كالحرؾؿ عمى حقؾؽ 
اشره بسلل اقبعظاء، ك لكط ار ش يف كارد ؾكسا ى مو فيياعس ةعر كسو صاخلا تاكمتسسلا ىذهخؾؿ دمو ز ع ميؼ عؽدس كاعالسيشلكا

الة ح ىميا عيماغش كا الؾاالمه ذىب حمع صا دجليك  الخاصو يتؾجب عمى السقاكؿ اف يتفقؾ الماالفي  تريالحفا في اعساؿ
 دةسداعدجالت بلا ذهى سلتعك  اعضعادة االك و كا و خاصياشعاىر تتظمب ؾ عية لى اا وره خاصاشا االمالؾ مع هىذ حؾ سظ
 كا بو باية اجؾر عؽ اية اعساؿ اضافيوالظسلؿ اقاك سمق ليحالك ت كالدجالت، ايقتفاالمؽ ىذه او ل بشدخفتحلذي يا سسيشدلا
 ظاء  .علا ضسؽ اسعار ولسؾ ذم يفالتكال رتبتع حين ذلػؽ عذأ شي قفتؾ  ير اكختا

 
 ض :فػنو تحت االر لسجافق السخ ا - 06
افق السدفؾنو سر لا عمىو غفالسحكا ؽكبسدؤكليتو لتحديد االما قمتعت يتلاامو ك علا فاتصسؾالا يف دؾ بشالكؿ اف ُيراعي السقامى ع

ـ السقاكؿ ؾ قكي رو،ختسال تاالسرافق مؽ الجي هىذ عقؾاؽ معو امالت تامؾ معسلرؾؿ عمى احميو العك  تح  االرض كالسشذئات
ى مع ت،اشذئسكال قفسراالتدبب ليذه ت راراض ةيأو ك صاخلاتو قنف ىمكعو يذتيتف رفح لسع قيطر  ؽا عقمدب اشيكد امابتحدي
 س.سيشدات السيعمت دبكح لعقدا يفو قالعال ذات ؾدالحيا عمى نفقتو الخاصو طبقا لمبشصاب ـقياال ؿك سقاال
 

 ؿ :اولسقاػا متخجدم - 00
مؾاقع  فيالعسل  ؽمسكشو ي ام فذشز ماجيك  يفالعدد الكاب خلا دد ...عك  اتالييو مشاسبو ك ائنذات از جييتفل بتيح اف كؿقالسا مىع
قا بط يولو السحاال ساؿعالا يؼمتؼ تدياف ك  نامج السؾافق عميور الب حدبك عو قؾاكمسل لعاحجؼ  عؽر غالش بغض دحاك اف  يف ددهتعم
 مدة العظاء. ؽافقة السيشدس ضسؾ مك  تافاصسؾ لم

 
 : ساؿعالااه سيلا - 02

خدمي دتيو كمخدمتدلو كماعساؿ عستسال للعسع اقمؾ  يف اهسيال ؽمو اتياجتاحع سييؽ جتام ؽع المدؤك  كؿقاالس كؾف ي - 1
 وكعياي ف ايشيز غديل( كتخلاك  ؼيعقكالتط غزص الحفػ لذي ا فد بسعقلاا ذلو بيؾ سذسالاؿ سالعايذ فالعسل كالسيشدس )لتش بحاص

 صو. اخلعمى نفقتو ال ك لعسا يرس ؽسزتل ويفاكلا تايسكلاب( سدشيسلا فق عمييااؾ )ي نغيفو
 ؾؿرالح(  عسللاكؽ لمسقاكؿ )بعد مؾافقة صاحب و فيسمش بيكقر ل اسعال عمؾقفي و ظدمابع لمتاه يسلم ردرم رفؾ ت اؿح في -2
 ةظاسؾ باه يلسا لقى نفقتو الخاصة ( بشمعك السقاكؿ ) ـ يقؾ  اف ده عمىستعسالرسسيو ال هير علتدا بلقاماه سيال ؽو متاجاياحت مىع
اه يؾافق مي داعد كيبر تك ل لعسا سياه الى مؾقعلا راؿيلالزمو الا سديداتتلاكعسل  حيقظع كالسفاتكال يرساؾ سلا ريفؾ ت كا جير ايرلا

ة ناصيل ك ـ بتذغيؾ قعميو اف يك  ،دقعلاسل في ىذا علا ءاينتد اشع ادلعداك  تاديدستله اذازالة ىك عشيو سال هياالس ارةدكا سيشدسعميو ال
 الىيد ك ز التظو قنقل السياه مؽ شل قتوسؤ عساؿ الالفة ااكك وكلستحر ااريج يات كالرسزخلاك ت اليصؾ تلاك  ريساؾ سلاك  ؽيز ختال ؽماكا
 .اف الذي يكؾف بحاجو اليو سكلا
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 : ءيانتاال  وع عشجذخ مغ السجداء ا ستعساؿا - 03
 مؽ ءايتنالؽ احيمباشره  كعر لسذامؽ  ءك اجزاا زءجأي  لغيتذك ا اؿعسست( في ا اذا رغب في ذلػ) لحق ا سلعلا حبرال
 ك عدـا  ب ضياع الؾقبدب وفيضاا تاعفد ةيال قحلا ويظعيا ؿك  ونايرلاه اجو تتلياك مدؤ  مؽ ؿك سقالالػ ذيعفي  كال ذىايتشف
 مؽ قبل صاحب العسل .ل سعليذا ال ةنتيج الي تعرضيف ايسكؽ ي الت سلعالة ئسالم

 

 
 : ولخاصا قصعلاو  فاتيحوالس سيخالسػ اات سيك - 04
ؾاسير سلا ؽم عؾ ن لك ؽم وبؾ مظسال ؿاؾ طالاكد مؽ اسير كالتسؾالاخظؾط ل حامد ليعس مى السقاكؿ افع يرؾاسلسا بطم قبل
 ؿ .ساعـ االساتو الزماصو الاللخكالقظع ا لسفاتيحاالسالئسو ك  لقظعكا
ل اف ياخذ سلعب احصارغب  ذاا امؿ، اك سقالا ايسمتحي اؿعستالسللسظمؾبو ت ااكسيلؽ اعيد ز لسؾاسير كالقظع تؽ امات يكس ةكاي

 يقظع فلا هذريد ىؾ ت ؾف كي%( ك 15) ائداً ز  الماك ايشسثسقاكؿ لمع فيدف القبدتيا ملاسعتاسير كالقظع السسؾ لا مؽ هلزائدا تالكسيا
 لسيشدس .ا تاستعمي بدحالعسل ب ات صاحدعي مدتؾ لو فالحا ىذه
 

 خ فحز السػاد :بمخت  - 05
مؤىل كمعتسد لدى الجيات السخترة كذلػ إلجراء كعسل الفحؾصات السظمؾبة ك  لسؾافقة السيشدسعمى السقاكؿ تدسية مختبر 

 السيشدس.سختمفة حدب شركط كمؾاصفات العظاء ككذلػ الفحؾصات التي يظمبيا بأنؾاعيا ال
عمى السقاكؿ إرساؿ كإحزار العيشات إلى كمؽ السختبر )أك إحزار جياز السختبر إلى مؾقع العسل كذلػ حدػب طبيعػة كنػؾع -

 ؿ.األعساكجسيع ما يمـز لتشفيذ ىذه  ندخ مؽ كل تقرير( 3كإحزار التقارير )بؾاقع  الفحص(
مذػػسؾلة ضػػسؽ أسػػعار كالشقػػل إعػػادة إجراؤىػػا كتكػػاليف أعسػػاؿ السختبػػر كتحزػػير التقػػارير  أكتعتبػػر تكػػاليف إجػػراء الفحؾصػػات -

 العظاء.
ال يجػز السباشخة بتشفيح أو بترشيع أو تػريج أية مػاد ما لع يقجـ السقاوؿ السخصصات التشفيحية ليػا والحرػػؿ عمػى مػافقػة -

 السيشجس عمييا مدبقًا.
 

 ( Sign  Board) عالسذخو ة سيتد ةلػح - 06
اس يل( ققاالى عمة حداك ) كعر سذالة سيتدة ؾحيؼ لدكتق كعسل زجييت ،للعسامؾقع  ـتالساخ يسبؾع مؽ تار ا خالؿك  ؿسقاك لا مىع
 ي:ؾضؾح ما يمب يياسات السيشدس كمبيشا عميمعب تدكح ذركعسلاؽ مؾقع م حف كاضامك يمثبتو ف( لقالا ىمتراعم1.00×2.00)
 اء.العظ كرقؼ السذركعاسؼ  - 1
 (.شركة مياه اليرمؾؾ) ػسالال سؼا - 2
 (.USAIDاسؼ الجية السسؾلة ) -3
 سذرفو عمى السذركع.الو جيالؼ اس - 4
 . نو مع اسؼ الذخص السدؤكؿ كتمفؾنو الخمؾي اعشؾ ؿ ك ك سقالؼ اسا - 5
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 عسل كمدة العظاء.الء بدخ ريتا - 6
 ،ؼم2 ةكامفؽ سسجاج مص كالؾجو مؽ و،يقظر لو ايالتقؾ  عم ؼم5× 50×50 سايق يةك زاال دديح متيؽ مؽ مؽ اطار وؾحمال ف تكؾ ت

 .سبشام اسقيب يؽيتانقاعدتيؽ خرس خلرض دااال"مثبتتيؽ في 2رؽ قظتير ؾ اسم مىو عحؾ لمتثب  ا
 .ؽفسجملا ص بالحديداساس خا فادىبجو ؾ ؾيات كالقمع االطار كالت وتدىؽ كامل المؾح

 .لسيشدساؾافقة مك ت ط حدب تعميساالخ جؼكح ةعيؾ نو ك جؾ لم يائيشال فاىلدا ف ف لؾ كؾ ي
ؽ تشفيذ اعساؿ م ءنتيااالتيا عشد لزاكافي السكاف الذي يحدده السيشدس السذرؼ مع  حولمؾ ا كيبد كتر يؾر يز كتتجييف الكت تبرتع

 .ءاظلعا ارسعا سؽض لوسؾ مذالسذركع كاستالمو، 

لمسيشدس بحين يتؼ التأكد مؽ مظابقتيا لمسعايير السعتسدة لدى السالػ  السؾاد السدتخدمةك  لترسيؼ المؾحة رسؼعمى السقاكؿ تقديؼ 
 ك الجية السسؾلة.

 
 ج :قالع صاتصمخ - 07
 كو ايريمفو اك تكثائق العظاء، كاية مخظظات معدلع م قولسرفاك د العقذا ليا ىزير تحؼ ت يالتات ظظلسخىي اد عقالت ظاخظم
سقدمو مؽ و الييذشفتلكا ظظات التفريميوخسلػ الذظاء ككعلا العسل في اعساؿ رسي شاءاثدس سيشلقو يسكؽ اف يردرىا احمم

 . سيشدسلا خظيا مؽ قبل ياعمي قسؾافلالسقاكؿ كا

 
   :( Shop  Drawings)  ويحفيتشالت صاخصسلا  -
خظؾط الررؼ  دتسدي ؿاسالع ويتفريم ويتشفيذ تاخظظم عسل السداحة لسدارات خظؾط السياه كرسؼ كتجييز كؿقالسا مىع -

 الرحي كالسياه.
وال يجػز السباشخة بتشفيح او ترشيع او تػريج  اية مػاد ما لع يقجـ السقاوؿ السخصصات التشفيحية ليا والحرػؿ عمى  -

 مػافقة السيشجس مدبقا.
 As builtلألعساؿ كسا نفذت ة لعسل السخظظات السرجعية ػػـؾ السقاكؿ بعسل السداحة الالزمػػػاء تسديد أي خط يقػػعشد انتي -

drawing شاماًل السدقط األفقي كالبركفايل (Profile)  كيقدـ السقاكؿ الشدخ األصمية )الذفافة( كثالثة ندخ مظبؾعة مؽ ىذه
 جياز االشراؼ.بل أف تعتبر ىذه األعساؿ مشتيية كقبل تدميسيا لقالسخظظات لمسيشدس لمسؾافقة عمييا 

تكؾف مادة السخظظات  شركة مياه اليرمؾؾكمرسؾمة بشفس مؾاصفات كمقاييس كمخظظات  تكؾف ىذه السخظظات مفرمة -
 -السرجعية األصمية مؽ كرؽ جيالتيؽ شفاؼ نؾع :

Pure White Permaterace Gelatin Transparent Unterable Film. 

كمفة األعساؿ السداحية كتحزير سؼ لمسداقط األفقية كالظؾلية كتعتبر ت (84X62) ممؼ كتكؾف مقاييس الؾرؽ  0.07سساكة 
 ىذه السخظظات مذسؾلة في أسعار العظاء.

كتدمؼ ػ لذب يخظ بكتا ؾجبسالسقاكؿ ب ؽو معاالصميو مؾق دخوشلمو افضاالب دخن ( ثالثة 3الى السيشدس )  كؿقالسا دـيق -
 س .دسيشلب امب طدك حالعسل ا عمؾق يفيشدس سمل
 سيشدس .ظمبيا اليت تعديال كا تاغالحة ميا ـؾ بترحيحقي فا ؿك اقسلا ىمع -
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ترشيع لكا دكلية التؾريؤ مد ؽلسقاكؿ ما فيتع ال اتصفؾالساك  زهجيالا سخظظات اك السؾاد اكال ذهى ىعمدس يشسلاة فقؾام فا -
 لعقد .ا تمباظتمات ك فصاالسؾ  بدححو ك يالرحسات سقالبا
 ء .ار العظالو ضسؽ اسعؾ سذم ايىا كتقديسز ييجتك  لتشفيذيوا تاظظخسلا دادعا  فيلاكت ربتعت -
 

 

 
 (  Record  Drawings)  يوعجخ ست الاصصخالس - 
التي تؼ  لالعساؿة مز ة الالحسدالل اسبع ـذركع كقبل صرؼ الفاتؾره الشيائيو اف يقؾ لسا السقاكؿ كعشد استكساؿ اعساؿ مىع   -

، ةقيفاالالعمؾي كالسقاطع ط دقال السماش( As Built Drawings) سا ُنفذت كاؿ سالعلية عسرجلت ااظظلسخا لعسلتشفيذىا 
  فذت.كع كسا نر سذعساؿ الا  يف ةعسمد السدتاؾ سلا تتفاصيل كاقيدة كمؾاصفااضح كل ك ظات كبذظخسذه الى ؽيكتب
ة تكمعالؼ ثاب قاطنبأقيدة مؽ  ةجعير ت السظاخظلسا مىع شةبيلس( ايحاتسفال)كط السياه كتؾابعيا خظؾ  فةاك ربط كؿسقاال ىمعك      
 .  اعساؿ الريانة  عشد ييالؿ اؾ لؾصالة ؾ ؼ لدير ذسال سدشالسي تاستعمي بدحعسل ك لع اقؾ م يف
 ياميع قوالى السيشدس لمسؾاف تظاظخسلىذه ا ؽم وعبؾ ظم خدن ةثالث( 3)افو( كفذ)الو ميصاالخ شدالؿ تقديؼ اك سقالعمى   -

شدس. يسلا ايبمات يظغحية مالا يحمرتك ديل تعؿ قاك سو، كعمى الظمدملبل تدميسيا قو ك يساؿ مشتيعااله ىذر تبتعف ا بلق
 كالتالي: مةؾ سة مر السرجعي تظاؼ السخظيدقكتيز اكؿ تجيقسلا ىملسخظظات، عا ذهى مىعدس شسيال ةافقمؾ  بعدك 

بسؾاصفات ذات دقة عالية ك  (GIS) يتؼ رسسيا باستخداـ نغاـ السعمؾمات الجغرافية (Plans)السخظظات األفقية لمذبكات  -1
تظمبات أنغسة السعمؾمات الجغرافية السعتسدة في شركة مياه اليرمؾؾ، عمسًا بأف عسمية التدقيق عمى مظابقة تتظابق مع م

 ىذه السخظظات لمسؾاصفة سيتؼ مؽ قبل السختريؽ بأنغسة السعمؾمات الجغرافية في شركة مياه اليرمؾؾ. 
مقاطع طؾلية كعرضية ... الخ  فيتؼ إنتاجيا  باقي السخظظات كالرسؾمات السرجعية ) إنذائية، كيربائية، ميكانيكية، -2

 .(Autocad)ؿ اغاـ نباستخداـ 

 .اتظظسخاله ىذؽ كامل م ( CD's )عة ندخ الكتركنية رب( أ 4)  يؼقدتعمى السقاكؿ  -
                   :              سؼ62×84ياسق ؼؽ شفايتؽ جيالر ك  يو مؽمالصايو جعر الس تاظظخسلا ؽ ر ك  ةيعؾ ن ف ؾ كت  -

 (Pure  White  Permatrace  Gelatin  Transparent  Unterable  Film, 0.07 mm thick  .) 

كالتػي يػتؼ  (As Built Drawingعمى السقاكؿ تزكيد شػركة ميػاه اليرمػؾؾ بشدػخة رقسيػة مػؽ السخظظػات حدػب التشفيػذ )     -
بيػػا فػػي شػػركة ميػػاه اليرمػػؾؾ عمػػى اف  مدػػتخدما ندػػخة قاعػػدة البيانػػات السعسػػؾؿ ArcGISالعسػػل عمييػػا مػػؽ خػػالؿ برنػػامج 

( ككػذلػ ندػخو كرقيػو طبػق األصػل عػؽ الشدػخو الرقسيػو Geodatabase.gdbاك) Format ((shp يكػؾف شػكميا الشيػائي 
 ( السعمؾمات التاليو  :  Layersبحين تحتؾى عمى الظبقات  )

 

 طبقة الخظؾط  Lines  . لذبكات السياه اك الررؼ الرحي 

 طبقة التجييزات اك ( السشاىلFittings    )Nodes . 

 طبقة لمؾصالت السشزلية Lines  .لذبكات السياه اك الررؼ الرحي 

 ( طبقة التجييزات لمؾصالت السشزليةFittings   )Nodes . 
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  . اف تحؾي الشدخة الرقسية عمى  الخظؾط كالقظع اك السشاىل الجديدة فقط 

  مراعاة اؿ اف يتؼ ربط ىشدسي لمظبقتيؽ الخظؾط كالتجييزات كSnap  . 

  استخداـ نفس القظع كالترقيؼ السعسؾؿ بو بذركة مياه اليرمؾؾ مع السحافغة عمى نغاـ االحداثيات السدػتخدـ
 .)  (Palestine_1923_Palestine_Gridفي شركة مياه اليرمؾؾ كىؾ التربيع الفمدظيشي

  ة مع اعيارالخظؾط السمغية.اف تحؾي عمى نقاط الربط كالعزؿ كالفرل اف كجدت مع الذبكات القائس 
  ( عسػؾدي  1/100( أفقػي )  1/1000. كالبركفيػل ) 1/2500اك  1/1000اعتساد مقياس رسػؼ لمسخظظػات

 . كرسؼ التفاصيل بسقياس رسؼ مشاسب 

  .اف تحؾي السخظظات الؾرقية عمى معمؾمات اليامش السبيشة في السخظظات السرفقة 

  لشدخة الؾرقية كمعتسدة مؽ االشراؼ .اف تكؾف الشدخة الرقسية مظابقة الى ا 

 سيتؼ االستالـ مؽ قبل السقاكليؽ حدب السؾاصفات السذكؾرة اعاله .  -

 

 على المقاول تسليم المخططات النهائية قبل االنتهاء من اعمال المشروع.

 

 و كمحسمة عمىلؾ سة مذنيرك لكتاأل خشدالك  ظظاتخالس دميؼ ىذهكتز ييتجك  يرحزكت يةاحسدالؿ ساعالا فيلاكت برتعت -
 .اءعظلبشؾد جدكؿ كسيات ا راعاس

 

 : اءعصلق ائوثات ايولػ ا  -08
 مدل التالي:تدلادب حلؾيات ك الاب ؿدتبدكت ) الجزء األكؿ ( لمعقد وماعلا لذركطااألكلؾيات الؾاردة في تحذؼ 
 .العقد اتفاقية .1

 ؾؿ.بلقاب تاك .2

 .ب عرض السشاقرةتاك .3

 حق عمى كثائق العظاء.ة مالاي .4

 الخاصة كالعامة.الذركط  .5

 السؾاصفات الخاصة كالعامة. .6

 السخظظات .7

 جداكؿ الكسيات .8
 كأيسات ملتعاار إصد شدسشا" فيسا بيشيا ، فإنو يتعيؽ عمى السيايتبك أ اءعظالق ائكثلػ غسؾضا" في شاى أفؽ بيت ذاإ ماأ

 .ػلذ رؾصبخ ـالالز  حااإليز
 غخافية :ػ فػتلر اػ الر -09
 ي:مي يسابيؽ فؾ ما ىسكك دسشيسلايات جيؾ ت بدح سلعال رء تقدـ سياأثش عك ر ذسلا ذيفتش حلمدؤكلية ترؾير مرا اكؿقالس عمى
احة مد ذلػ لكلكك (  لسع العقاؾ ك مأع ) قؾ سلي اة فر خاصاىسغل سذركع أكلم اـعلي امالك عفؾتؾغرافية لمسؾقر صؾ  ؼ أخذيت -
   .  كقع سر ا فيس شدسيلمر ؾ رلاه ىذ يؼء كتقداذنة لإلررمخ
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 يائية الش ؿك اقلسا لبةمظا مع ؾررال ذهـ ىقدكت ع ،رك ذسلات اطنذا عجسي ياءنإ دعبيا دنف رشاعسال هىذ يررؾ ت دةعاإ  تؼكي
الرؾر  هذقدـ ىتك  س ،شددىا السيحدة ييشات زمر تفعسل عمى لر اسي دـقتؿ ضافية مؽ الرؾر خالإعة ؾ مجس شير كل سليع -
 . كؿقامسل ابحدالى عم ةبلظال مك مع
د دة عر كصؾ ( Camera) Digitalكحديثة السؾاصفات ةدؾ الج يةلاع ةيعنؾ  ؽمك  ف سمؾّ لالشؾع ا مؽ ررؾيتال كآلة رؾرلف اؾ تك -
 . هر يؼ ترؾ ت مشغرل كمؽ (  ؼم 125 × 100 قياس)  فاثش( إ 2) 
ر إلى لؾحة تذير غكل مش ؽسكيتزدس يشسال ياميعيؾافق (  اتملبؾ اكية ) تيسالب تامفغؽ مسلسظبؾعة ضاؾر رال ؼقديتتؼ ي -
 ة .ؾر الر ذخخ أيار تؾرة ك رلا يف غرسشلقع اؾ مك  صفكك كؿ اقؼ السكاس ءعظالاكرقؼ  اسؼ
 اء.عظلا دؾ شبل ةادير سعار اإلفاأل ؽضس ةسؾلذف مب السقاكؿ كتكؾ داح مىع ؽيمب ؾا ىسا كييسف أخذ الرؾر كتقديكالتبر تتع -
 

 
 اجخاء الفحز الجخثػمي: -26

 ء الفحص الجرثؾمي:عمى السقاكؿ مراعاة مايمي عشد اجرا
يقـؾ السقاكؿ باخذ السياه لمغديل مؽ مرادر السياه التابعة لذركة مياه اليرمؾؾ ) الخط الذي سيتؼ الذبػ عميو اك  – 1

 كعمى نفقة السقاكؿ الخاصة. شركة مياه اليرمؾؾمحظات شركة مياه اليرمؾؾ القريبة ( اك اي مردر مائي معتسد مؽ قبل 
اكؿ قائسة لحيؽ عيؾر نتائج عيشات الفحص الجرثؾمي كفي حاؿ فذل العيشات الجرثؾمية يقـؾ السقاكؿ تبقى مدؤكلية السق – 2

 باعادة التعقيؼ مؽ جديد كيتؼ اخذ عيشات جرثؾميو حتى تشجح العيشو.
تكؾف تكاليف الفحؾصات السخبريو كاثساف السياه عمى حداب السقاكؿ كالغديل عمى نفقة السقاكؿ مؽ حين اثساف  -1

 اه كتقدر اثساف السياه بثالثة اضعاؼ الدعر الرسسي لذركة مياه اليرمؾؾ )سعر الرياريج(.السي
 انؾاع الفحؾصات:

عمى السقاكؿ اجراء الفحؾصات التالية كعمى نفقتة الخاصة كذلػ في مختبرات شركة مياه اليرمؾؾ اك اي مختبر معتسد مؽ 
 قبل الجيات السخترة ليذه الغاية:

1 – PH 
2 – Turbidity 

3 – R-CL2 
4- THM 

 السؾاد التي يقدميا السقاكؿ:  -21
 .يكون المقاول مسؤوال عن تزويده للمشروع بجميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه

 الججاوؿ: -
 جداكؿ التظابق:

 Technical Catalogue & Compliance Tablesالشذرات الفشية كجداكؿ التظابق  -2

الفشية لكافة السؾاد التي تدخل في عسل السذركع كأف يقدـ الشذرة الفشية األصمية لمسادة  عمى السقاكؿ أف يقدـ الشذرات -3
السعركضة تساما" الخاصة بيا بالذات أك التي تذسميا فشيا" مع التأشير عمى السادة  طرازىا  في الشذرات الفشية السرفقة 
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لسظمؾبة )كطرازىا أف ذكر في العظاء( كالسؾاصفات الفشية تقديؼ جدكؿ مقارنة مفرال" فيو أسؼ السادة السعركضة كطرازىا كاك 
شيا كأي مالحغة عمى ذلػ كسا كيجب يالكاممة لمسعركض مقارنة بالسظمؾب في العظاء كبياف االختالؼ كالتظابق فيسا ب

كذلػ الخذ  فشيةتقديؼ السؾاصفات القياسية السرشعة عمييا السادة السظمؾبة كالسعركضة الثبات االختالفات أك التظابقات ال
 مؾافقة السيشدس السذرؼ.

 

 
 :تشقالت جياز اإلشخاؼ - 22
  (.1كتدميؼ سيارة صالؾف عدد ) دير كؿ تؾ امى السقع

 اؿ السذركع كلحيؽ إتساـ اإلستالـ االكلي العساؿ السذركعالستعساؿ جياز اإلشراؼ التابع لراحب العسل، طيمة مدة تشفيذ أعس 
 : بالسؾاصفات 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.).  
 
 .فسا فؾؽ  2018مؾديل  (1) العدد السظمؾب   -

 مة في حالة الريانة ميسا بمغ  مدة الريانة.كؿ تزكيد سيارة مشاسبة بديقامى السع -
 .السقاكؿإلى  اتألكلي، تؤكؿ ممكية الديار ا ـالتسء السذركع كإتساـ االياانت عدب -
 غير معفاة مؽ الرسـؾ الجسركية كرسـؾ اإلستيراد كضريبة السبيعات كأية رسـؾ أك ضرائب أخرى.ات الديار  -
بؾنات الخاصة بالؾقؾد كالتأميؽ الذامل كالترخيص كالريانة الالزمة. الخ كلحيؽ يف الؾقؾد كالكؾ ر ارم ػةفعمى السقاكؿ تأميؽ كا -

 . إنتياء السذركع كإتساـ اإلستالـ األكلي كتعتبر تكمفة الديارات محسمو عمى االسعار االفراديو لبشؾد العظاء
 

 سذخؼ:لز االجياو  سيشجسال بمكت :23
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 ) ويريبحو تقادبسعسل ال بحارل عقيؼ التابسلا سذرؼلا زجياملمكتب ف يرؾ ك ُيزكد كُيشذئ  اف( ع ك تشفيذ السذر  سدةلك اكؿ ) ى السقعم ؽيعتي - أ
س. كعمى يشدسال حدب تعميساتك  وؾبملسظعساؿ ااالمع  رضا يتعال السذركع، بحين قعؽ مؾ م سبشام افمكي ف ػلذك  لقاال مىع( 2ـ80

 ت الالزمة. دماالخ فرؾ يُ كأف دائؼ في السكتب مع تؾفير مراسل كالياتف  السقاكؿ تزكيد السكتب بالساء كالكيرباء
مكاتب عمى السقاكؿ كبعد اإلنتياء مؽ تشفيذ السذركع كإتساـ اإلستالـ األكلي إزالة السكتب كإعادة األكضاع كتشغيف السؾقع، عمسًا بأف ممكية  -ب 

 ككافة محتؾياتيا ستؤكؿ لمسقاكؿ. سذرؼلا زجيالالسيشدس كا
 افتيا يؾميًا.نغى عمغة افالسحك  ؾ السقاكؿدمتخكمداؿ سع ساؿعستاللالزمو رحيو االافق ر سال ميؽاج ت
 :بالتجييزات السبيشة في الجدكؿ التالي سذرؼلا زجيالتقديؼ كتزكيد كتجييز مكاتب السيشدس كا كؿقالسا مىع -د 
 
 
 

Item Description 0.0.0 Q

u

a

n

t

. 

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 0 
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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 السياه وتػا جيجسؿ تاأعس - 24
 : عػػػػػاـ :0
مؽ السيشدس  خظؾط السياه قبل البدء بالتشفيذ تار ادمقاكؿ أخذ السؾافقة عمى لسعمى ا - 1

 .السذرؼ
حين يذسل  لعسلفي ابدء قع خظؾط السياه القائسو قبل الاؾ ميق دققاكؿ كذف كتسعمى ال - 2

كضع الدظؾح بسؾجب السؾاصفات ك  ادةععادة الظسؼ كا كإ و ربات في أي نؾع مؽ التيالعسل الحفر 
 يف ىذه االعساؿ مذسؾلو ضسؽ اسعار العظاء.تعتبر تكال

حالة مؾافقة  يفك دس يشباخذ السياه مؽ خظؾط السياه القائسو بدكف مؾافقة الس حال يدس - 3
ب ػ حدالدمظو عمى ذلػ يتؼ حداب كسيات السياه السدتيمكو كمحاسبة السقاكؿ عمى ذل

 س .دتعميسات السيش
ائسو يجب اف يتؼ بدرعو كفاعميو مؽ اجل الخظؾط السقترحو مع الخظؾط الق اف كصل - 4
 امكؽ مؽ االخالؿ بالتزكيد السائي لمدكاف . تقميل ماال
عمى أي عسل اك مؾاد مقدمو مؽ السقاكؿ، ال تعفي السقاكؿ مؽ  سدشقة السيفاف مؾا - 5

 ىذا العظاء. ط رك ش يات السشاطو بو حدبلالسدئؾ 
باستعساؿ معدات خاصو يؾافق عميو خظؾط السياه السراد التؾصيل عمييا  عيتؼ قظ - 6

ص قلاية سمدسح باستعساؿ المحاـ الكيربائي اك الغازي ك يجب اف تكؾف عحين ال يالسيشدس 
 .عسؾديو عمى محؾر الخط

عميو ك سو ئط السياه القاظؾ خ خلالتربو كاالكساخ دااظو لسشع دخؾؿ اخذ الحيقاكؿ سعمى ال - 7
ع ه مؽ مؾقمزخة مشاسبو جاىزه لمتذغيل لزخ السيا اف يؾفر جسيع السعدات الالزمو بسا فييا

يل مؽ دخؾؿ السياه السمؾثة مقتال جلكل كصمو قبل السباشره بقظع الخط السراد الؾصل عميو مؽ ا
 و.سقائلذغيل الخظؾط ات دةعاكاالكساخ الى خظؾط التؾزيع القائسو كلتالفي التاخير في ا 

ق ـ االضرار باي مؽ خظؾط السياه ككافة السرافسقاكؿ اخذ االحتياطات الالزمو لعدعمى ال - 8
ليذه السرافق  نتيجة السقاكؿ تح  االرض (، كاية اضرار يدببيا  وندفؾ لسو ) الدظحيو كاالقائس

استبداليا كسا كان  عميو قبل بدء العسل  كا ايف يقـؾ باصالحا يوعمقيامو باعساؿ العقد، 
 .ي السقاكؿ أي عالكات لقاء ذلػيعظ كال كتعتبر التكاليف مذسؾلو ضسؽ اسعار العظاء

ؾاد يقدميا السقاكؿ لالستعساؿ في اعساؿ العظاء يجب اف تفحص بعد اخذ مؾافقة ماف أي  - 9
اصفات السظمؾبو اك اية مؾاصفات ؾ لمس كطبقا السقاكؿ ةفقن رؼ السدبقو كذلػ عمىذالسيشدس الس

يشدس غير صالحو اك مؽ نؾعيو ي السكان  برأمؾاد ُأحزرت الى السؾقع ك أي اخرى مكافئو. ك 
في اعساؿ السذركع فعمى السقاكؿ اخراجيا مؽ السؾقع كعمى  ؿاتعسسمتدنيو اك غير مشاسبو لال

 صو .انفقتو الخ
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 :  عسصلوا تايخ فحل: ا2
 :  ؽخشجلا خيزحت - أ

 ؼيمس ديدتسى ؿ عمجل الحرؾ ال سادائا يمـز دعسا ثابتا ك مؽ الزركري اف يتؾفر لمتربو حيثس
 . رياسؾ سمل
 ردـ ادسير كيسالء بسؾ السؾ افل س  احمؼ( ت150ؽ )ع لقي ال قسع ىمع ؽداشخلا رفحت - 
فل سا ف ؾ يكساس طريا اك حيثسا الف ااك ذاا كاو تمبم وبتر ال كؾف ت امدشعك (  ؽميتالا)  ةسعان

 بيذه ـالقيا كؿقاسال مىاكو كعسالده ذى تغؼ فقد يكؾف مؽ الزركري زيادةشم ريغ الخشدؽ
 . وحداب ىعمساؿ عالا
 ريساؾ سلا فؾؽ  دـير كسا يجب الر سسؾالد ايتسد ره قبليبك ةفادسل ؽدشخلا رفح ـدع بجي -
 يف ؽيمباسؾره  اليقل عسا ىؾ سلا ىمعا  خشدؽ فيال ضر ع ؾف كيك  ، وشكسسلا وعر دالب

  ائؼ.داك ال ق سؤ لا ؼدعسؾره لملساا  تحالرمبو االجداـ ـ كضع الظؾب ك عد كيجب السخظظات
لبالط او ك نرساخال صار االلي ككذلػ يجب قشذلس  باسفمح ( االالدظبقة قص ) طتؼ ي -

و غسمشت دؽخشاال اؼحؾ  ؾف كت كيل رلحفا قةريط عؽر ض الشغبغؼ قيدتمؼ ك تغبذكل مش
 الخشدؽ.  ؼحؾا ؽ كل جيو مؽمسؼ  15 كمدتقيسو كبزيادة

 كعمىخترو لسا اتيجال ادىدتح لتياكؽ امالا ىال ئضالفاريات الحفج تانعمى السقاكؿ نقل  -
 ر العظاء .ااسع ضسؽ ؾلوسمذ ياتكاليفر لخاصو كتعتبتو انفق
  BEDDING  AND  SIDE  BEDDINGصسع حػؿ االنبػب : لا - ب
كبغض الشغر عسػا ىػؾ مبػيؽ فػي السخظظػات )  فيسا يمي ؾضحكسا ىؾ ماألنابيب جسيع  تردـ -

كبانتغػاـ عمػى طبقػػات ال   كتػدؾ يػدكياً  ميؽ(فػؾؽ كتحػ  كعمػى الجػانبيؽ( بسػؾاد طسػؼ ناعسػة )التػأ
 (:  مؼ 100عؽ ) سساكة كل طبقة تزيد 
 مؼ ( تح  كافة أنؾاع كأقظار أنابيب الدكتايل ، أنابيب الحديد.150بسدافة )  -أ 
 ( فؾؽ عير أنابيب الحديد كالدكتايل.  مؼ  300) بسدافة  -ب 
 السخظظات.الجؾانب لكافة أنؾاع األنابيب كسا ىؾ مؾضح في  –ج 
 : ػاصفات التاليةسال ورج جالت حدب ميؽ (أمؾاد الظسؼ الشاعسة ) التتكؾف  -

 %  ارلسا ةبند حجع السشخل  
 100 ( "3/8)  مؼ 9.5 الؾزف  ؽ% م 1ؽ ع ديز ت ال ويشيظلا ومتكلا

C L 100 – 95 ( 4ؼ ق) ر  مؼ4.75 ف ز ؾ لاؽ % م 0ر1 ؽع ديز ت ال 
So3 80 – 45 ( 16)  مؼ 1.18 ف ز ؾ لا ؽم%  0ر4 ؽع ديز ت ال 

  Coal  and  Lignite30 – 10 ( 50ؼ ) رق مؼ0.30 ف ز ؾ لا ؽم% 1ؽع ديز ي ال 
 10 – 2 ( 100 ؼق) ر  مؼ 0.15 
 3 – 0 ( 200ؼ رق)  مؼ 0.075 

 

 

 



Technical Specifications  

iii                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

iii 

 

 
 لسار ) %(بة ادن ل خلسشا عجح

 100 " ( ¾)  مؼ19
 100 – 90 " ( ½)  مؼ12.70
 70 – 40 " ( 3/8)  مؼ9.5

 15 – رفص (  4ه ر س) ن مؼ4.75
 5 –ر فص (  8ه ر سن)  مؼ2.36

 
 ثرك( اال مؼ 10 - 5)  ؽم حك ار ـ التي تتاجحالا مؽه ر اجحلا ردكك  ليدلا ةسرح ربتعت ك
راؼ ك ىبؾط نجالع اك ذلػ لسشو مؾ لشعالسؾاد السختاره الشاعسو كثيرة ا ف ؾ كت ال اف بيج ك وسئالم

و سبظيشيو غير مشالد االسؾ ااك  و التي تتكدر عشد ترطيبيايشير لظبااد االسؾ تبر ك تعؾره الساس
 . تافي السخظظ ىي مبيشوا سدبف حكؾ تف لدؾجة ادر  ماا ا ،ينباؾ ج يف ك ريساؾ لسا  حت ويؾ دتلم
أعاله كحدب و قبلداد االسؾ ا ي مؽأ عساؿتالس ذرؼسال سشدأخذ مؾافقة السيب  يجؿ حاي أ مىكع

 ؾقع .الس طبيعة
 :ي ػ معلا حصدلا ىلا عسصلا -ج 
 :( يبتخاالح صدلا تاذ)  االرض يفشادؽ خلا:   0 - ج
 اد مختارهؾ م ؽمض ى مشدؾب االر لا هر ؾ سعيرالسا مؼ( فؾؽ 300ب )ؾ دشم ؽم ؼسظلا داؾ م ف ؾ كت -
ف كتكؾ لدحل عمى طبقات كا ءلسابا شالر  عيو ميككا نيالس يزهجاالبعمييا  كيجري دكيا  فقاؾ م
 مؼ.200تزيد عؽ  ا المشي بقوكل طاكة سس
ى عم مبيؽؾ ى ككساؼ سمظل وفاجلا فوثاكلا ؽم%  90 ؽل عقي ال اسب ف ؾ كتف ؾدلا ةجر د امأ -
 .  AA SHTO  . T . 180قؼ ر ت افاصحدب السؾ  ؿعدسلر برككتر ادب اختبات كحظاظسخلا
السيشدس مؽ  مييافق عو ) مؾابسشام ادؾ مؽ م ؽداشخلا ـدر لو مالسختاره السدتعس تكؾف السؾاد -

ال ك و بؾ مظسلا ؾدلا ةرجد ىمع ؿؾ رحمجو لدر كالذؾائب كمت تزالفال ؽو مي( ، خال السذرؼ
 ى كيكؾف محتؾ  سياق ايمؼ( في 50ؽ )ع ياسجح ديز ي يتال وناسر لخا ظعك قره اجالحمى اع ي تؾ حت
قؼ يو ر يظانالبر فات سؾاصمل اقبط(  10)  ؽم قلا وبساشسلا داؾ سمل(  Plasticity Indexو)دكنمال
تؾر كر ص بحف دب( ح3ؼس/ـار غ1.6) ؽثر ماكو العغسى ليا فلجاافو الكثا( كتكؾف 1377)
ؿ ك سقالى امعف(  تاير فحلا جاتن)  فرالح مؾاد ةايفكك حالة عدـ صالحية ا كفي ،فوثامكلي سيالقا
سؾقع ج الخار  ه مؽمعتسد رحف ؽم ةحالرلا ؼسظلا داؾ مد ؾريكت زارحو اصاالخ وقتفنمى عك 

 ؼ.ذر سال سكيؾافق عمييا السيشد
 :رصفو (ال ا ، اتاحلدا ، عر اػ الدصػح السعبجه ) الذ يف ؽداشخلا:   2 - ج
 فرياطالاك  )السدفمتو( كاالرصفو ةدسعبال اتلداحاك  الظرؽ ؾح ظس عاضك اة داعا  ؿاك قسلا ىمع -
 يجة لمعسل كذلػ اثشاءت نتتزرر اك  رياتالحفشاء ؿ اثنذاءات التي تزاالكاات  ع السستمكجسيك 
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ة عسميل بق ويعم  انك اسك هاذسمل ترامس ةيا كا ورصفاالارع كالظرؽ  ك الذؾ  في تريافالح
 . تيار فلحا
ع ؾار سؾره الى مشدؾب الدظح في الذالسا يرؽ عؾ ف(  ؼم 300ؾب )دمش مؽ ؼسظلا داؾ م ف ؾ كت -
 كة طبقة الدظح ( : سسا تباراالععيؽ خذ باال ي ) معيما صفو كسر ك االا دهسعبت الحادالاك 
 تيو اك كجومفسإ ظةمخب ةدبعم  ناك ءسؾاتة ( مسدفلة ) ادعبلسا عر اؾ ذلاك  ؽ ر ظلا ؿؾ ط ىمع - 1
ء ا)سؾ  تاداحلكا هسذالت اار سمك  (( Asphalted , M C . or  seal coatختامي دي اك كجو يسأت
 مؽ الفرشيات الحرؾيوكؾف اف تيجب ظسؼ د المؾا كل ،(مظو اك خرسانيومبك ا بدهع  مانك
((B.C الدؾ  وجمؼ  كبدر  150ؽع  وقبط لك ةكساس ديز ات ال تقبط مىع لحدتك  ءاسلاب شر ت
 .  يوجذظظات الشسؾ حدب السخ لسظمؾبوا

 1  - 2 - ج)  رهفقلي اف ؾرهكالسذ ؾاعنالاؽ ل ( مائكل مذعشد قظع الذؾارع ) عرضيا اك ب - 2
 طبقات كسا يمي : عمى كؾف تاف  قة الدظح السعبده يجبل طببق سؼظال دامؾ  افف هالع( أ 
 3كغؼ/سؼ200تقل عؽ الى ر غصي كعبدر مك قؾةؼ ( بم 300لعادية سساكة )ؽ الخرسانة ام - أ
  ظاتسخظلا بدحما يؾ  28 عدب

الشاعؼ ظسؼ ة الو طبقجك  ةايلغك  هعال( ا أ  ) دبشلا يفة رداالؾ  ةديعاال نةاسر لخقة اطباسفل  مؽ -ب 
 بدح ( Base Course)  ؽذخلا ركاـالمؽ  ظسؼلد اامؾ  ف )طبقة التأميؽ( يجب اف تكؾ 

 كرد سابقا حدب السخظظات.  اسكتدؾ ك  ـدر تك  هصفات ادنااؾ سلا
 ءنذاإؿ ساعال ومالعا ويشفحدب السؾاصفات ال . (B.C) ؾيو رالح ياتشر فلا ةدام جر دت ف ؾ كي

 ( 1-3) رل  فال 1991ؽ  كزارة االشغاؿ العامو كاالسكاف  لدشة ره علرادؾر االجدرؽ ك الظ
 : يلاتكؾف كالت  Glass  B(   2-3)   ؿك دج
 

 % الػزف ب حد راالس ةعخبم تاتحفل بخشسلا عجح
Glass    B صةبػ  عم 

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 4رقؼ  4.75

 50-20 10رقؼ  2.00

 30-10 40رقؼ  0.425

 15-5 200رقؼ  0.075

 
 :فير اشالفو واصر ال وا تداحاالو  عر ػاذلا حػ صس عضو  ةداعا - د
اريف ..الػخ الػى مػا طػالاك و ت كاالرصػفااحدػلكاؽ ر ضاع الظػك عادة أإـ التاـ باز تلالاالسقاكؿ  ىمع -

الجدػؾر الرػادرة عػؽ كزارة اؿ إنذاء الظرؽ ك مة ألعسعاالية صفات الفشؾالسب اكان  عميو بسؾج
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سقػػاكؿ اإللتػػزاـ بالتشفيػػذ حدػػب متظمبػػات كزارة . ) كعمػػى ال1991االشػػغاؿ العامػػة كاالسػػكاف سػػشة 
 األشغاؿ العامة كاإلسكاف بدكف أي تكاليف أك عالكات إضافية (.

العامو  الفشيو اتصفسؾاكرد في الا لسقو ستعمقو بيا مظابلؿ ااالعسا ةفاكك  ومسعتدسلا داؾ سلا ف ؾ كت -
 1991 لدشةاف سكنذاء الظرؽ كالجدؾر الرادره عؽ كزارة االشغاؿ العامو كاالالعساؿ ا

 رأكتق اءعظال قثائك  ؽمزأ ج يتال جزء تفااصؾ لساه ىذ ربتعتك  ،تاليدؽ تعما رأ عمييطاكم
 ر.ابعتى ىذا االمعر دفكت
 تسخظظالا عمى وبيشسال لصيافتالك  اتصفؾاسلا بجؾ فو بسالظرؽ كاالرصع كضة ادتؼ اعي -

ت السعشيو لدظؾح ىذه الظرؽ اظمدلل اقب ؽمضع الؾ  رو اذا تؼ تغيينا عمى، السيشدسة بسؾافقك 
 اكؿقسلا ىمع نو يتؾجبافو( فصر ا عسلك ارؽ طيد بتع ثلمكع )ر سذالذ يء تشفااثش فوكاالرص
 هفي ىذ السشفذهاؿ سعلالي لؾ ظلا رتسلا بادح ؼتيك  عكض رالخ قابطح دظؾ ذه الى كضعة اعاد
  .تسياكلؿ اجدك في  ابموا يقد (  حدب مديضع جك  رخب اد) ح عضاالسؾ 

ؽ نقاض مذسؾلو ضسالالة كترحيل ازان  عميو ك كامالى ا حؾ ظدلا عضك  ةداعا  فيلاكت ربتعت -
 ؼخال ركالؼ يذت مكاالأي علػ االسعار االفراديو العساؿ تسديد خظؾط السياه ك ال يدفع لذ

 . جدكؿ الكسيات يلػ فذ
 :اع الدظؾح كسا يمييتؼ إعادة أكض -
 

 (: وت) السدفم هجبعداحات السلاو  عر ااوال : الذػ 
عمى مؾافقة  ؿؾ رحلاك  ـز اللا بؾ دشسلا ىلاؿ صؾ ؾ كالدؾ سؼ كاللظا ساؿبعد االنتياء مؽ اع

 ي:ا يمع كسالسيشدس يتؼ اعادة كضع الدظؾح السعبده كالذؾار 
تر كك بر ر باتاخ% ( حدب  95ة ) لدرجل لدحكا اءسالبش ر تؾريد كتؾزيع كخمط كفرش ك  - أ

س ساقة االبظلػ ذلك  لدحلا دعب ؼس 15 ةكاسدب ك AASHTO - T180 بجسؾ جب بؾ بس دؿالسع
 . ( Sub - Base  Course) كلي اال
 عدلةسال ربرككت ربةجت بدح%  100 لساء كالدحل لدرجةتؾريد كتؾزيع كخمط كفرش كرش با -ب 

AASHTO - T180  و نيلثااس اسالبقة اظػ للكذ لحدلاد بعؼ س 15 ةكاسدبك(Base  Course ) 
 . 
لظرؽ عامو العساؿ الاات الفشية اصفحدب السؾ  جودر متو ينثالاك  ىلك الا ؽيتقبظلا داؾ م تكؾف  -ج 

 .( ب)  فشص(  2 - 3)  ؿك دج( 1– 3كالجدؾر           فرل ) 
 2ـ/  ؼغك1.5 ؿدعسب(  MC - 70)   مفسا ؽمPrime Coat  دييساالت ولؾجرش اد ك تؾري -د 
 انيكيًا. كيم شر لؼ اتكي
 ةكاسدبك  ( Hot Bituminous Concrete)داخشو لو ايتفمتؾريد كفرش كدحل الخمظو االس -ى 
  ل.حدلا دعب ؼس10ؽع لقتال

 
 :وفصر ال ا:  ايناث
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 ةقفاؾ م ىمع ؿؾ رحلاـز ك اللاب ؾ دشلى السؿ اؾصؾ لؾ كادالبعد االنتياء مؽ اعساؿ الظسؼ ك 
ب تعميسات جسؾ ب ك السؾاصفات دبح" قاابس  عميو نالى ما كا وفصر العاد كضع ات سدشيسال

 الماش ،  وعا ؾ ناب طالب)  طالك با يورسانمتيو  اك خسفا  صفوقة السيشدس، سؾاء كان  االر كمؾاف
 .سؼ تح  البالط ( 10سانيو سساكة مدة خر 

 
 : فرياشالا:  اثلاث
 .ولحالايو مع ؾف كما ت بحدك  عالرش هز جاى وانلخرسك مؽ اا ويجر ح اام فرياطاال ف ؾ تك
(  3 - 1ة دببش ساؿ مؾنو االسسش  كالرمل )ي باستعمصالا ايضعك  بدح فير اطالاب كر ت -
كمؾنة التركيب  ما (يؾ  28بعد  2كغؼ / سؼ 200العاديو )  وناسر خلا ؽم  عدهاقالذسل العسل يك 

  ؼ.ر ذسلا  سدلسيشا ةقافؾ سبعساؿ ك االيع سكالتكحيل مع ج

 
  : ( Reinforced  Concrete  Encasement ): التغميف بالخخسانة السدمحة   3
لخظؾط السياه حيثسا تتقاطع مع خظؾط الررؼ الرحي أك في  ( RCE ) كعسل تغميف تؾريد -

حدػػب كالعبػػارات حدػبسا يتظمبػػو كاقػع العسػػل بسؾجػب تعميسػػات السيشػدس ك حػاؿ مركرىػا فػػي االكديػة 
 .  التفريمية السخظظات

 2كغػؼ / سػؼ 250يعسل التغميف مؽ الخرسانة السدمحة بقػؾة كدػر مكعبػي صػغرى ال تقػل عػؽ   -
 .يؾماً  28بعد 
 أياـ قبل ردـ الخشادؽ. 7يجب ايشاع الخرسانة لسدة ال تقل عؽ  -
الدػعر لمستػر السكعػب ك بػالستر السكعػب  ( RCE )لخرسػانة السدػمحة بايدفع عػؽ أعسػاؿ التغميػف  -

بقؾة كدر مكعبي صغرى ال تقػل ) مشغافةل العادية خرسانةالك  في جسيع أنؾاع التربةحفريات ال يذسل
كالظؾبػار كحديػد التدػميح ) اجيػاد خزػؾع كالخرسػانة السدػمحة (  يؾمػاً  28بعد  2غؼ/سؼك 150عؽ 

كاعػػادة الػػردـ مػػع الػػرش بالسػػاء كالػػدؾ كاسػػتعساؿ اإلسػػسش  السقػػاـك لألمػػالح (  2كغػػؼ / سػػؼ 2800
بسؾجػػػػب  الػػػػخ كجسيػػػػع مػػػػا يمػػػػـز كػػػػامالً … كنقػػػػل االنقػػػػاض كاعػػػػادة االكضػػػػاع بسؾجػػػػب السؾاصػػػػفات 

     .تعميسات السيشدسحدب التفريمية ك  السؾاصفات كالسخظظات
 

 مسثل ومدتخجمػ السقاوؿ )جياز السقاوؿ السشفح(: -28
يتعيؽ عمى السقاكؿ أف يعيؽ الجياز السشفذ التالي كحد أدنى، كبحين يكؾف ىذا الجياز 
متفرغا لمعسل في السؾقع طيمة مدة تشفيذ السذركع، كأف تكؾف لديو السؤىالت كالخبرات السدكنة 

 اه في مجاؿ اإلشراؼ أك التشفيذ أك كمييسا عمى مذاريع مساثمة:أدن
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الخ
 قع

سشػات   الس ىل العمسي الػضيفة
 الخبخة

العجد 
 السصمػب

 مبمغ الحدع / ديشار / شيخ

مسثل  -0
 السقاوؿ

ىشجسة بكالػريػس 
 مجنية

 ديشارًا شيخياً  0566 0 05

ميشجس  -2
 مػقع

ىشجسة بكالػريػس 
 مجنية

 ديشارًا شيخياً  0666 0 7

ميشجس  -3
 مػقع

ىشجسة بكالػريػس 
 كيخبائية

- - - 

 ديشارًا شيخيًا / مخاقب 566 0 7 كمية جامعية متػسصة مخاقب -4
 ديشارًا شيخياً / مخاقب 566 0 7  كمية جامعية متػسصة مّداح -5
 ديشارًا شيخيًا / قياس 366 0 - ثانػية عامة قّياس -6

لسداح أك السراقب أك جسيعيؼ بدكف مؤىل كلكؽ بخبرة )لكل مشيؼ( ال تقل عؽ ** يسكؽ أف يكؾف ا
 سشة في مذاريع مساثمة.  15

:  يتعيؽ االتفاؽ فيسا بيؽ السقاكؿ كالسيشدس عمى تؾاريخ تعييؽ كل فرد مؽ أفراد جياز مالحغة
 السقاكؿ السشفذ.

شو دكف تعييؽ بديل لو فانو كفي حالة تخمف السقاكؿ عؽ تعييؽ أي فرد مشو أك تغيب أي فرد م
سؾؼ يتؼ خرؼ ما يقابمو مؽ ركاتب مثل ىؤالء األفراد غير السعيشيؽ أك الستغيبيؽ حدب تقديرات 

 السيشدس. 
عمى السقاكليؽ غير األردنييؽ أف يقدمؾا إلى دائرة العظاءات الحكؾمية شيادتيؽ األكلى مؽ *  

اكلي اإلنذاءات األردنييؽ )حدب الشسؾذج أدناه( نقابة السيشدسيؽ األردنييؽ كالثانية مؽ نقابة مق
تفيد بأف السقاكؿ قد استكسل كافة اإلجراءات الخاصة بالسقاكليؽ غير األردنييؽ كفقا ألحكاـ قانؾف 
نقابة السيشدسيؽ األردنييؽ كقانؾف مقاكلي اإلنذاءات عشد إحالة العظاء عميو كقبل تؾقيع االتفاقية 

ذيادتيؽ كفقا لذلػ يعتبر مدتشكفا عؽ استكساؿ إجراءات اإلحالة ككل مقاكؿ ال يقدـ ىاتيؽ ال
كيحق لراحب العسل أف يرادر كفالة مشاقرتو التي سبق كأف تقدـ بيا دكف أف يحق لمسقاكؿ 

 االعتراض أك الرجؾع عمى صاحب العسل بأي مظالبات ميسا كاف نؾعيا.

 

 والمقاولين للمتعهدين العامة السالمة شروط-92
 كعامة العامميؽ جسيع لدالمة الالزمو ءاتااالجر  اتخاذ كالستعيديؽ كليؽالسقا عمى .1

 ؾاقعسال في الشاس
 ك الالزمة الدالمة كمعدات الذخرية الؾقاية كمالبس االجيزه بجسيع لدييؼ العامميؽ كافة كتزكيد
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 اراالسع عمى زياده ايو بدكف  ك السذرؼ السيشدس مع بالتشديق ك أدناه البشؾد حدب ك الزركرية
 الستفق
 .عمييا

 ك العسل بدء قبل العامة الدالمة متظمبات اتباع ك التحذيرية تااإلشار  كضع الستعيد اك السقاكؿ عمى .2
 : الحرر ال السثاؿ سبيل عمى تذسل العامة لمدالمة خظة تقديؼ
العامة الدالمة مذرؼ إسؼ( السؾاقع في العامة الدالمة عؽ السدؤكليؽ األشخاص أسساء( . 
إتباعيا كالؾاجب العامة بالدالمة الخاصة لمعامميؽ الستعيد اك السقاكؿ اتتعميس. 
الخ............... , العاكدات , التحذيرية تار شا اإل( تذسل التى ك السركر إدارة خظة( 
بالعسل البدء قبل ك لمسعامالت التراريح عؽ ندخة تقديؼ. 
الخ .............الغاز خظؾط ، تمفؾف  , كيرباء ؾابلك ( مثل األخظار مرادر كتعميؼ تحديد السقاكؿ عمى( 

 . الظرؽ  عمى العامة الدالمة لزساف الالزمة اإلجرءات اتخاذ السقاكؿ عمى .3
 مؾاقع في العامة الدالمة عمى الدكري  التفتيش  السدؤكليؽ راؼاإلش ميشدسي اليرمؾؾ مياه شركة ستقـؾ .4

 مدتحقات مؽ االتفاقي بالتعؾيض السظالبة سيتؼ الدالمة بستظمباتااللتزاـ  عدـ حالة كفى العسل
 كحدب ديشار (200 – 50) بسقدار الشسؾذج كحدب أعاله الؾاردة السخالفات مؽ مخالفة كل عؽ السقاكؿ
 .السذرؼ السيشدسرأي 

 بدكف  الالـز بالظؾبار الحفريات جدراف تدعيؼ ك العامو لمدالمو الالزمو االجراءات اتخاذ السقاكؿ عمى .5
 .االسعار عمى دهزيا ايو

 .ديشار 100 مقدارىا بزياده أشعار سابق دكف  الغرامو قيسة رفع سيتؼ السخالفو تكرار حاؿ في .6
 المتعهد قبل من توفيرها المطلوب والمعدات المستلزمات

 أليه لكل التاليه السالمه مستلزمات توفير -1
 اسعاؼ صشدكؽ 
حريق طفاية 
عاكدو)لؾاح ( فمذر 
اسبومش كاناره كذاؼ 
 -:عامل لكل التاليه الشخصيه الوقايه ومالبس السالمه معدات توفير-2

سالمو حذاء 
لرأسا لحساية خؾذه 
كفؾؼ 
كسبريدات عمى العسل حالة في سسع كاقيات 
عاكدة سترة 
البالستيكية االقساع مؽ كافي عدد 
كتحذيرية ارشادية اشارات 
عاكس شريط 
حساية حؾاجز 
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آمؽ غير بذكل العسل مكاف ترؾ عدـ 
البراميل مثل كذلػ كااليذاء الديارات حركة اعاقة تدبب معدات استخداـ عدـ 
 بالسؾاطشييؽ تمحق قد ضراركأ مخاطر كعؽ العامة الدالمة بقؾاعد العساؿ تقيد عؽ السدؾؤؿ ىؾ الستعيد يكؾف 
الستعيد قبل مؽ لسيشيةا كالرحة الدالمة بؾاجبات لمقياـ كمؤىل مدرب شخص اكتدريب تؾفير 
العامة الدالمة شركط تظبيقو عدـ عؽ ناتجة خداره اى الستعيد يتحسل 
 متابعة عؽ السدؤؿ شراؼاال ميشدس قبل مؽ لمعسل السشفذ الستعيد مع اعاله الشقاط كتشفيذ متابعة كليةؤ مد تكؾف 

 . السذركع
 

ronmental Mitigation Enviاضافة لسا سبق اعاله، عمى السقاوؿ االلتداـ بتعميسات 
and Monitoring Plan  والسجرجو في ممحق العصاء ويعتبخ تشفيح ىحه التعميسات وااللتداـ

بيا محسل عمى االسعار االفخادية لبشػد العصاء وال يدتحق السقاوؿ اي تعػيزات ماليو مقابل 
 . EMMPااللتداـ بتعميسات 
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 العامو الدالمو شخوط تصبيقل الستعيجيغ تعيج نسػذج

 - ........................................ : الستعيد الديد

 العسل كبعد كخالؿ قبل العامو كالدالمو الرحو بأمؾر التاـ التقيد عميػ شركتكؼ عمى العظاء احالة تؼ أنو بسا
 .الحؾادث كقؾع لسشع
 الظرؽ  عمى الزركريو العامو الدالمو معدات جسيع بؾضع الذؾارع في الحفر حالة في عميػ يتؾجب لذا

 الدير دائرة قانؾف  في عمييا كالسشرؾص
 تاالديار  لدائقي أك السذرفيؽ أك السذركع في لمعامميؽ بالشدبو الحؾادث ىذه كان  سؾاء حؾادث كقؾع لسشع كذلػ

 مايمي مشيا أذكر غيرىؼ أك أكالسذاة
 -: الحرر كال الذكر سبيل كعمى

الحاجو كحدب مختمفو كبأحجاـ كافيو بأعداد مظاطيو أقساع. 
الميل في العسل كاف اذا اً  خرؾص الحفريو مشظقة حؾؿ تحذيريو أضؾاء كضع. 
تكؾف  أف يجب العامميؽ جسيع حركة بأف االعتبار بعيؽ االخذ مع العسل مكاف حؾؿ تحذيري  شريط كضع 

  الذريط ىذا داخل
الحفريو في شخص أى سقؾط لسشع االتجاىات عجسي كمؽ الحفريو حؾؿ اغالؽ حؾاجز كضع. 
الكافيو كبالسدافو كبعدىا الحفريو مؾقع قبل كارشاديو تحذيريو مركرشارات ا كضع. 
مؽ نتسكؽ حتى كبعده الحفريو مؾقع قبل الميمي العسل حاالت في لديارهر اعي عمى السؾجؾد الؾاح استخداـ 

 . عالسؾق في لمعامميؽ الالزمو الحسايو تؾفير
كاف اذا صاخرؾ  الدير عسمية تشغيؼ اجل مؽ الحفريو مؾقع كبعد الحفريو مؾقع قبل العامميؽ مؽ اثشيؽ استخداـ 

 .كسظيو بجزيره مفرؾؿ كغير باتجاىيؽ فيو الدير شارع في العسل
العسل بسشظقة السحيط التحذيري  الذريط نظاؽ خارج أشخاص أية أككجؾد أخرى  مؾاد أية كضع عدـ. 
كالحجارهراميل الب مثل اعاله السذكؾره العامو الدالمو أدكات محل لتحل أخرى  مؾاد أية استخداـ عدـ. 
بديؾلة ركيتيؼ مؽ لمدائقيؽ يسكؽ حتى ليال كاضح بذكل مرئيو مالبس ارتداء السؾقع في العامميؽ جسيع عمى. 
السؾقع ذلػ في الالزمو موالعا الدالمو كمالبس ادكات جسيع ارتداء السؾقع في العامميؽ جسيع عمى. 
قبل السؾقع في العامو الدالمو ادكات استخداـ تدقيق عميو فيجب العسل باستالـ السذرؼ قياـ حالة في 

 .االستالـ
مشو السذركع مؽ جزء أى استالـ كاليتؼ العسل عؽ يؾقف فانو العامو الدالمو المؾر الستعيد مخالفة حاؿ في 

 .مشاسباً  الذركة تراه  ما حدب ددتح ماليو عقؾبو عميو كتؾقع
اك الشاس عامة مؽ أـ لدييؼ اً  مؾعف سؾاء شخص ألي تقع عسل إصابة أي مدؤكلية الستعيد عاتق عمى تقع 
 كال كالزركرية الالزمة العامة الدالمة تدابير إتخاذ عدـ عؽ ناتج اآلخريؽ مستمكات في الزرر يمحق حادث أي

 .بذلػ مياه اليرمؾؾ لذركة عالقة
 

 ...........................: التاريخ ......................: التؾقيع ................: االسؼ
 



Technical Specifications  

xi                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

xi 

 
 

 
 

 



Technical Specifications  

xii                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

xii 

 

 

 
  Technical 

Specifications   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technical Specifications  

xiii                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

xiii 

TABLE OF CONTENTS 

 186 

ACRONYMS .................................................................................................................... 16 

TECHNICAL SPECIFICATIONS ............................................................................... 17 

1. GENERAL .................................................................................................................. 17 

1.1 Potable Water Certification ................................................................................ 17 

1.2 Toxic Materials ..................................................................................................... 17 

1.3 Third Party Witness ............................................................................................. 17 

1.4 Testing after delivery ........................................................................................... 18 

1.5 Handling and Transportation ............................................................................. 19 

1.6 Transport and Deliveries ..................................................................................... 19 

1.7 Identificaton .......................................................................................................... 20 

1.8 Markings of Pipes and Fittings ........................................................................... 20 

1.9 Documents to be provided at Time of Tender ................................................... 21 

1.10 Documents to be provided upon Delivery .......................................................... 21 

1.11 Scope (for Supply and Install Tenders) .............................................................. 22 

1.12 Storage of Materials (Supply and Install Tenders) ........................................... 22 

1.13 Inspection And Rejection .................................................................................... 22 

1.14 Reference Standards ............................................................................................... 23 

2. DUCTILE IRON PIPES24 

2.1 Technical Specifications....................................................................................... 24 

2.1.1 General 24 

2.1.2 Length of Pipes 25 

2.1.3 Testing 25 

3. DUCTILE IRON FITTINGS .................................................................................. 26 

3.1 Technical Specifications....................................................................................... 26 

3.1.1 General 26 

3.1.2 Materials 26 

3.1.3 Design 26 

3.1.4 Coating 27 

4. REPAIR CLAMPS ................................................................................................... 27 

4.1 Scope ...................................................................................................................... 27 



Technical Specifications  

xiv                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

xiv 

4.2 Application ............................................................................................................. 27 

4.3 Materials ................................................................................................................. 28 

4.4 Design .................................................................................................................... 28 

5. INSTALLATION OF PIPES AND FITTINGS ................................................. 29 

5.1 General ................................................................................................................... 29 

6. DISINFECTION OF PIPELINES ......................................................................... 29 

6.1 General ................................................................................................................... 29 

6.2 DISINFECTION OF PIPELINES ...................................................................... 30 

6.3 FLUSHING OF THE PIPELINE ....................................................................... 31 

7. VALVES AND ACCESSORIES .......................................................................... 32 

7.1 General .................................................................................................................. 32 

7.1.1 Third Party Witness 33 

7.1.2 Testing after delivery 33 

7.1.3 Valves Packing and Protection 33 

7.1.4 Identification 34 

7.1.5 Transport and Deliveries 34 

7.1.6 Handling 35 

7.1.7 Details to be provided at the time of tender 35 

7.1.8 Manuals and Technical Specifications. 36 

7.1.9 Additional Services 36 

7.2 Ball Valves ............................................................................................................ 36 

7.2.1 Technical specifications 36 

7.2.2 Material 36 

7.2.3 Design of valve 36 

7.2.4 Coating 37 

7.2.5 Marking 37 

7.3 Gate Valves ........................................................................................................... 37 

7.3.1 Rotation of Opening 38 

7.3.2 Coating 38 

7.4 Butterfly Valves .................................................................................................... 38 

7.4.1 General 38 

7.4.2 Material 38 

7.4.3 Design 38 



Technical Specifications  

xv                                    2021/6  YWC-FARA5- 

 

 

xv 

7.4.4 Coatings 39 

7.5 Air Valves .............................................................................................................. 39 

7.5.1 Single Air Release Valve 39 

7.5.2 Air and Vacuum Valve 39 

7.5.3 Automatic Air Valve, Single-Chamber Type 40 

7.6 Washouts ............................................................................................................... 42 

7.7 Pressure Gauges ................................................................................................... 43 

7.8 Dismantling Joints ................................................................................................ 43 

7.9 Spare Flanges, Flange Adaptors, Couplings, Restrainer Clamps .................... 44 

8. PRESSURE TESTING ............................................................................................ 44 

8.1 HYDROSTATIC PRESSURE TESTING OF DI PIPES ................................. 44 

Test sections 45 

The pipeline should be vented as well as possible with ‘pigs’ and filled from its lowest 

point with drinking water. Backfilling and interlocking 45 

Filling of the Pipeline 45 

Stop Ends 50 

Air Removal before Test 50 

Examination during Test 50 

Cost of Testing 50 

8.2 PRESSURE TEST OF HDPE PIPES ................................................................. 51 

Pressure inspection in accordance with the contraction method 51 

9. PAYMENT ................................................................................................................. 52 

General Instruction to the contractor 52 

 



16 
 

ACRONYMS  

ANSI American National Standards Institute 

AWWA American Water Works Association 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

ASTM American Society for Testing and Materials 

BS British Standards 

BOQ Bill of Quantities  

DAP  Delivered At Place 

DI Ductile Iron 

DN Nominal Diameter  

DZ 

EN 

District Zone 

European standards 

EPDM Ethylene-Propylene-Diene Terpolymer 

FARA Fixed Amount Reimbursement Agreement  

GIS Geographic Information System 

HDPE High Density Polyethylene 

ISO International Organization for Standardization 

NBR Nitrile Butadiene Rubber 

NRW 

NSF 

Non-Revenue Water 

National Science Foundation 

PN Nominal Pressure  

PRV Pressure Reducing Valve  

RPM Revolution Per Minute 

SDR Standard Dimension Ratio 

SS Stainless Steel  

USAID United States Agency for International Development  
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

All Items shall be procured according to item O under Part IX: Responsibilities of the Parties 

in the Umbrella FARA, which states that: the authorized USAID Principal Geographic Code 

for the procurement of goods and services under this associate FARA is Code 937 (the 

United States, the recipient country, and developing countries other than advanced 

developing countries). The intent of these specifications is to allow fair competition for 

suppliers in these geographical locations.  

1. CERTIFICATE OF CONFORMITY SHALL BE SUBMITTED 

UPON SHIPPING.GENERAL  

Ambient Conditions 

All pipes, materials and equipment shall be in every respect suitable for storage, installation, 

use and operation in the conditions of temperature, humidity and The PH and water quality 

appertaining in Jordan.Atmospheric temperature in Jordan varies between -10˚C and 50 ˚C. 

1.1 POTABLE WATER CERTIFICATION 

All pipes, valves, gaskets and materials shall be certified for potable water use by an 

independent testing laboratory. All material in contact with or likely to come into contact 

with water for public shall introduced with the requirements of NSF/ANSI 61 (Drinking 

Water System Components) or BS 6920 (suitability for non metallic products for use in 

contact with drinking water) and the requirements of EN 15664 (influence of metallic 

materials on water intended for human consumption) as well as the Jordanian standard (JS 

286/2008), and whenever the regulation is changed it is the supplier responsibility to ensure 

conformity with any new requirements. 

Potable water certificate shall also be submitted for the same batch delivered to YWC, 

certificates must be in English. 

1.2 TOXIC MATERIALS 

Pipes and pipeline components, including their protective coatings and joint materials, that 

will or may come into contact with potable water shall not constitute a toxic hazard, shall 

not support microbial growth, shall not cause taste or odour, cloudiness or discoloration of 

the water and shall contain no ingredients that may migrate into water in amounts that are 

considered to be toxic or otherwise dangerous for health. Non toxicity certificate should be 

provided in English. 

1.3 THIRD PARTY WITNESS 
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The supplier/contractor shall furnish an original accredited certificate of conformity from the 

third party inspection agency showing all test results and analysis required by the applicable 

standard according to which the materials have been manufactured. The third party 

inspection agency shall under this contract, have witnessed the manufacture and testing 

operation to verify compliance with the technical specifications and the relevant standard. All 

certification should be from a certified third party, and the certification should be valid and 

up to date, in English, and it must be shown in the certificate which batch is being tested to 

make sure that this certificate is for the right batch delivered to YWC.  

The supplier shall propose in his offer at least 3 different international third party companies 

where YWC will choose one of them 

The third party inspection agency shall verify that all materials used are eligible for the 

relevant standard productions requirements.  No material shall be accepted unless all type 

and batch release tests have been passed. The third party must clearly identify the material 

production date / code marked on the pipes, with each batch test performed. 

The third party inspection tests certificates shall include the following stages: 

1. During manufacturing. 

2. Final. 

3. Packing. 

And the kind of inspection:  

1. Review document. 

2. Witness inspection at least (visual and tests). 

And the test certificates must show the results. 

The manufacture place of all materials, the pipes, specials, fittings and accessories shall be 

open to inspection by the third party team If any of the supplies, whether complete or in the 

course of production, were rejected by the Client, they shall be marked or segregated in 

such a manner satisfactory to the Client as to ensure their subsequent identification as 

rejected supplies. Disposal of rejected supplies shall be done by and at the Contractor's own 

expense. 

1.4 TESTING AFTER DELIVERY  

All materials supplied shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal 

Scientific Society to confirm that the pipes are manufactured according to the applicable 

standards. 

In the case the delivery was made on more than one consignment, each consignment will be 

tested to confirm the compliance with above standard. 
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NOTE:  

ALL TESTS‟ COSTS BEFORE AND AFTER THIS ITEM AND WHETHER LOCAL OR 

ABROAD SHALL BE BORNE BY THE CONTRACTOR AND THE COSTS SHALL BE 

INCLUDED IN THE TENDER UNIT RATES. 

 

1.5 HANDLING AND TRANSPORTATION  

The handling and transportation shall be in accordance with the manufacturer‟s 

recommendations. 

The cost of packing shall be included in the contractor rates. 

All materials shall be securely packed in crates or boxes for protection against damage 

during transportation. 

All plain ends shall be adequately protected by straw rope secured in place by binding wire 

or strap.  None of the packing will be returnable.  The materials supplied shall be of the 

appropriate grade and quality and shall be adequately protected against the climatic 

conditions in the Middle East. 

All plastic materials shall be protected from direct sunlight and appropriate coverings 

supplied for use at the delivery and storage areas. 

1.6 TRANSPORT AND DELIVERIES 

The Contractor shall send to the Engineer, one-week advance notice of all consignments of 

materials.  Every consignment shall be accompanied by a detailed delivery note. 

The Contractor shall deliver to and off load the materials onto the storage area as directed 

by the Engineer. All materials delivered will be examined and inspected by the Engineer and 

taken over by him. 

The Contractor shall provide necessary details to the shipping line on precautions to be 

taken during loading/unloading, handling & transport of the pipes & fittings and other 

components. Contractor shall provide to the Engineer a set of recommendations of 

manufacturer for handling, loading, unloading, transporting and storing of polyethylene pipes 

and fittings  

The Contractor shall arrange reception and storage areas only.  aslo shall be responsible for 

off-loading all materials. 

The Contractor shall also be responsible for all handling and transport activities up to and 

from YWC store-yard.(Materials provided by YWC) 
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The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned requirements. 

 

1.7 IDENTIFICATON 

The contractor  shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has 

permanently attached to it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - 

resistant material on which are engraved or stamped; 

 The Manufacturers Name. 

 Contents Description and Quantity. 

 Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross 

Referenced to the Purchase Order Item References. 

 Weight. 

 The shipment containers shall be marked with the following address; 

 Yarmouk Water Company/ YWC L.L.C. 

 In addition the container shall be marked with the following information; 

 Total gross weight. 

 Total net weight. 

 Packing list reference number. 

1.8 MARKINGS OF PIPES AND FITTINGS 

Each pipes and fittings shall bear clear and permanent markings. Markings on pipe lengths 

shall always be at the same end.  Painting of data shall be acceptable for all pipe material. 

The first five marking given below shall be cast on or cold stamped, the other marking 

applied by permanent painting. 

The marking shall show at least the following information: 

 The manufacturer„s name or mark. 

 The identification of the year of manufacture. 

 The identification as ductile iron. 

 The DN. 

 The PN rating of flanges when applicable. 

 The reference tops this standard. 
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 The class designation of centrifugally cast pipes when other than K9. 

 Third party. 

 YWC tender No. 

 Dimension (wall thickness). 

 Production period ((YEAR)). 

 Water,” to indicate that pipes or fittings are intended for potable water”. 

 Serial number. 

 Batch number. 

 Ladle number. 

1.9 DOCUMENTS TO BE PROVIDED AT TIME OF TENDER 

 Manufacturer‟s Authorization Form.  

 Potable water certificate. 

 Manufacturer experience certificates; a certificate from the manufacturer (self 

declaration) that he has at least 10 years in the field of production for pipes and 

fittings. 

 Quality assurance certificate (ISO 9001). 

 Internal Quality System. 

 The supplier/ contractor shall supply full technical specifications and catalogues 

highlighting the items to be supplied at the time of tender.   

 Method of traceability system followed by the manufacturer. 

All above documents must be valid and in English. 

1.10 DOCUMENTS TO BE PROVIDED UPON DELIVERY 

The contractor shall submit at least the following documents: 

 Certificate of origin. 

 Packing list. 

 Third Party certificates. 
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 Full instruction manuals, which describe the correct methods and procedures 

necessary to construct the pipeline system in accordance with best practice. 

 Upon request, the Contractor has to provide test certificates from the 

manufacturer‟s internal quality control. 

 Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee. 

All above documents must be valid and in English.  

Traceability System 

At the time of tender the manufacturer shall clearly mention the method by which he can 

keep records and trace of the manufactured pipes, fittings,…etc. to ensure the capability of 

going back to the records for the manufactured item in case any problems accrues after the 

installation. 

1.11 SCOPE (FOR SUPPLY AND INSTALL TENDERS) 

The Contractor shall furnish and deliver to the site, all pipes and fittings, bolts, nuts, and 

gaskets, jointing materials and appurtenances as specified and required, to the correct 

standards and specifications to complete the Works. Pipe fittings and valves shall, if required 

be suitable for buried installation. 

The Contractor shall check for compatibility between all pipes and fittings, either existing or 

new prior to installation.  

1.12 STORAGE OF MATERIALS (SUPPLY AND INSTALL TENDERS) 

The Contractors shall be responsible for the storage of all materials purchased under this 

Contract. 

The Contractor shall manage and maintain stockyards that can accommodate all materials 

purchased and approved by the Engineer under this Contract.   

All the materials shall be stored under cover (indoor) and all the fittings should be on 

sleeves, as required by the manufacturer/supplier /contractor instructions, and shall be 

regularly inspected by the Engineer staff and maintained to the Engineer‟s satisfaction. 

The contractor should have a Stock Inventory Material System on software (computerized) 

and he should generate reports upon request. 

1.13 INSPECTION AND REJECTION 

The pre-shipment and manufacturer inspection is obligatory and cost for travelling of the 

appointed member from the Employer as follows  
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(3 persons) for pipes and fittings  factory  

(3 persons) for pressure management materials (valves ,PRVs, meters….)   

 

("Overseas Pre shipment and inspection shall include all related expenses including Visas 

arrangements and costs, best hotels transportation and all related fees taxes airfare tickets 

and per diems equal to one hundred fifty JD for the staff and 250 JD for top management , 

director  or CEO per day ") shall be borne by the supplier/contractor  and shall be 

incorporated in the tender prices. 

1.14 REFERENCE STANDARDS 

Table Error! No text of specified style in document.-1: Reference Standards 

STANDARD NUMBER DESCRIPTION  

EN 545-2010 Ductile iron pipes, Fittings, accessories and their joints for water pipe lines 

Requirements  and test methods 

EN 15664 influence of  metallic materials on water intended for human consumption 

ISO 4427-1 :2007 Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply  

Part 1 - General 

ISO 4427-2 :2007 Part 2 – pipes 

ISO 4427-3 :2004 Part 3 - Fittings 

EN12201-1 :2010 Plastic piping System for Water Supply – polyethylene (PE)  

Part 1-General. 

EN12201-2 :2003 Part 2 – pipes 

EN12201-3 :2003 Part 3 - Fittings 

BS 6920 Testing of non-metallic components with regards to their effect of the quality of 

water 

ISO  14236 :2000 Plastics pipes and fittings – Mechanical joint compression fittings for use with 

polyethylene pressure pipes in water supply system  

ISO 11413: 1996 Plastics pipes and fittings – preparation of test piece assemblies between a 

polyethylene (PE) pipe and electro fusion fittings  

ISO 13954: 1997 Plastics pipes and fittings – peel decohesion test for polyethylene (PE)electro fusion 

assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm 

ISO 13955  Plastics pipes and fittings – Crushing decohesion for polyethylene (PE) electro fusion 

assemblies  

ISO 3458: 1976 Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes –Test of 

leakproofness under internal pressure  
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STANDARD NUMBER DESCRIPTION  

ISO 3459: 1976 Polyethylene (PE) pressure pipes – Joints assembled with mechanical fittings – 

Internal under pressure test method and requirements. 

ISO 3501 : 1976 Assembled joints between fittings and polyethylene ( PE) pressure pipes –Test of 

resistance to pull out 

ISO 3503 :1976 Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes – Test of 

leakproofness under internal pressure when subjected to bending. 

ISO 3506 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, 

screws and studs  

EN 681-1 Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and 

drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber  

EN 681-2 Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and 

drainage applications - Part 2: Thermoplastic  elastomers  

EN 601 Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition of castings for 

use in contact with foodstuff  

ISO 12176 Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene systems -- Part 

1: Butt fusion 

ISO  13953 Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-

fused joint 

ISO 11414 Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting test piece assemblies by 

butt fusion 

 

2. DUCTILE IRON PIPES  
2.1 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

2.1.1 GENERAL  

 

DI pipes shall be centrifugally cast, with socket and spigot ends, EPDM rubber gaskets.  

Pipe Selection: 

Ductile Iron Pipes and joints shall be C class according to EN 545-2010.  

Outside protection coating: 

Ductile Iron Pipes C class shall be in accordance with EN 545-2010, the external coating 

shall be of 400 g/m² metallic zinc Aluminium Alloy (85%+15%) plus epoxy finishing coat 

according to EN 545-2010, applied also on socket inside, suitable for ground condition I and 

II and III.  

Inside protection lining: 
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The pipe or fitting interior shall be of sulphate resisting blast furnace cement mortar 

according to EN 545. 

2.1.2 LENGTH OF PIPES 

Standard length for pipes is 6 meter for transport in bundles or 5.5 -5.8 meters for transport 

in open top containers. 

2.2.2 TESTING 

The manufacturer shall demonstrate the conformity of his products with the standards by 

submitting the below performance tests specified in the standards: 

Compressive strength of the cement mortar lining. 

Leak tightness of flexible joints to positive internal pressure. 

Leak tightness of flexible joints to negative internal pressure. 

Leak tightness of flexible push-in joints to positive external pressure. 

Leak tightness of flexible joints to dynamic internal pressure. 

Leak tightness and mechanical resistance of flanged joints. 

Leak tightness and mechanical resistance of screwed and welded flanges. 

The test should include: Dimensions Examination. 

Wall Thickness. 

 External Diameter. 

 Internal Diameter. 

 Length 

 Straightness of the pipes 

 Ovality Test of the Pipes. 

 Cement Lining Thickness. 

 Tensile Test. 

 Elongation test 

 Hydrostatic pressure test. 

 Hardness Test. 

 Microstructure Examination supported by pictures  

 Thickness of external paint coating 

 

WORKS LEAK TIGHTNESS TEST FOR PIPES AND FITTINGS. 
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3. DUCTILE IRON FITTINGS  

 
   TECHNICAL SPECIFICATIONS  

GENERAL  

1. Ductile iron fittings shall be sand cast in accordance with EN 545-2010.  

2. Each Socket joint shall be supplied with its EPDM gasket. 

3. All fittings must confirm with the requirements of norms and standards, and should be 

suitable to be used in conjunction with pressure pipes to the appropriate EN standards. 

4. All fittings must have molded-in identification and appropriate product information 

5. All fittings must be packed in such a way as to avoid surface oxidation and should only 

require cleaning before installation.  

6. The joints of ductile iron (DI) fittings shall be according to the above mentioned 

standards, and all flanged for Tapers and T-Piece and for bends spigot-socket TYTON. 

MATERIALS  

1. Of ductile iron EN-GJS-400-18 acc. to EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) or equivalent. 

2. All gaskets shall be of EPDM rubber according to EN681-1:2006.   

3. Flat gaskets shall be fiber reinforced for PN16, or flat gaskets of NBR rubber, according 

to EN681-1:2006.  

DESIGN 

1. Dimension Range: above DN 100  

2. Working pressure: PN 16, PN25 or PN40 (based on BOQ) 

3. Fittings unless otherwise specified shall be of flanged type compatible with the pipe 

system. 

4. Flange dimensions and drilling according to EN 1092-2. 
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5. Flanged fittings shall be supplied with flat gasket, straps, bolts, nuts and washers shall be 

stainless steel type 304. 

6. The DI bends shall be designed and manufactured as automatic push-on joint type 

installed along and with DI pipes of type socket-spigot, fittings such as T-pieces and 

tapers shall be of flanged type drilled to required PN. 

7. Nuts and Bolts shall be according to ISO 4016 and EN 24034 or equivalent inclusive 

washers. 

COATING 

Epoxy powder coated inside and outside according to DIN 30677-T2 in accordance with 

quality and test requirements of RAL –GZ 662, RAL 5015 or RAL 5005. 

 Coating thickness: min. 250 µm. 

 Adhesion: min. 12 N/mm2. 

4. REPAIR CLAMPS 

 
4.1 SCOPE 

This Specification specifies the requirements for the design, materials and in-service 

performance of mechanical stainless steel repair clamps for waterworks purposes. 

This Specification designated for applications involving rigid pipes, typically ductile iron (DI), 

grey cast iron (CI), and steel (S). Also, for applications involving flexible pipes, typically un-

plasticized polyvinlchloried (PVC-U) and high-density polyethylene (HDPE). 

All materials and equipment shall be in every respect suitable for storage, installation, use 

and operation in the conditions of temperature, humidity and The PH and water quality 

appertaining in Jordan. 

Atmospheric temperature in Jordan varies between -10˚C and 50 ˚C. 

4.2 APPLICATION 

Stainless steel repair clamps complying with this specification are intended for use in repair 

of water supply pipelines of the size designated in Table 8-1, with a maximum service 

temperature of 50°C and up to an allowable operating pressure of 16 bars for ranges 

diameter up to 250 mm. Repair clamps have limited ability to accommodate axial deflection 

and are, therefore, not generally intended for use as couplings to join two pipes together. 

However, they are commonly utilized for repair situations at full pipe break, where the pipe 

ends are considered stable. In addition, repair clamps complying with this specification are 
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intended to provide a permanent means of preventing loss from or contamination of 

pipelines that have been affected by corrosion or mechanical damage in both above-ground 

and buried applications. 

4.3 MATERIALS 

The material of Clamps shall be in accordance with the following standards or any other 

equivalent standards. 

Bands: Stainless Steel Grade AISI 304(A2) to BS1449:1991: part 2 or Grade AISI 316(A4) 

stainless steel to BS 1449:1991: part 2, for corrosion resistance. 

Bolts shall be Stainless Steel A2, Teflon coated, or mild steel. Nuts & washers shall be 

Stainless Steel A2, or mild steel class 4.6 to BS EN20898: Part 1. Receiver bars shall be TIG- 

welded to shell to form strong fusion, and fully passivated after welding, 

Gasket shall have a gridded pattern for positive sealing, and to be made of specially 

compounded NBR rubber specially formulated for water service or EPDM. Compound 

Grade E to BS2494:1990 

4.4 DESIGN 

The Clamps shall be used for permanent repair of cracks, holes, or complete breakages of 

steel, ductile Iron, PVC and HDPE pipes. 

The Clamps shall be suitable for potable water for Temperature range (-10 to 50) C.  

Potable water certificate must be submitted. 

Repair Clamps shall be standard full circle single band for diameter 150mm or less. And full 

circle double band for diameter more than 150mm, length and number of bolts not less than 

the values in Table 8-1 for each diameter.  

Gasket shall provide a 360o sealing surface and of such size and shape to provide an 

adequate compressive force against the pipe after assembling to affect a positive seal under 

all combinations of joint and gasket tolerances. And heavy gauge Type 304 stainless Steel 

bridge plate shall be attached into the gasket end to span the lug area and to make 

installation quick and easy. 

Bolt retainer assembly or lugs shall be of a type 304 stainless steel, and shall be MIG welded 

to receiver bar and fully passivated after welding. Lugs may be cast, forged or cold formed of 

type 304 stainless steel, and may include a high impact polycarbonate plastic, non corrosive 

retainer. Lug design shall be such that the band fully compresses the gasket to the complete 

working width of the repair clamp without deformation of the band. 
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Table 4-2: Repair clamps sizes 

BANDS 

 

NOMINAL 
PIPE SIZE 

(INCH) 

CLAMPS O.D RANG 
LENGTH 

(

M

M

) 

NO. 

B

O

L

T

S 

 INCHES MILLIMETRES 

 
MIN MAX MIN MAX 

Si
n
gl

e
 B

an
d
 

 2 2.32 2.64 59 67 150 2 

 3 3.39 3.66 86 93 150 2 

 4 3.94 4.33 100 110 150 2 

 5 4.88 5.28 124 134 150 2 

 6 6.06 6.38 154 162 200 3 

 6(PE) 6.93 7.32 176 186 200 3 

D
o
u
b
le

 B
an

d
s 

 8 8.268 9.06 210 230 300 3* 

 10 10.63 11.22 270 285 300 3* 

 12 12.40 13.189 315 335 500 5* 

 16 16.34 17.32 415 440 600 6* 

 24 24.41 25.59 620 650 600 6* 

 32 32.28 33.46 820 850 800 8* 

 36 36.61 37.8 930 960 1000 10* 

* Number of bolts for each band side. 

**  Clamps O.D Range could be acceptable within (±4%) for the minimum and maximum 

dimensions. 

 

5. INSTALLATION OF PIPES AND FITTINGS  

 
5.1 GENERAL  

The installation of pipes and fittings including: excavation, laying and backfilling, 

reinstatement, etc. shall be according to the specifications of YWC attached in annex 1 

6. DISINFECTION OF PIPELINES  

 
6.1 GENERAL  
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All pipes, fittings, valves and appearances shall be disinfected according to the specification of 

YWC listed below. 

6.2 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 laying through a laboratory. 

The cost of disinfection and the bacteriological test shall be borne by the Contractor. 

The contractor should use potable water to execute the bacteriological test, and has three 

options to fulfil the specs: 

 Using YWC water direct from the network by installing a bypass connection and as 

instructed by the concerned people in YWC. The costs for the mentioned 

connection as well as required material, labour, etc. will be borne by the contractor. 

 Using YWC tankers 

 By using private tankers the water should be tested first by YWC to ensure that the 

delivered water is potable water before executing any bacteriological tests. The 

costs to ensure the water quality will be borne by the contractor. 

The attention of the Contractor is directed to te 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 or the Employer, dirt or other 

foreign material entered a pipe which cannot 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. 

The Contractor shall, during the initial filling of the pipeline, concurrently 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 litre. 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. 
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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 litre 

concentration in 100 meters of pipe for the various diameters of pipe to be disinfected 

under this Contract. 

 

Table 6-3: Liquid Chlorine Required for Disinfecting 100 Meters of Pipes 

NOMINAL PIPE DIAMETER (MM) 100% LIQUID CHLORINE (KG) 
1% CHLORINE SOLUTION 

(LITRES) 

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 labour, material, and equipment, including the cost of all water and chlorine 

required to disinfect the pipeline and appurtenances shall be included in the costs for meter 

run of the pipe. 

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 the end of the 24-hour period, the water in the pipeline shall contain no 

less then 25 milligrams chlorine per litre throughout the length of the pipeline. Shall 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. 

6.3 FLUSHING OF THE PIPELINE 
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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. 

Water for flushing the pipes shall be provided by the contractor as indicated under section – 

Disinfection of Pipelines. 

7. 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 LITRE.VALVES AND ACCESSORIES. 

 

7.1 GENERAL 

Valves and accessories must conform to current EN standards, ISO standards or equivalent 

with respect to nomenclature, classification, symbols, and conditions of manufacturing, 

properties and tolerances, conditions for the preparation of specimen, test rules, 

identification labels and acceptance clauses.  

Moulded pieces must have perfect outer surfaces without chips and must be finished by 

means of debarring or filing. 

Connecting surfaces of all flanges have to be machined. Flanges must also have one or 

several circular grooves in order to facilitate grip. All surfaces which are subject to friction 

must be machined; bore holes in covers, blind flanges, and flanges which connect pipes have 

to be produced by means of drills. Manual precision grinding of valve seats and surfaces of 

sluice valves is required for purposes of stability and accuracy of shut-off elements. 

Operating stems must be made of stainless steel. They must be machined complete with 

straight edges and show no defects or scarcity of material. Toric ring seals must be used for 

sealing.  

Seal bush must be replaceable under pressure. 

Manufacturer's marks, flow diameter and an arrow indicating flow direction must be visible 

on the device's outer surface. 

Punched or forged special elements will have this information stamped upon them. 

Before materials are accepted or used the Contractor may be required to supply the 

Supervisor with a sample piece of every hydraulic equipment, fitting, valve and accessory, 

etc.... that he wishes to install. 

All shut-off devices shut in a clockwise sense. This will be indicated by 'O' (open) and 'C' 

(closed) with arrows either on the hand wheel or the head of a piece. Operation of shut-off 
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devices must be easy both for opening and closing. All valves will be flanged. The following 

nominal pressures are stipulated: 

Nominal Pressure 

 

NOMINAL PRESSURE PRESSURE TES6T BODY SEAT (SEALING) 

10 bar 16 bar 10 bar 

16 bar 25 bar 16 bar 

25 bar 37.5 bar 25 ar 

    40 bar           60 bar        40 bar  

THIRD PARTY WITNESS 

 

The supplier shall furnish an original accredited certificate of conformity from the third party 

inspection agency showing all test results and analysis required by the applicable standard 

(EN 12266-1/2), where test certificates is required. The third party inspection agency shall 

under this contract, have witnessed the manufacture and testing operation to verify 

compliance with the technical specifications and the relevant standard.  The third party 

inspection agency shall verify that all materials used are eligible for the relevant standard 

productions requirements. All certification should be from a certified and approved third 

party, and the certificates must be related to the same batch delivered to YWC, all 

certificates must be valid and written in English. 

7.1.1 TESTING AFTER DELIVERY  

 

All valves supplied to the site in Jordan shall be subjected to acceptance tests carried out by 

the Royal Scientific Society. Or similar accredited authority. Final inspection tests must be 

done in accordance with the test requirements of EN 12266-1/2. If any of the tests 

mentioned in the standards cannot be performed by the Royal Scientific Society then the 

supplier should provide a third party certificate for those tests taking into considerations all 

the statements mentioned in “third party witness” section.  

All testing costs should be borne by the supplier in all cases. 

7.2.1 VALVES PACKING AND PROTECTION 

 

All valves must be packed in such a way to allow instant use on site without additional 

cleaning. 

All valves shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. 

The cost of packing shall be deemed to be included in the Contract Rates and crates will not 

be returned. 

Valves are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, 

such as bolts and gaskets. 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠ِششٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش 
 

34                                 2021  YWC-FARA5-6- 
 

7.3.1 IDENTIFICATION 

 

The supplier shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has 

permanently attached to it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - 

resistant material on which are engraved or stamped; 

The Manufacturers Name. 

Contents Description and Quantity. 

Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross 

Referenced to the Purchase Order Item References. 

Weight. 

The shipment containers shall be marked with the following address; 

Yarmouk Water Co. – YWC L.L.C. 

Tender Number – Variable 

In addition the container shall be marked with the following information; 

Total gross weight. 

Total net weight. 

Packing list reference number. 

 

7.4.1 TRANSPORT AND DELIVERIES 

 

The Contractor shall send to the Engineer, one-week advance notice of all consignments of 

materials.  Every consignment shall be accompanied by a detailed delivery note. 

The Contractor shall deliver to and off load the materials onto the storage area as directed 

by the Engineer. All materials delivered will be examined and inspected by the Engineer and 

taken over by him. 

The Contractor shall provide necessary details to the shipping line on precautions to be 

taken during loading/unloading, handling & transport of the pipes & fittings and other 

components. Contractor shall provide to the Engineer a set of recommendations of 

manufacturer for handling, loading, unloading, transporting and storing of polyethylene pipes 

and fittings  

The Contractor shall arrange reception and storage areas only.  aslo shall be responsible for 

off-loading all materials. 

The Contractor shall also be responsible for all handling and transport activities up to and 

from YWC store-yard, Amman.(Materials provided by YWC) 

The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned requirements. 
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7.5.1 HANDLING 

Care shall be taken during loading, transporting, and unloading. Under no circumstances shall 

valves be dropped or rolled against one another.  All valves shall be examined.  Any damaged 

materials must be rejected by the Purchasers. 

7.6.1 DETAILS TO BE PROVIDED AT THE TIME OF TENDER 

 

1. Conformity to standard certificate from a certified third party. 

2. Manuals and technical catalogues. 

3. Dates of batches or consignment deliveries. 

4. The supplier shall state which of the sections of the schedule of 

requirements he proposes to price and supply. 

5. Any alternative standards proposed including demonstration of equivalency 

or superiority to the standard specified, if allowed. 

6. Any alternative materials proposed including demonstration of equivalency 

or superiority to the standard specified, these alternative materials should be 

subjected to the clients approval. 

7. Where the supplier offers alternative standards, materials to those specified, 

the supplier shall provide prices for those specified and the alternatives 

proposed. 

8. The supplier shall include in his price for the training elements related to the 

materials he proposes to supply and shall list the elements of training 

offered, if needed or requested. 

9. The supplier shall provide prices for the equipment applicable to the 

sections of the schedule of requirements he intends to price. 

10. The supplier shall provide full details of his materials tests and procedures. 

11. Any alternative proposed specification for combined tracer and marker tape. 

12. ISO or EN certification for management and product. 

13. CV‟s of proposed training staff, if necessary. 

14. Costs of Trainers expenses, if requested. 

15. Training program, if requested. 
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7.7.1 MANUALS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS. 

The supplier shall supply full technical specifications for the items to be supplied at the time 

of tender. In addition he shall provide full instruction manuals, which describe the correct 

methods and procedures necessary to construct the pipeline system in accordance with best 

practice. Conformity to standard certificate must be supplied at time of tender where this 

certificate must be issued from a certified third party and valid up to date. 

7.8.1 ADDITIONAL SERVICES  

The supplier shall provide details of additional services, which he can provide e.g. technical 

advice and support and, in particular, shall state his capability for supporting the project in 

the Amman location at the time of tender. 

7.2 BALL VALVES  

7.2.1 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Working pressure: 16 bar or higher  

Nominal Diameter:  1/2" , 3/4" , 1"  and  2"  

The design of the ball valve must ensure completely clear of the waterway when valve is full 

open, in such away  permitting a “full flow” throw  the valve equal to the nominal pipe 

diameter. 

7.2.2 MATERIAL  

The Material of each part of the ball valve is shown in Table 7-1 below. 

Table 7-1: Material 

NO PART NAME MATERIAL 

1 Body 
Stainless Steel : EN -10088-3-2 Or CW617N according to  

EN 12165:2011 EN 1982 

2 Ball  
CW617N according to EN 12165:2011 chromium plated Ball Or  

Stainless Steel : EN -10088-3-2 

3 Handle  Steel or Aluminium  

7.2.3 DESIGN OF VALVE  

1. Full bore ball valve.  

2. Two piece design. 

3. Double female threaded in accordance with BS 21. 

4. Lever operated. 
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7.2.4 COATING  

Coating material if applicable must be suitable for potable water uses. 

7.2.5 MARKING 

Markings shall be in accordance with EN 19 and shall include the following: 

Nominal Size. 

Working pressure. 

name of manufacturer,  

Year of manufacture. 

“YWC”. 

For direct procurements order the marking is depends on the value of the procurements 

order. 

7.3 GATE VALVES  

The Gate valves shall be resilient seated gate valves ductile iron in both the Non-Rising Stem 

and Outside Stem versions as specified. All valves will be rated for PN 16 working pressure. 

 

Table 7-3-1: 

PART NAME MATERIAL  

body wedge and bonnet 

 ( 10-25 bar) 

 

Minimum ductile cast iron EN 1563- EN-JS1030- EN-GJS-400-15 (GGG 40) , or 

equivalent 

 Minimum  ductile cast iron- EN 1563- EN-JS1050 -EN-GJS-500-7 (GGG 50) , or 

equivalent 

body wedge and bonnet 

 ( 40 bar) 

same body material as PN 16-25  could be used or "cast steel"  

 

seat              

                  

Resilient seat Wedge full lining with EPDM for water system for pressure less 16 bars. 

According to EN 1171. 

Metal seated Non resilient seat (metal seat and wedge ring utilize welded of stainless steel for 

water system and resistant zinc free bronze for waste water system). 

Valve stem(shaft)  shall be stainless steel from the following grades :  

SS 420 ( x20Cr13)  (for potable water)  

With 13% chromium according to EN10088-3 (ASTM –A352 CAGNM cold 

rolled thread). 

Outside screw stem and stem nut made of hard bronze with double o- ring 

sealing type for Non –rising stem.  

Thread nut    Brass, bronze, SS304, SS316. 

(SS-EN1982,SS-EN 12168, EN 10088-3) 
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PART NAME MATERIAL  

Body Bolts shall be electro-zinc plated steel with hex heads and hex nuts in accordance 

with, A2    SS-EN 10088-3 

7.3.1 ROTATION OF OPENING 

All valves shall open by turning to the left or counter clockwise, when viewed from the 

stem. 

7.3.2 COATING  

All internal ferrous metal surfaces shall be fully coated, blue color, holiday free, to a 

minimum thickness 250 microns epoxy coating. Side coating shall be non-toxic, impart no 

taste to water, and shall be coated in accordance with EN standards.  The color is Blue and 

the grade code is RAL 5005 or RAL 5015, any other grade must be subjected to YWC 

approval on time of tender. 

7.4 BUTTERFLY VALVES 

7.4.1 GENERAL 

 

1. Butterfly valves may be used on water mains 8 inches and larger.    

2. butterfly  valves  shall  be  of  the  tight  closing,  metal seat  type with recess-mounted 

and securely fastened to the valve body or attached to the valve disc. Directions of flow 

shall be satisfactory for applications involving valve operation after long periods of 

inactivity.  

3. Valve discs shall rotate 90 degrees from the full open position to the tight shut position. 

4. Double eccentric design  

7.4.2 MATERIAL 

 

Table 7-4-2-1: 

 

PART NAME MATERIAL  

Body and cover  Ductile cast iron EN 1563- EN-JS1030- EN-GJS-400-1 

Sealing disk lever Ductile cast iron EN 1563- EN-JS1030- EN-GJS-400-15 ( GGG 40) 

Shaft   Min X20Cr13(1.4201), SS304,SS316.according to ( EN 10088-3) 

Thread nut   Brass, bronze, SS304, SS316. (SS-EN1982,SS-EN 12168, EN 10088-3) 

Bolts Shall be electro-zinc plated steel with hex heads and hex nuts in accordance with, 

A2 SS-EN 10088-3 

7.4.3 DESIGN 

 

1. Face to face to EN 558-1, basic series 14. 
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2. Flanged accordance to EN 1902-2. 

3. Flanged connection to DIN 2501. 

4. Soft sealing. 

5. Glands shall be O-ring. 

6. Valves shall be suitable for installation in either horizontal or vertical position. 

7.4.4 COATINGS 

All internal ferrous metal surfaces shall be fully coated, blue color, holiday free, to a 

minimum thickness 250 microns with a two part thermosetting epoxy coating. Said coating 

shall be non-toxic, impart no taste to water, and shall be coated in accordance with EN 

standards.  The color grade is RAL 5005. 

7.5 AIR VALVES 

7.5.1 SINGLE AIR RELEASE VALVE  

Air Valves shall be single automatic air valves, PN 16, operation pressure PN 0.1 – 6 bars and 

1-16 bars, with body/bonnet of special plastics or Ductile Iron according to EN-GJS-400-18 / 

EN-JS 1030, or equivalent, according to EN 1563 (GGG400 - DIN1693). 

7.5.2 AIR AND VACUUM VALVE  

The air and vacuum valve shall be able to automatically exhaust large quantities of air during 

filling of a pipeline. The valve shall automatically close when water fills the valve and remain 

closed while the system is pressurized but open automatically to admit air during draining or 

a negative pressure condition. Safe operation even under high-volume, high-speed venting up 

to sonic speed; 

The valve shall be with a venting orifice no smaller than the nominal valve size. 

The float ball shall be spherical and made of stainless steel grade 316. 

All Internal parts shall be made of stainless steel grade 316. 

Shall be of the triple function type with a flanged inlet to EN 1092-2 PN 16 (or 10)  (DIN 

28605 / DIN 2501/BS 4504) and shall be suitable and approved for the use with potable 

water at a nominal working pressure from 1 to 16 bar.  

Body and cover  shall be of ductile iron EN-GJS-400-18 acc. to  EN 1563 (GGG 400 - DIN 

1693) and shall be inside and outside epoxy powder coated complying in general with DIN 

30677 part 2, coating thickness shall be minimum 250µm, freedom from imperfections shall 

be tested by high-voltage method. 
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Orifice and float balls shall be of corrosion free material (stainless steel or plastic), all seals 

shall be of EPDM or NBR suitable and approved for potable water. 

7.5.3 AUTOMATIC AIR VALVE, SINGLE-CHAMBER TYPE 

The Automatic Air Valve shall combine the operating features of both an air and vacuum 

valve and an air release valve in one house. The air and vacuum valve portion shall 

automatically exhaust large quantities of air during the filling of the pipeline and automatically 

allow air to re-enter the pipeline when the internal pressure of the pipeline approaches a 

negative value due to column separation, draining of the pipeline, or other emergency. The 

air release valve portion shall automatically release small amounts of air from the pipeline 

while it is under pressure. Safe operation even under high-volume, high-speed venting up to 

sonic speed; 

The valve shall be with a venting orifice no smaller than the nominal valve size. 

The float ball shall be spherical and made of stainless steel grade 316. 

All Internal parts shall be made of stainless steel grade 316. 

The seat shall be replaceable and made from Buna-N rubber or other suitable elastomer 

compounds suitable and approved for potable water. 

Single-chamber valve directly operated by the medium; 

Two-orifices venting system with 3 functions (supply and release of air as well as automatic 

venting during operation);  

Safe operation even under high-volume, high-speed venting up to sonic speed; 

With test and purge connection; 

Body and cap made of ductile cast iron EN-JS 1030 (GGG-40); 

Inner parts made of stainless steel grade 316 (DN 50 float made of plastic); 

Seal made of EPDM. 

Equipped with inspection valve. 

Corrosion Protection: 

Inside and outside with epoxy coating to GSK standards for heavy-duty corrosion protection 

to DIN 30 677-2, coating thickness >250 µm, colour: RAL 5005 blue 

7.5.4 CONSTRUCTION 

The flow meter shall comprise of 2 parts: the flow sensor and the converter. 
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The flow meter shall be delivered either in compact configuration where the converter is 

mounted on the flow sensor with no cable connecting between them or remote version 

with cable connecting between them depending on the configuration required. 

For remote version, the cable connecting between the flow sensor and converter shall be 

double shielded twin-core type or higher with a length from 5m to 20m maximum. 

The flow meter shall be battery powered. 

Water temperature range of flow meter shall be between -5 C to 50 C. 

Ambient temperature range of flow meter shall be between -10 C to 55 C. 

The flow meter shall be compatible with any Automatic Meter Reading system measuring 

instantaneous flow rate by time measuring between 2 pulses. 

For compact version, the flow sensor and converter of the flow meter shall be IP68 

hermetically sealed against water ingress or condensation including the connector for 

Automatic Meter Reading systems. For the remote version, the flow sensor shall be IP68 and 

suitable for buried installation, and the converter shall be at least IP68 and suitable for wall 

mounting. 

The lining of flow sensor shall be constructed of PTFE. 

The flow sensor electrodes shall be made of suitable nickel alloys for durability in abrasive 

water. 

The flow sensor shall be of no internal moving parts. 

The flow sensor shall be of cone shaped design to ensure reliability in metrological accuracy. 

The flow sensor shall be at least PN16. 

The flow sensor shall be configured to be installed in any orientation without affecting the 

accuracy of the meter. 

The flow meter status information, such as flow direction and empty pipe detection must be 

available and displayed on the converter display. 

The flow meter pressure loss shall not be more than 0.006 bar at 2 m/s and 0.1 bar at 4 m/s. 

The electrical conductivity of the medium measured shall be not less than 20 uS/cm (drinking 

water, raw water, and irrigation water). 

7.5.3.1 PRINCIPLE OF OPERATION 

The principle of operation shall be in accordance with Faraday‟s Law of Induction. 

The flow meter shall be capable of measuring flow rate and volume total in both directions, 

with two independent totalizers for network management purposes. 

The accuracy shall be better than Class 1 of OIML R-49:1-2006. 

A calibration certificate for each delivered flow meter shall be provided. 

The flow meter installation shall not require more than 5D of straight length upstream and 

more than 2D downstream of the meter to secure its accuracy. 

The flow meter shall offer lifetime stable zero so that routine zeroing is not required. 
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The flow meter shall indicate empty pipe detection when no water is present. 

 

 

7.5.3.2 PHYSICAL REQUIREMENTS 

 

The flow meter shall be built as follow:Table 7-5-3-2-1: 

SIZES  FROM DN25 TO DN800 

Medium 

Compatibilit

y 

 Compatible with raw, ground & surface water, 

potable water & irrigation water. Electrical 

conductivity ≥ 20 µS/cm -5°C to +55°C 

Sensor 

Housing 

 Sheet polyurethane coated 

Electrodes  Stainless steel 

Flange  Steel 

Environment   IP68 to 2m submergence in water 

Connections  DIN, ASME 

7.5.3.3 COMMUNICATION OUTPUT SPECIFICATIONS 

 

The meter should have at least one or two pulse output (passive) and one or two status 

output (passive): 

Pulse output: 

2 Passive pulse outputs 

f ≤ 500 Hz; I ≤ 10 mA; U: 2.7...24 VDC (P ≤ 100 mW) 

Volume / pulse is programmable 

Pulse width is selectable: 1 ms, 5 ms, 50 ms, 100 ms 

Status output: 

2 Passive status outputs 

I ≤ 10 mA; U: 2.7...24 VDC (P ≤ 100 mW) 

Function [selectable]: self checking, battery pre warning, battery final warning, counter 

overrun. 

7.6 WASHOUTS 

The types of Washout specified for this Contract, whether in concrete chambers or buried 

type, are as shown on the drawings.  All Washouts shall be constructed as indicated on the 

drawings or as instructed by the Engineer. 
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If the flow cannot be discharged by gravity, flooded-manholes can also be constructed 

opposite the concrete wash-out chambers within the road corridor.  Additional excavation 

and backfilling works shall be included in the unit rates of the washout. 

The lengths of washout discharge lines may vary according to the location requirements on 

site and shall be agreed with the Engineer‟s Representative prior to installation.  Discharge 

lines shall be paid for as per unit rates of pipelines included in the Bills of Quantities. 

At place shown on the drawings or directed by the engineer, wash-outs shall be installed as 

follows: 

a. For ductile iron main pipeline, the Contractor shall install a suitable flanged tee (T) to 

install the flanged washout valve. The branch shall be ½ of diameter of the main pipe 

diameter. 

b. The washout shall have gate valve installed directly at the branch from the main pipe 

with all fittings and accessories as per drawings. 

c. The wash-out pipes shall be extended to such a length and reach discharge area as is 

required for every particular site condition as not to flood the trenches or cause any 

damage to the surrounding area. In case no Wadi is available a flooded-manhole shall be 

constructed at the nearest road. 

The unit rate washout pipe work shall include for the outlet structure and riprap, as shown 

on the standard drawings, unless noted otherwise. 

7.7 PRESSURE GAUGES 

Pressure gauges shall be installed at all pressure reducing valves upstream and downstream 

of the valve and at selected strategic points in the distribution system for monitoring 

pressure fluctuation. They shall be of the bourdon tube type with sensor (for positive and 

negative pressures).  All moving parts shall be of stainless.  The dial face diameter shall be 

160 mm and the accuracy class 1.6. The gauge must be suitable for a pressure range up to 16 

bars. 

The installation of the gauge shall be complete and shall include the connecting fittings to the 

main pipe, the gauge inlet pipe with 3 way cock and screwed joints. 

7.8 DISMANTLING JOINTS 

Dismantling joints shall be installed where indicated on the drawings for convenient 

installation or re-installation of valves or similar items. 

For prevention of any movement of the pipe joints adjacent to closed valves, dismantling 

joints shall be provided in general by restrained dismantling pieces (short version) or flanged 

adaptors as indicated on drawings or as directed by the Engineer. 
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Body and glands of steel welded dismantling pieces shall be capable of standing a working 

pressure of 16, 25 and 40 bars (according to the final design performed by the contractor 

and approved by the engineer) with bolts and nuts of stainless steel.  The surface protection 

shall be epoxy powder coating.  Rubber sealing rings made of Perbunan material, nitrile 

rubber or equivalent quality shall be used and shall be suitable and approved for the use with 

potable water. 

7.9 SPARE FLANGES, FLANGE ADAPTORS, COUPLINGS, RESTRAINER 

CLAMPS 

All spare flanges, flange adaptors and couplings shall be made of ductile iron GGG or GG 

shall comply with DIN equivalent ISO Norm and EN-GJS-400-18 / EN 1563.Flanges shall 

conform to the dimensions and drillings of the DIN 2501 / EN 1092-2 - PN 16. 

All flanges and couplings shall be epoxy powder coated according to ISO14901 or to DIN 

30677 Part 2, coating thickness shall be minimum 250µm, freedom from imperfections shall 

be tested by high-voltage method and shall be suitable and approved for the use with potable 

water. 

Seals shall be made of EPDM or NBR suitable an approved for potable water. 

Restrained Flanges shall have a grip ring of steel for DI and ST pipes and a grip ring of Ms 58 

(CuZn36Pb3) for uPVC pipes. 

Wide range coupling or flange adaptors for Asbestos Cement / DI connections as indicated 

on the Drawings and in the Bill of Quantities. 

Couplings shall be made of Steel, epoxy powder coated, with sealing rubber rings and lock-

head bolts. 

For connection of the existing to the new pipeline system, flexible couplings shall be installed 

as indicated on the drawings or as directed by the Engineer. 

 

8. PRESSURE TESTING 

 

8.1 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. 



 ِسافظح استذ-ٍُِ ِٓ خضاْ صتذا ٌغا٠ح ذماغغ لصش اٌؼٛاد600ٓ٠ِششٚع ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ خػ ٔالً لطش 
 

45                                 2021  YWC-FARA5-6- 
 

In accordance with EN 805, pipelines have to undergo an internal pressure test. The 

definitive criteria for performing this test on water pipelines are EN 805 and the DVGW‟s 

worksheet W 400-2.  

Test sections 

If necessary, longer pipelines should be divided into sections. The test sections should be 

arranged so that the  

 test pressure is reached at the lowest point of every test section;  

 at the highest of point of each test section at least 1.1 times the level of the 

system test pressure is reached;  

 the amount of water required for the pressure test can be supplied and 

drained off; and  

 the maximum length to be tested does not exceed 2.5 – 3 km.  

The pipeline should be vented as well as possible with „pigs‟ and filled from its lowest point 

with drinking water. Backfilling and interlocking 

If necessary, pipes must be covered with filling material before the pressure test to avoid any 

changes in length. Backfilling the connections are optional. Pipelines that are not 

longitudinally force-locked must be anchored at their ends, bends, branches and reducers 

against the forces produced by the internal pressure. Assessment of the supports needed for 

this purpose should be done as per specifications. 

There is no need for supports on longitudinally force-locked systems, provided that in each 

case the lengths to be restrained have been installed in compliance with the specifications.  

Squeezing against a closed shut-off valve serves no purpose. The temperature on the outer 

wall of the pipe should be kept as steady as possible and must not exceed 20°C.  

Filling of the Pipeline 

For drinking water pipes, initial disinfection should be carried out along with the pressure 

test. This requires a concentration of at least 50 mg of chlorine per litre of water. 

Depending on how dirty the pipeline is, the level of chlorine can be increased to 150 mg per 

litre of water. The relationship of the volume of water added to the increase in pressure can 

give a clue to any leaks or insufficient venting. As the pressure increases, the rate of water 

consumption should therefore be noted bar by bar. 

Where a line has been laid and is vented properly, the amount of water that needs to be 

pumped per bar of increased pressure is almost constant. Taking into account the 

compressibility of water and the elastic property of the pipe, it is (theoretically) c. 50 ml/m³ 

pipeline content/bar. In practice, this figure is around 1.5 to 2 times higher, as trapped air in 

the fittings and pipe and fitting connections has to be compressed. 

The table indicates the amounts of water required in liters per 1 bar of increased pressure 

for pipeline lengths of 100 up to 1,000 m, assuming a 100% extra allowance for trapped air. 
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Performing a pressure test 

The following procedure for carrying out a pressure test on ductile cast iron pipes is 

described in DVGW worksheet W 400-2:  

 Standard method (for all DNs, with and without CM lining)  

 Shortened method procedure (up to DN 600, with CM lining)  

We describe below the two most frequently used methods: the standard method and the 

shortened procedure.  

The level of test pressure in both procedures is as follows:  

 For pipelines with allowable operating pressure of up to 10 bar:  
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1.5 x nominal pressure  

 For pipelines with allowable operating pressure of over 10 bar: Nominal 

pressure + 5 bar.  

The standard methodfor DI pipes 

The standard method is carried out in three stages: 

 Preliminary test  

 Pressure loss test  

 Main test  

 

Preliminary Test  

The purpose of the preliminary test is to saturate the Cement Mortar (CM) lining and to 

stretch the pipeline. To do this, the test pressure is kept constant for a period of 24 hours 

by permanently pumping in more air as and when required. If any leaks are found or any 

changes in length occur beyond what is allowed, then the pressure must be released from 

the pipeline and the cause remedied.  

 

Pressure loss test  

The purpose of the pressure loss test is to establish freedom of air movement in the 

pipeline. Air pockets in the pipeline can lead to incorrect measurements and/or cover up 

small leaks.  

 

A sufficient volume of water (ΔV) is drawn off from the line until a drop in pressure (Δp) of 

at least 0.5 bar materialises. The volume of water (ΔV) drawn off is then measured. The test 

pressure is subsequently restored.  

 

The pipeline is deemed to be adequately vented if ΔV is not greater than the allowable 

change in volume (ΔVzul ). If this is not the case, the line must be vented again.  

ΔVzul is calculated as follows:  

ΔVzul = 1.5 x a x  Δp x L 

ΔVzul = allowable change in volume [cm³]  

Δp =  measured drop in pressure [bar]  

L =  length of the tested section [m]  

a =  pressure constants that distinguish the type of pipe [cm³/(bar x m)]  

 see following table 
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Main Test  

Following the pressure loss test, the main test is then carried out. The duration of the test is 

as follows:  

Up to  DN 400    3 h 

DN 500 up to DN 700    12 h  

over DN 700     24 h 

 

The test criteria are deemed to have been met if at the end of the test the drop in pressure 

is not greater than specified below:  

Nominal Pressure   Test P ressure   Max. Pressure loss.  

10     15 bar    0.1 bar  

16     21 bar    0.15 bar   

over 16    PN + 5 bar   0.2 bar  

 

Test Report 

A test report should be produced. Templates for test reports are included in DVGW 

worksheet W 400-2. These contain the necessary details such as: 

 Description of the line  

 Test details  

 Description of the test procedure  

 Findings during the test  

 Check note 

 

The shortened standard method for DI pipes 

The advantage of the shortened standard method is largely one of enormous savings in time. 

The time required is approx. just 1.5 hours 

The shortened standard method is carried out in three stages:  

 

 Saturation stage  

 Pressure loss test  

 Leak test 

 

Saturation level 

In order to achieve a high level of saturation, the test pressure is kept constant for half an 

hour by permanently pumping water. The key factor for saturation is first and foremost the 

level of test pressure. Unduly low pressure cannot be compensated for by prolonging the 

saturation level. 

Pressure loss test 

The purpose of the pressure loss test is to establish freedom of air movement in the 

pipeline. Air pockets in the pipeline can lead to incorrect measurements and/or cover up 

small leaks. 
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At test pressure, a volume of water (ΔV) is drawn off from the pipeline. The resultant drop 

in pressure (Δp) is measured. In the subsequent leak test this becomes the allowable 

pressure loss (Δpzul). Following the pressure loss test, the test pressure is restored. 

ΔVzul is calculated as follow: 

ΔVzul = (DN x L) / (100 x k) 

ΔVzul = allowable change in volume [cm³]  

L = length of the tested section [m]  

100 x k = proportionality factor, k = 1 m/cm³ 

 

The pipeline is deemed to be adequately vented if when drawing off the volume of water 

ΔVzul, the drop in pressure is greater than or equal to the minimum levels specified for Δp 

specified in the table below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leak test  

The pipeline is deemed to be air-tight if the fall in pressure (Δp) goes down at a constant 

rate over equal periods of time and over the duration of the leak test does not exceed the 

level ascertained (Δpzul) in the pressure loss test. The duration of the test is one hour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Report  

A test report should be produced. Templates for test reports are included in DVGW 

worksheet W 400-2. These contain the necessary details such as: 

 Description of the line  
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 Test details 

 Description of the test procedure  

 Findings during the test  

 Check note 

 

Stop Ends 

A simple TEST END (Test facility) consists of a standard FG flanged-spigot pipe made of DI 

according to standard length for each diameter (about 0.5-1.0m long) onto which a threaded 

flange with a 2” (DN50) opening for accommodating ingoing water and out coming air.  

 

The TEST END may also include an opening through which the test water may be pumped 

from the line, if necessary. The test end shall be jointed to the pipe to be tested by means of 

a standard coupling (e.g. VJ Coupling) or two spare flanges.  

The Test End shall be secured with a temporary anchorage to hold it 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 stop 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. 

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 (Resident Engineer) 

and the results of such tests shall be elaborated in a test report and signed by the 

Contractor and Resident Engineer and handed over to the Resident Engineer. Payment 

according to schedule for pipe laying is based on such reports. 

 

All equipment, labour, materials, and water necessary for the carrying out of these tests to 

the complete satisfaction of the Engineer shall be provided by the Contractor at his own 

expense. Shall 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. 
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8.2 PRESSURE TEST OF HDPE PIPES 

Pressure inspection in accordance with the contraction method 

The test procedure shall be carried out according to EN805:2000 in up to three steps: 

 preliminary test; 

 pressure drop test; 

 main pressure test; 

Preliminary test HDPE Pipes 

The pipeline shall be divided into practicable test sections, completely filled with water and 

vented. After that the pressure shall be raised continuously and quickly (in less than 10 

minutes) to the system test pressure (STP) at the lowest point shell be fixed at 16 bars. 

 

Maintain STP for a period of 30 minutes by pumping continuously or at short intervals. 

During this time carry out an inspection to identify any obvious leaks. 

 

Allow a further period of 1 h without pumping during which the pipeline may stretch by 

visco-elastic creep. Measure the remaining pressure at the end of this period. 

If the pressure has decreased by more than 30%, interrupt the preliminary phase and 

depressurize the test section. Check the test conditions e.g. influence of temperature, 

indication of leakage, and rectify the defaults. Only resume the test procedure after a 

relaxation period of at least 60 minutes. 

Pressure drop test HDPE Pipes 

Reduce rapidly the remaining actual pressure measured at the end of the preliminary phase 

by discharging water from the system to produce a ∆p of 10-15% of STP. Measure precisely 

the removed volume ∆V. Calculate the allowable water loss ∆Vmax using the following 

formula and check that the removed volume ∆V does not exceed ∆Vmax. 

∆Vmax = 1,2 x V x ∆p x (1/EW + D/e x ER) 

Where 

∆Vmax is the allowable water loss in litres; 

V is the volume of the tested pipeline section in litres; 

∆p is the measured pressure loss in kilopascals; 

EW is the bulk modulus of water in kilopascals; 

D is the internal pipe diameter in metres;  

e is the wall thickness of the pipe in metres; 

ER is the modulus of elasticity of the pipe wall in the circumferential direction in 

kilopascals;  1,2 is an allowance factor (e.g. for air content) during the main test 

phase; 

 

For the interpretation of the result it is important to use the exact value of ER considering 

the temperature and the duration of the test. Especially for smaller diameters and shorter 

test sections ∆p and ∆V should be measured as accurately as possible. 

If ∆V is more than ∆Vmax interrupt the test procedure and vent again after the pipeline has 

been depressurized. 
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9. PAYMENT 

 

General Instruction to the contractor 

Besides the replacement of house connections and tertiary main pipes most efforts must be 

driven by the contractor to decommission the old GI, ST, PVC and DI (DI pipes if in bad 

condition or DN80) pipes by disconnection completely from the existing system. In other 

words, the GI, ST, PVC and DI pipes which were selected by the Consultant and found by 

the contractor during construction in bad condition to be replaced by DI and HDPE pipes 

must be completely empty and entirely disconnected from the system. 

The contractor shall prove to the Engineer that all to be decommissioned pipes are empty 

and disconnected from the system and all house connections from such pipes are transferred 

to the operating system.  

It's the contractor responsibility to reconnect/ immigrate all connections & customers 

whether allocated inside the project area or outside which were connected to the old 

disconnected network to the new network whether discovered during work or during 3 

consecutive supply rationing time, THE CONTRACTOR shall be borne any water tanks 

needed for disconnected real states as per Engineer Instructions . 

Only if the Contractor can prove the full decommissioning of old GI and ST pipes to the fully 

satisfaction of the Engineer the last remuneration for pipe laying will done to the Contractor 

as listed below: 

 

 

 

Table 9-1: 

ACTIVITIES TO BE COMPLETED FOR REMUNERATION 

REMUNERATIO

N IN PER CENT 

(%) OF TOTAL 

REMUNERATIO

N IN PER CENT 

(%) IN TOTAL 

Excavation, pipe laying, bedding an cover of pipes, 

backfilling 
40% 40% 

Pressure testing, road reinstatement 40% 80% 

Sterilization, flushing, chlorination of the new pipes, prove 

of entirely disconnected decommissioned GI and ST pipes 

and submittal of the as-build drawings  

20% 100% 

 

As indicated in the Preamble to the BoQ,– Payment upon “Installation”, the contractor has 

successfully complete all the activities, as indicated in the table above for each row, to get 

the relevant remuneration (per cent in each row) as mentioned in the same row.   
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10. TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR WELDED BLACK STEEL 

PIPES & FITTINGS 

 

10.1  . Specifications for Welded Steel Pipes with Beveled ends  

For ( 4”,  6” and   8”) diameters  

 

a - The pipes shall be in accordance with { API-5L, Grade of steel X42 } or { DIN. 2441 }  or 

approved equivalent standards, high-tensile, longitudinally or spirally welded steel pipes. 

 

      The wall thickness and the test pressures shall be as  follows : 

Table 10-1: 

 

NOMINAL  DIA. 

(ND)   INCH. 

OUTSIDE DIAMETER 

(INCH) 

THICKNESS 

(  MM  ) 

TEST  PRESSURE 

(KG/CM2) 

STANDARDS 

4” 4  ½” 4.40 134 API or DIN 

6” 6  ⅝” 5.20 133 API or DIN 

8” 8  ⅝” 5.60 110 API or DIN 

 

b-       Working Pressure : 

The maximum nominal pressure of all pipes shall not be less 40 bar. 

 

     Average Length : 

          Pipes shall have  6  meters length, equal length must be supplied. 

 

      Beveld Ends For 4”, 6” and 8”: 

End of pipes must be calibrated and beveled by 30º degrees ( plus or minus 5º degrees ) for 

elecric fusion butt welding. 

   

e-       Internal  Lining and External Coating : 

      - Preperation of pipes surfaces  befor  lining and coating: 

 

      - The surfaces of pipes shall be clean and free from scale, loose rust, oil …etc. by : 

Acid picking. 

Abrasive shot blasting. 

All in accordance with BS.4232 first quality as discribed in BS.534. 

 

   - Adhesion Test  is required for lining and coating as discribed in BS.534. 

 

       e-1- Internal Lining : 

        All steel pipes of  4”, 6” and 8” ND. shall have internal lining either : 

Cement lining according to  AWWA - C. 205 or BS. 534 or approved equal. 

  

Zinc galvanization ( Hot Dip ) according to Din. 2441 or approved equal, which  shall be 

odorless and tasteless suitable for the passage of chlorinated potable water 0-3 p.p.m.cl2. 
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Non-toxic 100% solids Amine epoxy according to AWWA C210-03 ( Liquid epoxy   coating 

systems for the interior and exterior of steel water pipelines ) or approved equal. 

 

Non-toxic fusion bonded epoxy according to AWWA C213-01 ( for the interior and 

exterior of steel water pipelines ) or approved equal. 

 

Lining must be suitable for drinking water.  Non Metalic product for use in Contact with 

water must be in accordance with BS. 6920. 

 

e-2- External Coating: 

External coating of steel  pipes  and  fittings  shall  be polyethylene sheathing (reinforced 

type) according to DIN. (30670), designation : Reinforced sheathing ( V ) . 

 

 The polyethylene sheathing shall be applied at manufacturer's works (plant) extruded 

and melted on and homogeneous to steel pipes with API 5L-X42 for buried installation . 

 Between the polyethylene sheathing and the pipe steel there shall be an adhesive film 

which is applied electro-statically . 

  

    The polyethylene sheathing shall be made continuos extrusion and the adhesive film shall 

be firmly bonded to the steel surface.  The coating shall be spark-free when tested with a 

Holiday detector at 25000 volts.  The minimum coating thickness shall be 3.0 mm for pipes 

of nominal diameters up to 20”, and 3.50 mm for 24” diameter pipes . 

  

    In addition to tests to DIN 30670 for coating and coating materials, the coating shall be 

tested for cathodic disbonding in accordance with ASTM G8. The polyethylene coating shall 

be capable of operating at a continuous temperature up to 50 C. without any effect on 

coating and bonding. The polyethylene and adhesive shall stop at a distance of 100mm plus 

the insert of the pipe for the spigot and 100mm for the end of the socket of 

 

     e-3-  Protection of lining and coating: 

The lined and coated pipes shall be transported through climate, so the manufacturer must  

take into account the choice of material. 

 

Protection of lined  and coated pipes against damages during storage, transport and handling 

is required either by using straw or wood wool pads.     

  

The coating  shall  show  no  tendency  of flow at a temperature of ( 70 ) degrees centigrade 

. 

     

 e- 4 -The internal lining and the external coating for bevelled ends pipes shall stop 6” from 

each end of the pipe   

 

 e- 5 - All welded and flanged joints of steel pipes, shall be protected and coated with the 

same coating materials of the steel pipes. 

 

f.      Marking: 
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The material shall be marked with the manufacturer's symbol or mark in addition to the 

code number, standard specification, and the inspector stamp.  The pipes as well shall be 

stamped with the purchaser symbol, "YWC"  

  

Insulation Materials for Joints of All Pipes Sizes:  

Sufficient quantity of insulating materials shall be included to cover the joints and fittings after 

welding the pipes and its cost shall be deemed to be included in the respective unit price . 

  

g.   The bidder must give full information, details, technical data require in attached sheets 

and must also give full technical specifications of his bid in addition to manufacturer catalogue 

and standards, as well as the chemical and physical analysis. 

 

 

Table 10-2:...... 

ITEM 1 2 3 

Diameter 4" 6” 8” 

Nominal Diameter    

Outside Diameter    

Wall Thickness    

Working pressure    

Test pressure    

Wt/meter (bare)    

WT/meter with    

Lining & Coating    

Thick. Of lining    

Thick. of coating    

Length of pipe    

Standards    

Manufacturer    

Country of origin    

Welding process    

Type of welding    

Type of lining    

Type of coating    

 

II. Specifications for Welded Steel Pipes with Bevelled Ends 

 For 10” Diameters  & Above : 

a- The pipes shall be in accordance with ( API - 5L, Grade of steel, x 42 ), or approved  

equivalent standards, high-tensile, longitudinally or spirally welded steel pipes . 

b -The wall thickness and the minimum mill-inspection test pressures shall be as follows:  
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Table 4-3:..... 

NOMINAL DIA. (ND) 

INCH 

OUTSIDE  DIAMETER 

 (MM)         (INCH) 

WALL  THICKNESS 

(  MM  ) 

TEST  PRESSURE 

(KG/CM2) 

10  ¾” 273.10       10  3/4” 5.6 100 

12  ¾” 323.9         12  3/4” 6.4 96 

16” 406.40       16” 6.4 77 

20” 508.00        20” 7.1 73 

24” 610.00        24” 7.1 61 

32” 813.00        32” 9.5 61 

 

 C - Working Pressures : 

 The maximum nominal pressure of all pipes shall not be less than the value stated in 

the scope of works  and / or Drawings. 

 

 

d -  Bevelled Ends: 

        End of pipes must  be calibrated and beveled by 30º degrees ( plus or minus 5º   

degrees ) for elecric fusion butt welding. 

   

 All welded and flanged joints of steel pipes, shall be protected and coated with the same 

coating materials of the steel pipes. 

 

e- Average Length : 

 Pipes shall have an average length of 6 and / or 12 meters and as approved by the 

Engineer . 

 

f- Internal Lining and External Coating : 

 The internal cement mortar lining shall be of 6.0 mm. and conform to all relevant 

requirements of BS. 534 / 1990 or AWWA. C.205 - 85 . 

 

 The unlined and / or uncoated wall of the pipe shall be protected by suitable harmless 

approved bituminous or epoxy paint . 

 

The internal lining thickness shall not be less than the minimum thicknesses given in the 

following table : 

Table 5-1:..... 

NOMINAL DIAMETER (ND)  

INCH 

MINIMUM THICKNESS (MM) 

BS.534.1990              AWWA.C.205-85 

10 6 (+2 , -0) 6 (+3.2 , -1.6) 

12 6 (+2 , -0) 8 (+3.2 , -1.6) 

16 7 (+2 , -0) 8 (+3.2 , -1.6) 

20 7 (+2 , -0) 8 (+3.2 , -1.6) 

24 7 (+2 , -0) 10 (+3.2 , -1.6) 

32  10 (+3.2 , -1.6) 

External coating of steel  pipes  and  fittings  shall  be polyethylene sheathing (reinforced 

type) according to DIN. (30670), designation : Reinforced sheathing ( V ) . 
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 The polyethylene sheathing shall be applied at manufacturer's works (plant) extruded 

and melted on and homogeneous to steel pipes with API 5L-X42 for buried installation . 

 Between the polyethylene sheathing and the pipe steel there shall be an adhesive film 

which is applied electro-statically . 

  

    The polyethylene sheathing shall be made continuos extrusion and the adhesive film shall 

be firmly bonded to the steel surface.  The coating shall be spark-free when tested with a 

Holiday detector at 25000 volts.  The minimum coating thickness shall be 3.0 mm for pipes 

of nominal diameters up to 20”, and 3.50 mm for 24” diameter pipes . 

  

    In addition to tests to DIN 30670 for coating and coating materials, the coating shall be tested for 

cathodic disbonding in accordance with ASTM G8. The polyethylene coating shall be capable of 

operating at a continuous temperature up to 50 C. without any effect on coating and bonding. The 

polyethylene and adhesive shall stop at a distance of 100mm plus the insert of the pipe for the spigot 

and 100mm for the end of the socket of the pipe. 

 

g-   Marking: 

The material shall be marked with the manufacturer's symbol or mark in addition to the 

code number, standard specification, and the inspector stamp. The pipes as well shall be 

stamped with the purchaser symbol, "YWC"  

  

Insulation Materials for Joints of All Pipes Sizes:  

Sufficient quantity of insulating materials shall be included to cover the joints and fittings after 

welding the pipes and its cost shall be deemed to be included in the respective unit price . 
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Table 6-1:...... 

g.  The bidder must 

give full information, 

details, technical data 

require in attached 

sheets and must also 

give full technical 

specifications of his 

bid in addition to 

manufacturer 

catalogue and 

standards, as well as 

the chemical and 

physical analysis.Item 

1 2 3 4 5 6 

Diameter 10” 12” 16” 20” 24” 32” 

Nominal Diameter       

Outside Diameter       

Wall Thickness       

Working pressure       

Test pressure       

Wt/meter (bare)       

WT/meter with       

Length of pipe       

Standards       

Manufacturer       

Country of origin       

Welding process       

Type of welding       

Type of lining       

Thick. Of lining       

Type of coating       

Thick. of coating       

 

III.  SPECIFICATION  FOR  BLACK STEEL FITTINGS 

 

a-   Scope of Use : 

 The fittings must be made of seamless pipes and shall be in accordance with ANST 

(B.16.9). The fittings shall be welded to black steel pipes type (API. 5L - X 42) . 

 

b-   Fabrication of Fittings : 

 The fabrications of fittings shall be as follows : 

 

1.   Elbows must be fabricated by forging or by hot or cold forming of seamless pipes . 

 

2Reducers must be fabricated by hot or cold forming and annealing of seamless pipes 

 

3.Tees must be fabricated by forming of seamless pipe or by cold or hot forming and 

annealing of seamless pipes . 

 

4. Caps must be fabricated by hot or cold stamping or forging of plates heat treated . 
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      - Fabrication fittings by welding pieces of pipes is not accepted . 

 

c-   Materials of Fittings : 

 Elbows, Tees, Reducers etc ... must be made of seamless pipe grade  WPB .(ASTM. 

A 234) or approved equivalent . 

 

d-   Fittings Thickness & Pressure : 

 The minimum thickness of the black steel fittings shall be sufficient to withstand the 

pressure rating of their respective pipelines . 

 

e-   Elbows Bends : 

 The Elbows must be of long radius type, but short radius elbows can be offered as 

an alternative . 

 

f-   Reducers : 

 The reducers must be concentric.  Thickness of each side shall be equal to thickness 

of related nominal diameter, if thickness of reduced size equal to the thickness of the bigger 

size, higher thickness will be accepted . 

 

g-   Straight Equal Tees : 

 The straight equal tees, in which the run and branch (out let) is equal in nominal 

diameter, thickness  must be equal to the thickness of its related nominal diameter. 

 

h-   Tees Reducing : 

    Tees Reducing, in which the Run is bigger than branch (out let) in nominal diameter 

thickness of  the run, must be equal  to  the thickness of its related diameter, thickness of  

the branch (out let ) must equal to its related nominal diameter. 

 

i-   Coating and Lining : 

 All fittings must be lined by corrosion proof materials and must be suitable for 

potable water. 

  

 The coating must be of  the same coating material as the pipes.  Coating and lining 

must stop at the beveled ends for the purpose of welding. 

 

j- Marking : 

 Every fitting must be marked with : 

 -  Trade mark . 

 -  Nominal Diameter . 

 -  Thickness . 

 -  Standard . 

 

k-   Certificate of Compliance : 

 Certificates of compliance of required standards is required  
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 الجزء السادس
الشروط الخاصة 

 بالقائمة السوداء
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 الشروط الخاصة بالمائمة السوداء

 

في ما  2019( لعاـ 28السذتخيات الحكػميو رقع ) تعميسات وشخوط نطاـ  تصبق -
  يخز القائسة الدػداء.
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 الجزء السابع
 جداول الكميات
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 تػداـ بتػريػج السػػاد السصمػػب)شػخط االلالخسػـػ الجسخكيػة  مالحطة ىامو: العصاء معفى مغ
والزػػخيبة العامػػة وىػػػ غيػػخ مخفػػق بػثػػائق العصػػاء (  739تػريػػجىا لمسذػػخوع حدػػب الكػػػد 

  والزخائب االخخى. الخسـػ وعمى السبيعات 

 

 جداول الكمٌات

 

 مقجمو:
 ر .تعتبخ ججاوؿ الكسيات مع السقجمو جدء ال يتجدء مغ وثائق العصاء وتقخأ وتفدخ عمى ىحا االعتبا - 1
 عمى السشاقز وضع اسعارىع بالجيشار االردني . - 2

 تدعيخ البشػد في ججوؿ الكسيات
اف مػاصفات ووصف االعساؿ لمبشػد السبيشو في ججاوؿ الكسيات غيخ مفرمو في الججاوؿ وعمى   - 1

 السشاقز مقجـ العصاء الخجػع الى السػاصفات والذخوط لمتاكج مشيا قبل وضع اسعاره.
اقريغ وضع اسعارىع الفخديو لمبشػد عمى اساس الدعخ لكل وحجه كيل لجسيع االعساؿ السبيشو عمى السش - 2

في ججاوؿ الكسيات وتعتبخ ىحه االسعار ممدمو لمسقاوؿ وصالحو لجسيع االعساؿ السصمػبة في أي مػقع ضسغ 
 مشاشق العصاء.

 و .عمى السشاقريغ وضع اسعارىع االفخديو لػحجة الكيل بالخقع والكتاب -3
والسالي تحميل اسعار مفرل لكافة بشػد ججاوؿ الكسيات  )اف وجج( عمى السقاوؿ تقجيع مع عخضو الفشي -4

 واي بشػد مختفعة عغ االسعار الجارجة يحق لراحب العسل مفاوضة السقاوؿ عمييا.
يف اخخى تكػف ىحه االسعار شاممو لجسيع التكاليف مغ ايجي عاممو واجػر واليات واالرباح وأي مرار  -5

تتختب عمى السقاوؿ بسػجب شخوط العقج اف كاف مشرػصا عمييا صخاحو او ضسشا، وال يحق لمسقاوؿ السصالبو 
 باي زياده في االسعار الي سبب كاف اال في الحاالت التي تجيدىا شخوط العقج .

لسثاؿ وليذ يكػف الدعخ لمػحجة في ججوؿ الكسيات العساؿ تسجيج انابيب السياه شامال عمى سبيل ا -6
الحرخ تػريج جسيع انػاع االنابيب عمى اختالؼ ااقصارىا  وجسيع القصع مغ اكػاع وتييات ونقاصات وسجادات 

الخ وحفخ الخشادؽ وتسجيج االنابيب وعسل وتشفيح التػصيالت الالزمة …ومخابط  والفمشجات والقصع الخاصة
الجكتايل وتخكيب القصع حيثسا يمـد وتػريج وصب  وتػريج السعاجيغ والسػاد الالزمة وتشفيح وصالت األنابيب

( ألنابيب الجكتايل وكافة الفحػصات السخبخية وتػريج ووضع )  Thrust Blocksالجعامات الخخسانية ) 
األدلة الكتخونية والذخيط التححيخي البالستيكي(  أو ) الذخيط التححيخي السعجني ( ويذسل أيزًا تقجيع جسيع 

الالزمة واجخاء فحز التدخب ) الزغط الييجروليكي ( والغديل والتعقيع  وتغميف الػصالت السػاد والتجييدات 
والصسع )مغ مػاد مختارة ( والصسع الى الدصح العمػي واعادة االوضاع ونقل االنقاض ... الخ وجسيع متصمبات 

 العقج بسػجب السخصصات والسػاصفات وحدب تعميسات السيشجس السذخؼ .
ؿ اف يزسغ اسعاره لتكمفة جسيع االعساؿ الالزمو لمتحكع بالسياه حيثسا تكػف الحفخيات في عمى السقاو - 7

ارض مغسػره بالسياه وحيثسا يحجث تقاشع بيغ خصػط السياه والرخؼ الرحي والعبارات والسرارؼ الدصحيو 
 او خصػط مياه اخخى بسا في ذلظ االحتياشات الزخوريو لتػفيخ السياه لسشصقة العسل .
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تذسل االسعار االفخاديو ايزا عمى سبيل التػضيح وليذ الحرخ االعساؿ الس قتو والسعجات االنذائيو   -8
والحخاسو واالناره وتػفيخ السسخات اآلمشو لمسػاششيغ واالرباح واية نفقات اخخى شامال جسيع االخصار وااللتدمات 

 الػارده او التي يشز عمييا العقج .
سعار االفخاديو واالجػر تعتبخ شاممو لحسايو وتثبيت جسيع اعساؿ السػاسيخ اضافو الى ذلظ فاف اال -9

والعبارات والكػابل  وجسيع الخجمات والسخافق السبيشو وغيخ السبيشو عمى السخصصات التي يسكغ اف تتعخض 
ظ لمخصخ اثشاء تشفيح عسميات السقاوؿ  وتذسل االسعار كحلظ تكاليف الفحػص التي يصمبيا السيشجس وكحل

 تذسل عسل وتحزيخ وتقجيع السخصصات التشفيحيو وكحلظ السخصصات السخجعيو .
تعتبخ االسعار الػارده في ججوؿ الكسيات التي يزعيا السقاوؿ انيا القيسو الحقيقيو والذاممو لالشغاؿ  -10

ل ايزا الػارده  والسصمػبو في ججوؿ الكسيات بسػجب السػاصفات والسخصصات وتعميسات السيشجس وانيا تذس
 ارباح السقاوؿ  وتعػيزو عغ أي التدامات اخخى قج يتحسميا وفقا لذخوط ومػاصفات العصاء .

والخدمات وازالة واعادة تركٌب  القائسوسعار التً ٌضعها المماول شامله حماٌة االنشاءات تكػف اال -11

نب الصخؽ والجدػر واشارات االشاريف واعادة وضع الدصػح كسا كانت عميو واالدراج وحجيج الحسايو عمى جػا
السخور واالسيجو وكل الخجمات والسشذئات التي قج تتاثخ بذكل مباشخ وغيخ مباشخ وكحلظ ازاحة او تغييخ 
خصػط السػاسيخ القائسو تحت االرض واية خجمات اخخى وكحلظ اعادة زراعة الذجيخات والتخبو الدراعيو وكل ما 

 يمـد وحدب تعميسات ومػافقة السيشجس .
عمى السقاوؿ استعساؿ االسسشت السقاـو لالمالح في جسيع انػاع الخخسانو السالمدة لمتخبة )خخسانة  -12

الشطافة،قػاعج االعسجة، الجدػر االرضية،ججراف التعميات،الججراف االستشادية واساساتيا،تغميف االنابيب....الخ 
 ( وبجوف أي عالوات او فخوقات في االسعار.

 الكيل والجفع:
اف كسيات االعساؿ الػارده في ججوؿ الكسيات ىي كسيات تقجيخيو ومحكػره لتثبيت االسعار االفخاديو لشػع  - 1

وقصخ السػاسيخ ) وشبيعة مػاد الدصػح ( التي يتػقع تشفيحىا خالؿ مجه العقج وىي قابمو لمدياده والشقراف 
 يا والتي يػافق عمييا السيشجس .بشدب غيخ محجده ويجفع لمسقاوؿ عغ الكسيات مغ االعساؿ السشجده فعم

عمى السقاوؿ اخح مػافقة صاحب العسل عمى الكسيات التي سيتع تػريجىا لمسذخوع بعج عسل السخصصات  -2
 مغ قبل صاحب العسل يتحسميا السقاوؿ. عميياالتشفيحية واية كسيات زائجة لع يتع السػافقة 

ج وليذ بامخ خصي مغ السيشجس لغ يكػف مذسػال أي عسل يقـػ بو السقاوؿ ويكػف غيخ مصمػب في العق -3
 في عسمية الكيل.

تكاؿ اعساؿ خصػط السياه السختمفو بالستخ الصػلي الفعمي الحي يشفحه السقاوؿ حدب نػع وقصخ السػاسيخ  -4
وحدب شبيعة مػاد الدصػح السختمفو وتقاس خصػط السياه السشفحة مغ الشيايات السبيشة عمى السخصصات عمى 

خصػط السػاسيخ بجوف حدع القصع مغ أكػاع وتييات ونقاصات ... الخ وتذسل عسمية الكيل السػاسيخ محاور 
 داخل غخؼ السفاتيح ما لع يحكخ خالؼ ذلظ. 

يجفع عغ السفاتيح واليػايات .... الخ بانػاعيا واقصارىا السختمفة بالعجد ويكػف الدعخ لمػحجة شامال  -5
 ء ومتصمباتو وشخوشو.جسيع ما يمـد بسػجب وثائق العصا
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 (: اعساؿ خصػط السياه 0ججوؿ الكسيات )

 
 
 
 

 بياف االعساؿ الرقؼ
كحدة 
 الكسية الكيل

 السبمغ االجسالي سعر الؾحدة

 ديشار فمس ديشار فمس

  

عمى السقاكؿ تثبي  مدار الخط في حـر الذارع  ) مؽ خالؿ مداح 
ة السيشدس السذرؼ مرخص ( كتقديؼ كرككي معتسد بالؾاقع كاخذ مؾافق

عمى ذلػ قبل البدء بالعسل، كتكؾف كمفة تثبي  حدكد الذارع محسمة 
             عمى اسعار العظاء

ممؼ كحديد  600قظر  C40دكتايل مياه كحفر كتسديد خظؾط تؾريد  1
ً ٌٍّٛاصفاخ ٚفٟ األِاوٓ اٌرٟ  ممؼ 600قظر  زغة اٌّطٍٛب غثما

زفش اٌخٕادق فٟ خ١ّغ أٔٛاع ٠سذد٘ا خٙاص اإلششاف ٚاٌغؼش ٠شًّ 

ً ٌٍّٛاصفاخ اٌف١ٕح … اٌرشتح ِٓ صخش ٚخشعأح ٚإعفٍد اٌخ  غثما

اٌّؼرّذج ٚإػادج األٚظاع ِغ اٌرغ٠ٛح ٚاٌطُّ ٚاٌذن خ١ذاً ٚػٍٝ غثماخ 

ٚاٌرأ١ِٓ اعفً ٚاػٍٝ اٌّاعٛسٖ  ِغ ٚظغ اٌشش٠ػ اٌرسز٠شٞ اٌّّغٕػ ٚ 

خاسج اٌّٛلغ  .  اٌطُّ زغة اٌّٛاصفاخ اٌّطٍٛتٗ ٚٔمً ٔاذح اٌسفش

لطغ ٚاٌغؼش ٠شًّ ذٛس٠ذ ٚذشو١ة خ١ّغ اٌمطغ اٌالصِح  )ِثً 

ٚ اٌر١اخ ٚاٌّفف ٚاالداترش ٚاالوٛاع ٚاٌٍساَ ٚاٌؼضي ..اٌخ(  اٌرٛص١الخ

ٚشثه اٌخطٛغ اٌّمرشزح ِغ اٌمائّح ِّٙا تٍغد االلطاس ٚذؼرثش خ١ّغ 

ِسٍّٗ اٌشتطاخ اٌرٟ ٠ٕفز٘ا اٌّماٚي ت١ٓ اٌخطٛغ اٌمائّح ٚاٌّمرشزٗ 

ٌّماٚي ّا تٍغد الطاس اٌخطٛغ ٚال ٠غرسك اػٍٝ عؼش اٌّرش اٌطٌٟٛ ِٙ

اٌّطاٌثٗ تثذي اٌشتطاخ ِّٚٙا تٍغ ػذد٘ا . ٚاٌغؼش ٠شًّ ذىٍفح 

فسٛصاخ اٌعغػ ٚاٌىٍٛسج ٚاٌغغ١ً ٚخ١ّغ فسٛصاخ إٌٛػ١ح اٌرٟ 

ذمَٛ تٙا ِذ٠ش٠ح اٌّخرثشاخ .ٚػٍٝ اٌّماٚي اٌرٕغ١ك ِغ اٌثٍذ٠ح / االشغاي 

ح/ ٕ٘ذعح اٌثٍذ٠اخ ٌرسذ٠ذ ِغاس اٌخػ اٌّمرشذ ٚذىْٛ وٍفح اػادج اٌؼاِ

االٚظاع زغة اٌّطٍٛب ِٓ اٌدٙح اٌّؼ١ٕح ) اٌثٍذ٠ح اٚ االشغاي اٌؼاِح 

اٚ ٕ٘ذعح اٌثٍذ٠اخ ( ِسٍّح ػٍٝ عؼش اٌّرش اٌطٌٟٛ  . ٚاٌؼًّ ٠ىْٛ 

 زغة ذؼ١ٍّاخ إٌّٙذط  ٚوّا ٠ٍٟ :

ؼ١ٕح اٌغاس٠ح اٌّفؼٛي ٚال ٠سك )اٌرٕف١ز ٠ىْٛ زغة ِٛاصفاخ اٌثٍذ٠ح اٌّ

ٌٍّماٚي اٌّطاٌثٗ ترؼ٠ٛعاخ ِا١ٌٗ اٚ ص١ِٕٗ  ٔر١دح ذٕف١ز ِٛاصفاخ 

 اٌثٍذ٠ٗ(

  
        

 أ-1
في االسفم    ممؼ600دكتايل قظر كحفر كتسديد خظؾط مياه  تؾريد- 

         2800 ـ.ط ٌثٍذ٠ح استذ اٌىثشٜ اك البالط اك سظح خرساني في طريق تابع 

 
 السجسػع يشقل لسا بعجه
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 بياف االعساؿ الرقؼ
كحدة 
 الكسية الكيل

 السبمغ االجسالي سعر الؾحدة

 ديشار فمس ديشار فمس

 
 السجسؾع مشقؾؿ مسا قبمة

 ب-1
ممؼ  في الدميشكؾت 600تؾريد كحفر كتسديد خظؾط مياه دكتايل قظر  -

 50 .طـ في طريق تابع لبمدية اربد الكبرى 

    
 ج-1

في االرض ممؼ  600تؾريد كحفر كتسديد خظؾط مياه دكتايل قظر  -
 فٟ غش٠ك ذاتغ ٌثٍذ٠ح استذ اٌىثشٜ الظبيعية

 200 ـ.ط

    
 د-1

ممؼ  باستخداـ التقشية بدكف 600قظر  حديدتؾريد كتسديد خظؾط مياه  -
 ٌثٍذ٠ح استذ اٌىثشٜحفر في طريق تابع 

 150 ـ.ط

    
 ق-1

ممؼ بذكل مكذؾؼ العساؿ  600سديد خظؾط مياه حديد قظر تؾريد كت
المحاـ  شامال 2خظؾط الدفع شامال الربط عمى السزخات القائسة عدد 

 ذٛس٠ذ ٚذشو١ة خ١ّغ اٌمطغ اٌالصِح ٚخ١ّغ ِا ٠ٍضَ كالعزؿ ك

 100 ـ.ط
        

 ك-1
ممؼ  كالدعر يذسل اعادة 600تؾريد كتسديد خظؾط مياه دكتايل قظر  -

َ ػٍٝ ػشض ٚغٛي س 25دظح برصفة دبش كباطؾف  سساكة كضع ال

اٚ   اٌّمطغ ٚزغة ذؼ١ٍّاخ إٌّٙذط اٌّششف ٚرٌه تّساراج اٌٛادٞ

 اٌّغاساخ راخ ا١ٌّالْ اٌؼاٌٟ فٟ غش٠ك ذاتغ ٌثٍذ٠ح استذ اٌىثشٜ

 ـ.ط
50 
 

        

2 

بار كالدعر يذسل ربط 25ضغط  ممؼ  600قظر   تؾريد كتركيب محبس
ٚاٌغؼش ٠شًّ  أشاء إٌّاً٘   ممؼ 600مع القائؼ قظر الخط السقترح 

اٌخشعا١ٔٗ زغة اٌّخططاخ اٌّشفمٗ )ٚرٌه ترٛس٠ذ ٚصة اٌخشعأٗ تمٛج 

 fairشاِال زذ٠ذ اٌرغ١ٍر شاِال اٌطٛتاس  2وغُ/ع250ُوغش ال ذمً ػٓ 

face  ٟٔشاِال اٌغطاء اٌّؼذHD  شاِال خ١ّغ اٌّٛاد ٚاالػّاي ٚزغة

ٌّشفمٗ تاٌؼطاء( ٚاٌغؼش ٠شًّ وزٌه ذٛس٠ذ اٌّخططاخ إٌّٛرخ١ح ا

ٚذشو١ة خ١ّغ اٌمطغ اٌالصِح ٌٍشتػ ٚاٌرشو١ة شاِال اٌسفش٠اخ اٌالصِح 

ٚإػادج اٌشدَ ٚإػادج األٚظاع اٌٝ ِاوأد ػ١ٍٗ عاتما ... اٌخ ٚوافح 

ٚاغالق اٌفرسٗ  ٍُِ 600األػّاي اٌراتؼح شاِال فصً اٌخػ اٌمائُ لطش 

ٚزغة اٌّخططاخ ٚاٌّٛاصفاخ  ٍُِ  600 ٚشثىٗ ِغ اٌخػ اٌّمرشذ لطش

 ٚذؼ١ٍّاخ إٌّٙذط اٌّششف  

 1 عدد

             السجسػع يشقل لسا بعجه      
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 بياف االعساؿ الرقؼ
كحدة 
 الكيل

 السبمغ االجسالي سعر الؾحدة الكسية

 ديشار فمس ديشار فمس رقسا ككتابة
     السجسؾع مشقؾؿ مسا قبمة  
 Double orifice -AIR RELEASEد كتركيب ىؾايات ) تؾري 3

VALVE   تاس شاِال" إًٌّٙ لطش  25ٍُِ تعغػ اعّٟ 80( لطش

ٍُِ ػٍٝ اٌخػ اٌّمرشذ زغة اٌّخططاخ اٌّشفمح  ٚزغة  900

 ذؼ١ٍّاخ إٌّٙذط اٌّششف .

 

 2 عدد

ممؼ شامال" 200( قظر  WASHOUTتؾريد كتركيب خط لمغديل )  4    
تاس  شاِال ذٛس٠ذ  25" تعغػ اعّٟ 8محبس قظر  تؾريد كتركيب

ٚػًّ إًٌّٙ اٌخشعأٟ ِٓ اٌخشعأٗ اٌّغٍسٗ تمٛج وغش ال ذمً ػٓ 

شاِال زذ٠ذ اٌرغ١ٍر ٚاٌطٛتاس شاِال اٌسفش٠اخ اٌالصِح  2وغُ/ع250ُ

ٚإػادج اٌشدَ ٚإػادج األٚظاع اٌٝ ِاوأد ػ١ٍٗ عاتما ٚاٌغطاء 

ٍُِ 200اع١ش دورا٠ً لطش شاِال" ذٛس٠ذ ٚذّذ٠ذ ِٛ HDاٌّؼذٟٔ 

َ.غ( ٚزغة اٌّخططاخ ٚاٌّٛاصفاخ ، شاِال"  15تطٛي اخّاٌٟ )

عُ شاِال" اٌسفش ٚاٌطُّ ٚاػادج  90ػًّ ًِٕٙ خشعأٟ لطش 

 HDاٌٛظغ ٚخ١ّغ ِا ٠ٍضَ  شاِال" زذ٠ذ اٌرغ١ٍر ٚاٌغطاء اٌّؼذٟٔ 

 ٚ زغة اٌّخططاخ اٌّشفمح ٚ ذؼ١ٍّاخ إٌّٙذط اٌّششف .

 

 2 عدد

ؾريد كتركيب كتؾصيل كتذغيل كصيانة عمى خط الدحب كخظؾط ت 5    
كالسرابط بسؾجب السخظظات  Thrust Blocksالدفع  مع عسل 

اتٍح ٚاٌىغى١رـاخ السفاتيح السبيشة تاليًا شاماًل الفالنجات السق

 ٚاٌثشاغٟ ٚاٌصٛا١ًِ ٚاٌشوائض ٚوافح األػّاي اٌراتؼح واٌراٌٟ:

  

أ-5      2 عدد بار 25، ممؼ600. قظر G.Vمحبس  
             السجسػع يشقل لسا بعجه      
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 بياف االعساؿ الرقؼ
كحدة 
 الكيل

 السبمغ االجسالي سعر الؾحدة الكسية

 ديشار فمس ديشار فمس رقسا ككتابة
     السجسؾع مشقؾؿ مسا قبمة  
ب-5  2 ػذد بار 25ممؼ،  600رداد قظر  

ج-5      2 عدد بار 60ط ساعات قياس الزغ 

د-5      1 ػذد بار 25ممؼ ، 80ىؾاية قظر  

ق-5              1 ػذد ممؼ 400عداد ميكانيكي قظر 

 

 
  

    

6 

 Readyيؾما(  28بعد  2كغؼ/سؼ250تؾريد كصب خرسانو مدمحو )
mix (لعسل تغميف لسؾاسير السياه كالررؼ الرحيRCE  ًشاِال)

ٚاػادج اٌطُّ ٚٔمً اٌفائط اٌطٛتاس ٚزذ٠ذ اٌرغ١ٍر ٚاٌسفش٠اخ 

 ٚاػادج االٚظاع.اٌخ ٚوافح االػّاي اٌراتؼح ٚاٌى١ّح ذمذ٠ش٠ح .

 

َ3  10 

    

 

 اٌّدّٛع االخّاٌٟ
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إُضا٤ٓخ  2606ُؼبّ ( 030)ًبدس أُوبٍٝ أُطِٞة ؽغت اُ٘ظبّ سهْ ( : 2)عذٍٝ ا٤ٌُٔبد سهْ 

 أث٘بء أُؾبكظخرشـ٤َ اُؼٔبُخ أُؾ٤ِخ األسد٤ٗخ ٖٓ 
اُؾذ االد٠ٗ  ث٤بٕ االػٔبٍ اُشهْ

ُِجذٍ اُشٜش١ 

ُِلشد د٣٘بس 

 (أ* )أسد٢ٗ

 اُؼذد

 (ة)

أُذح 

ثبألشٜش 

 (ط)

    اُجذٍ اُشٜش١

 (د** )

أُجِؾ اإلعٔب٢ُ    

 (د*ط*ة) 

د٣٘بس  كِظ

 أسد٢ٗ
د٣٘بس  كِظ

 أسد٢ٗ

        ٔظاَ إٌضا١ِح اٌرشغ١ً 

 :تاٌؼذد 0
اٖ ز١ث ٠دة ػٍٝ اٌّماٚي ذؼ١١ٓ اٌىادس أدٔ

اْ ٠ٍسك تىٛادسٖ اٌشئ١غ١ح خٙاص ِغاػذ 

ٔظاَ  2016ٌؼاَ  (131)زغة إٌظاَ سلُ 

إٌضا١ِح ذشغ١ً اٌؼّاٌح االسد١ٔح ِٓ أتٕاء 

 اٌّسافظح ٌّشاس٠غ االػّاس إٌّفزج ف١ٙا

       

 أ
ِٕٙذط زذ٠ث اٌرخشج زغة اٌرخصصاخ 

 اٌّطٍٛتح
400 3 8     

     8 4 250 ف١ْٕٛ ة

     8 10 220 ػّاي ط

  

ع١رُ اٌرأوذ ِٓ إٌرضاَ اٌّما١ٌٚٓ تذفغ اٌثذي * 

اٌشٙشٞ ٌٍؼا١ٍِٓ تّا ال٠مً ػٓ اٌسذ االدٔٝ 

ِٓ ٘زا ( أ)إٌّصٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌثٕذ 

 اٌدذٚي

       

 

٘ٛ اٌسذ االدٔٝ ٌٍثذي اٌشٙشٞ ( د)اٌثٕذ ** 

ٌٍفشد تاالظافح إٌٝ ل١ّح ِصاس٠ف اٌّىرة 

 ٚاستازٗ ػٓ اٌفشد
       

 

فٟ زاي ػذَ اٌرؼ١١ٓ ٚذشغ١ً اٌؼّاٌح 

االسد١ٔح اٌّطٍٛتح ٚوّا ٚسد اػالٖ ٠رُ زغُ 

ظؼف ل١ّح اٌسذ االدٔٝ اٌّشاس إ١ٌٗ فٟ 

 ِٓ ٘زا اٌدذٚي( أ)اٌؼّٛد 

       

        أُغٔٞع ٣٘وَ إ٠ُ اُخالطخ 
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ريج السػاد السصمػب تػريجىا لمسذخوع مالحطة ىامو: العصاء معفى مغ الخسـػ الجسخكية )شخط االلتداـ بتػ 
والزخائب وىػ غيخ مخفق بػثائق العصاء ( والزخيبة العامة عمى السبيعات و الخسـػ  937حدب الكػد 

 االخخى 
 
  خالصة ججاوؿ الكسيات 

 

 اُشهْ

 

      

 اٌٛصف

 أُغٔـٞع سهٔــبً ًٝزبثــخً 

  د٠ٕـــاس فٍظ

    أػّاي خطٛغ ا١ٌّاٖ (:1)خذٚي  1

    صُ أٚ ص٠ادجخ 

    تؼذ اٌخصُ اٚ اٌض٠ادٖ ( 1)اٌّدّٛع اٌىٍٟ ٌدذٚي 

إٌضا١ِح  2016ٌؼاَ ( 131)وادس اٌّماٚي اٌّطٍٛب زغة إٌظاَ سلُ (: 2)خذٚي  2

 ذشغ١ً اٌؼّاٌح اٌّس١ٍح األسد١ٔح ِٓ أتٕاء اٌّسافظح

   

    (2) عذٍٝ + اُض٣بدح أٝ اُخظْ ثؼذ (1ُغذٍٝ) ا٢ٌُِ أُغٔـــٞع

 
 ديشارا  ال  غيخ……………….…………………………………………………… ػػػػط فق

  ……………………………………اسع وتػقيع السقاوؿ :

 .............................................التػػػػػاريخ  : 

: ............................................عشػاف السقػػاوؿ    
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G.V 600m m

Dissconnect 600m m  EX

conn 2 pum ps

W.O 200m m

W.O 200m m

A.R..V 80m m

A.R..V 80m m

L=3000m

شارع دبي

شارع جدة

شارع جدة

ملعب اربد

سكن اوستن

شارع بابل

صحارى دوار 

شارع بعلبك

شارع بیروت شارع بیروت

شارع بعلبك

شارع بعلبك

سكن ھیوستن

مطعم بربره
نادي الطفل

شارع بعلبك

شارع الضحى

عماره لحلوح

شارع الكندي

ظبي شارع أبو

دوار النسیم

عمارة جرش 4

صر العراقي ق

تكسي الجھاد

صر جمعیة الن

شارع الرازي

اسواق اسالم

عيبنایة الجود الطب الشر

عائشة مدرسة 

محول كھرباء

عمارة الدیك

صیدلیة نوار

صل شارع المو

شارع بلودان
شارع بانیاس

شارع العقبة

صالون بروناي

عمارة اللوتس

االمیرة رحمة

صى عمارة االق

عمارة الراشد

عمارة جرش /1

عمارة الشامي

عبي اسواق الز

مدرسة المثنى

مطعم ابو سند

روضة العربیة

شارع اسطنبول
عمارة اللوتس

واحةالنعیم 4

شارع الزبداني

مستشفى النجاح

صمادي عمارة ال

عمارة العراقي

شارع الزبداني

شارع الزھراوي

شارع القنیطره

صیدلیة سالمتك

مدرسة ارابیال

شارع الحسباني

مستشفى النجاح

بقالھ الربابعھ

سوبر ماركت نجد

صغیرة األیدي ال

محبس ابو الفوز

عمارة البلعاوي

علیا التل مسجد 

بقالة الجبعاوي

شركة سمیر مقطش

بقالة الربابعھ

عالء سوبر ماركت 

سوبر ماركت بترا

زینب بنت الرسول

عمارة ابو الفوز

عالء سوبر ماركت  سوبر ماركت الشرع

س دار العلوم مدار

محطة رفع الضاحیة

صالون الشاطر حسن

سوبر ماركت لیالس

عمارة الرحمھ/الل

مخابز سال االلیھ

مدرسة وروضة سوار
مكتب تدریب سواقة

شارع االمیر محمد

مسجد زید بن ثابت

صافي عمارة میاه ال

مسجد زید بن حارثة

مطعم یاسین الفوال

مسجد ضاحیة الحسین

صباغ سوبر ماركت ال

صالون ھیثم للرجالمحطة اربد الحدیثة

مدرسة تدریب سواقة

فیال تركي الزحراوي

مركزالتدریب المھني

عبیدات عمارة مندوب 

عیھ محكمة اربد الشر

عبدهللا س الملك  مدار

عفان عثمان بن  عمارة 

سكن ھیوستن للطالبات
صالون بروناي للرجال

اسكان ریفكو الجنوبي

شارع  الدار البیضاء

معھد التدریب المھني عمارة المنار/االمعري

مستشفى االمیره بدیعھ

صغیرة حضانة االیدي ال

عمارة حمزه الشیخ حسین

عمارة قالع اربد/قواسمة

صالون اللبناني للسیدات

خلدون 0شقة سلطة المیاه /م
صغیرة روضة و مدرسة االیدي ال

علیھ السالم مسجد النبي یحیى 

روضة ومدرسة الندى النموذجیھ

صدیق عمارة االمعري/ابو بكر ال

مدرسة الضاحیة االساسیة للبنات

عبد الھادي س نعیم  عمارة المھند عماره حمزه الشیخ حسین شام واحد

PREPARED BY : YWC  _ GIS  Departm ent
COORDINATE S YS TEM : PALES TIINE
S TATUS  
S CALE : 

YARMOUK WATER COMPANY
THE HAS HEMITE KINGDOM OF JORDAN

Technical Affairs

±
0 110 220 33055

Meters

1:7,500

Date: 10/26/2020

3 Landm ark

§ proposed_valve
proposed
63
100
150
200
300
600
pressuriz edm ain
50
180
75
100
150
200
250
300
350
400
600
800
500
450
20
32
63
25
125
700
1000
1200
DATA_OWNER._Lots

§

3

3

3

3

3

3

3

3

G.V 600m m

Dissconnect 600m m  EX

L=
30

00
m

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

conn 2 pum ps

خط زبدا


