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   20213/10/ اٌّٛافك االسثؼبء ٠َٛاٌضبٌضخ ٚإٌظف  ٚص١مخ اٌؼطبء ٘ٛ اٌغبػخ اخش ِٛػذ ٌج١غ

 اٌضبٌضخ ِغبءا اٌغبػٗ   20213/14/ اٌّٛافك االدذ آخش ِٛػذ ٌزمذ٠ُ اإلعزفغبساد ٘ٛ ٠َٛ  -

               20213/15/ اٌّٛافك  االص١ٕٓ   َج١ّغ اإلعزفغبساد ثّٛػذ ألظبٖ ٠ٛع١زُ اٌشد ػٍٝ  -

 ٠َٛ ِغبء ِٓ ٚإٌظف اٌغبػخ اٌذبد٠خ ػشش ٝ اٌؼٕٛاْ اٌّزوٛس أدٔبٖزغ١ٍُ اٌؼشٚع ػٌٍِٛػذ اخش -

 20213/17/اٌّٛافك  االسثؼبء
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  اُـٔؾزــ٣ٞـــبد

  اُـٔــٞٙـٞع                                   

 اُؼطــبء حكػــٞ ٍٝاأل اُغيء

   اُزل٣ٞ٘ ًزبة اُضب٢ٗ اُغيء

 ُِٔ٘به٤ٖٖ اُزؼ٤ِٔبد ٝ اُؼطــبء كفٍٞ رؼ٤ِٔبد اُضبُش اُغيء

 اُواثغ اُغيء
 :  ٣ٝزٖٚٔ اإلْٗبئ٤خ ُِْٔبه٣غ أُٞؽل أُوبُٝخ ػول

 العطاء وثائق شمولٌة-أ

 اُؼبٓخ اُْوٝٛ -ة

 اُقبٕخ اُْوٝٛ - ط

 توالضمانا االتفاقٌات نماذج  -د

 اُل٤٘خ ٝأُٞإلبد االٙبك٤خ اُقبٕخ ٝاُْوٝٛ أُٞإلبد اُقبٌٓ اُغيء

  اَُٞكاء اُوبئٔخ  اَُبكً اُغيء

  ا٤ٌُٔبد علاٍٝ اَُبثغ اُغيء

 اُضبٖٓ اُغيء
 أُقططبد

 Environmental Mitigationand Monitoring Plan (2) ِٓؾن
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 األٍٝ اُغيء

 اُؼطبء كػٞح
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Invitation for Bid 

Hashemite Kingdom of Jordan 

Yarmouk Water Company, Irbid. 

Rehabilitation of Sal Water Networks-Irbid Governorate 

Contract No: YWC-FARA 5-3.3 /2021 
          
Yarmouk Water Company invites interested bidders to bid for the contract No. YWC-

FARA 5-3.3/2021 “Rehabilitation of Sal Water Networks-Irbid Governorate" 

1- Eligible bidders shall be classified by the GTD as Grade (4) or above in the 

field of water and wastewater. The Bidder shall provide the latest certificate 

from the Jordanian Construction Contractors Association, a valid professional 

practice certificate, commerce chamber registration, and the company register, 

and the power of attorney. 

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

documents from YWC offices at Irbid- Baghdad 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. 

3- Bidders shall comply with USAID code #937. 

4- The deadline for the tender document purchasing is Wednesday , March 10, 

2021 at 15:30. 

5- The deadline for submission of bids is Wednesday, March 17, 2021 at 11:30. 

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- Advertising fees, whatever they repeated, are paid by the winning bidder. 

8- The bidder shall submit his financial offer in sealed envelope and shall be 

labelled with the name and number of the bid, the name of the tenderer, the 

phone number and the words Finacial offer. 

9- The bidder shall attach a bank guarantee or a certified check within the sealed 

envelopein the amount and validity as stated below.. 

10-  The date for the site visit is scheduled on Thursday,  March 11, 2021, 

gathering at the Technical Affairs offices - Hofa at (09:00am) nine o'clock in 

the morning. For coordination contact the Director of the Technical Affairs 

Directorate: Ashraf Batayneh, Tel: 0790601971. Bidders are responsible for 

their own transportation to the site. 
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11- 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 Sunday, March, 14 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 

             malak_abo-zaitoun@yw.com.jo 

12- The Employer will not be responsible for lost and/or undelivered documents 

sent by mail, Fax or similar means.  

13- 14- The Employer has the right to cancel the tendering process without 

bearing any financial or legal obligations. 

14- 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. 

15- 16- All information provided/submitted by the tenderers shall be accurate, 

correct and duly certified 

 

 

 

 

YWC General Manager 

Eng. Muntaser Al-Momani 
 

 
 

 

 

 

 

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-

3.3 /2020 

Rehabilitation of 
Sal Water 

Networks-Irbid 
Governorate 

 

250 JOD 

(Two hundred and 

Fifty Jordanian 

Dinar) 

21,000 JD 

(Twenty one 

thousand 

JD) 

10/3/2021 

3:30p.m. 

17/3/2021 

11:30 p.m. 

mailto:Dalal_Eliwah@yw.com.jo
mailto:bassam_jarboo@yw.com.jo
mailto:malak_abo-zaitoun@yw.com.jo
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 اُغيء اُضب٢ٗ

 ًزبة اُزل٣ٞ٘
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 ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ ػبّ ٓل٣و

 

 اُؼبٓخ ٝاُْوٝٛ ُِزؼ٤ِٔبد ٝكوب  (   YWC-FARA5-3.3/2021) ههْ اُؼطبء كػٞح ػ٠ِ ث٘بء   

 اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح ٤ٓبٙ ّجٌخ رؤ٤َٛ ْٓوٝع ثز٘ل٤ن أهّٞ إٔ ػ٠ِ ٝأٝاكن ػو٢ٙ أهلّ كئ٢٘ٗ ثٜب ٝاُقبٕخ

 اُؼوٗ ٛنا ك٢ أُج٤٘خ ٝأُٞإلبد ٝاُْوٝٛ ثبألٍؼبه

)                                     ا٤َُل ٝأكــٞٗ  2021.../.../ ٖٓ اػزجبها   ٣ٞٓب  ( 120) ُٔلح هــبئٔب   اُؼوٗ ٛنا ٣ظَ ثؤٕ أُزيّ ٝإ٢٘ٗ

  ) 

  كائورٌْ ُلٟ اُؼوٗ ثٜنا أُزؼِوخ ٝاُزج٤ِـبد اإلعواءاد ًبكخ ك٢ ّوًز٘ب/  ٓؤٍَز٘ب ثزٔض٤َ

 

 ثبُزٞه٤ـــغ أُلٞٗ

 (    :)                                            أُ٘بهٔ إٍْ

 :  اُقبرــــْ

 :)                                              (  اُؼ٘ـــٞإ

 

 )                       ( كبًٌ)                     (  ٛبرق)                 (  اُجو٣ل١ اُوٓي:)             (   ة.  ٓ

 ( : ػو٢ٙ ٜٓ٘ب ٣زٌٕٞ اُز٢ أُوكوبد ع٤ٔغ ٢ِ٣ ك٤ٔب أث٤ٖ)  أُوكوبد

1) 

2) 

3) 

4) 

 : ٓالؽظــــبد

 . اُلائوح إ٠ُ رول٣ٔٚ ػ٘ل ثبُؼوٗ ٣وكن ٝإٔ ثبٌُبَٓ اُ٘ٔٞمط ٛنا ٣ؼجؤ إٔ ٣غت .1
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 اُضبُش اُغيء

 ك٢ اُلفٍٞ رؼ٤ِٔبد

 ٝاُزؼ٤ِٔبد اُؼطبء

 ُِٔ٘به٤ٖٖ
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 اُؼطبء ك٢ اُلفٍٞ رؼ٤ِٔبد     
 .ٝأَُغِخ أُؼزٔلح ٝ أُٖ٘لخ ُِْوًبد إال ثبالّزواى ٣َٔؼال-

 ػوٗ ٝٓـِق اُؼطبء ٕلؾبد ًبكخ ػ٠ِ ٝاُزٞه٤غ ثبُقزْ اُو٤بّ ٓ٘ٚ أُولّ اُؼوٗ رؼجئخ ػ٘ل أُزؼٜل ػ٠ِ-

 اُؼوٗ ٣َزجؼل ُنُي ٝفالكب أُولّ اَُؼو

 اُؼوٝٗ إل٣لاع ٓٞػل ًآفو أُؾلك اُزبه٣ـ ٖٓ ٣ٞٓب  ( 120) ػٖ روَ ال اُؼوٗ ٍو٣بٕ ٓلح-

 االهثؼبء  ٣ّٞ ٕجبػ اُؾبك٣خ ػْو ٝاُٖ٘ق اَُبػخ أكٗبٙ أُنًٞه اُؼ٘ٞإ ػ٠ِ اُؼوٝٗ الٍزالّ آفوٓٞػل-
  2021/3/17أُٞاكن

 : ثئٍْ ٝٓؼٕ٘ٞ ٝٓقزّٞ ثئؽٌبّ ٓـِن ٓـِق ك٢  هجِٚ  ٖٓ  أُولّ  اُؼوٗ إؽٚبه  ٣لٞٙٚ ٖٓ أٝ أُ٘بهٔ ػ٠ِ

  أُْزو٣بد ٝ اُؼطبءاد ٓل٣و٣خ – ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ ❖
 ..... ................. ................. ههْ اُؼطبء ❖
 ....................................... أُ٘بهٔ اٍْ ❖
 ............................................. اُؼ٘ٞإ ❖

 

 ٍغَ ػ٠ِ ٝاُزٞه٤غ اُؼطبءاد ٓٞظق ثؾٚٞه ُِؼطبءاد أُقٖٔ اُٖ٘لٝم ك٢ ّق٤ٖب أُـِق ٝٙغ ٝ-

 ".ا٤ُٕٞب اال٣لاع

 .االٌُزو٢ٗٝ اُجو٣ل اٝ ثبُلبًٌ اُْوًخ ا٠ُ اُٞاهكح اُؼوٝٗ وجَر ال-

 ا١ ٗؤ اٝ كولإ ػٖ َٓؤُٝخ ؿ٤و اُؼطبءاد ٝٓل٣و٣خ اُؼطبء ٝٓوكوبد ٕلؾبد ٖٓ اُزبًل أُ٘به٤ٖٖ ػ٠ِ-

 اًزٔبٍ ٖٓ اُزؤًل ٝ ثبُزله٤ن ه٤بٓٚ ػلّ َٓؤ٤ُٝخ أُ٘بهٔ ٣زؾَٔ ٝ اُؼطبء ٝصبئن ّواء ثؼل ٕلؾخ اٝ ٓوكن

 .  اُٞصبئن

 ٤ٍبٍخ ثٔٞعت اُٖبكهح ٝاُزؼ٤ِٔبد أُٞاك ُغ٤ٔغ ٝٓزلْٜ ٓطِغ ثؤٗٚ ٓ٘ٚ إُزيآب   أُ٘بهٔ ػوٗ رول٣ْ ؼزجو٣-

 .أُوكوٚ ٝاُ٘ٔبمط اُؼطبء كػٞح ٝٝصبئن ٝرؼل٣الرٚ ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ ُلٟ أُْزو٣بد  اُؼطبءاد

 
 .ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ ثبٍْ اٌُلبالد ع٤ٔغ رولّ-

 
 .أُزؼبهل٣ٖ ث٤ٖ رْ٘ؤ هٚبئ٤خ كػٞح أ١ ك٢ ثبُ٘ظو أُقُٞخ اُٞؽ٤لح اُوٚبئ٤خ اُغٜخ ٢ٛ االهك٤ٗخ أُؾبًْ-
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  السشاقريؽ الى التعميسات

Instructions to Tenderers 

 

 )     /       ( رقؼ العظاء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :بسذخكع الخاص

 العظاء ىحا طخح عؽ اإلعالف بسؾجب السشاقرة ندخ شخاء ليؼ يحق الحيؽ لمسقاكليؽ يسكؽ (1)
 العظاء دعؾة مع السؾزعة العظاء كثائق مؽ ندخة عمى لمحرؾؿ يتقجمؾا أف السشاقرة في باالشتخاؾ كالخاغبيؽ

  السقخر الشدخة ثسؽ دفع مقابل كذلػ

  : يمي ما السذخكع ليحا العظاء كثائق تذسل

 . اإلعالف فييا بسا العظاء دعؾة-

 التفؾيض كتاب-

 .لمسشاقريؽ كالتعميسات العظاء دخؾؿ تعميسات -

 :  كيتزسؽ اإلنذائية لمسذاريع السؾحج السقاكلة عقج-

 العظاء كثائق شسؾلية-أ

 العامة الذخكط -ب

 الخاصة الذخكط - ج

 تكالزسانا االتفاقيات نساذج  -د

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


 اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح ٤ٓبٙ ّجٌخ رؤ٤َٛ ْٓوٝع

  

11 YWC-FARA 5-3.3 /2021                                  

 

 الفشية كالسؾاصفات االضافية الخاصة كالذخكط السؾاصفات-

 الدؾداء القائسة -

 الكسيات ججاكؿ-
 السخظظات-
 Environmental Mitigation and Monitoring Plan (:2)ممحق-

 
 : العخكض تقجيؼ طخيقة/ السشاقرات عخكض كتقجيؼ إعجاد

 

 كأف عميو يتعخؼ كأف ، العسل مؾقع بديارة يقـؾ أف السشاقرة ىحه في االشتخاؾ يخغب مؽ عمى يشبغي (3)
 يتفيؼ كأف ، العخض لتقجيؼ لو الالزمة السعمؾمات جسيع عمى ، الخاصة كنفقتو مدؤكليتو كعمى بشفدو يحرل

 ليا التي األخخى  األمؾر ككل ، العسل كعخكؼ ، السحمية العادات كسائخ بالسذخكع السحيظة كالغخكؼ ماىيتيا
 .عخضو أسعار كضع عمى تؤثخ التي تمػ أك ، بالسشاقرة عالقة

 بتعبئة السشاقز ويقـػ ، الجفتخ ىحا في السجرج السشاقرة عخض نسػذج عمى السشاقرة عخض يقجـ -أ
 السحجدة األماكغ في السشاقرة وثائق ويػقع أخخى  مالحق أو ججاوؿ وأي واألسعار الكسيات وججوؿ الشسػذج

 .لحلظ

 . واضح بخط والكمسات باألرقاـ الكسيات ججاوؿ في الػحجة أسعار خانة تعبئة يذتخط -ب

 أو  تعجيل، أي السشاقز أجخى  وإذا ، السشاقز قبل مغ العصاء وثائق عمى تعجيل أي إدخاؿ يجػز ال -ج
 . عخضو رفس إلى يؤدي ذلظ فإفّ  ، التعميسات ىحه مغ بأي أخلّ 

 مشفرمة خاصة محكخة في ذلػ يقجـ أف باستظاعتو فإف   ، بجيل عخض تقجيؼ السشاقص أراد إذا أما -د
 في تشغخ أف السخترة العظاءات كلمجشة ، مظمؾب ىؾ كسا األصيل بالعخض يتقجـ أف شخيظة ، بالعخض تخفق

 . تخفزو أك البجيل عخضو

 كأف العظاء كدعؾة التعميسات ىحه في السظمؾب الشدق عمى عخضو يقجـ أف السشاقص عمى يجب (4)
 -: التالية كالسعمؾمات البيانات عمى العخض يذتسل

 وإذا.  عشيا بالتػقيع السفػض لمسدؤوؿ التفػيس وكتاب ، شخكة أو كاف فخدا   السشاقز مشذأة وضع -أ
 يكػف  بحيث بيشيا االئتالؼ اتفاقية تقجيع الستآلفة الذخكات عمى يجب فإنو ائتالؼ بذكل مذاركة ىشاؾ كانت

 يقجمػا وأف ، العخض عمى االئتالؼ أشخاؼ يػقع وأف ،(  ومشفخديغ مجتسعيغ)  والتزامغ بالتكافل التآلف
 . مجتسعيغ بأسسائيع والزسانات الكفاالت
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 بيا السمتـد والسذاريع ، أنجدىا وأف سبق التي السذاريع وصف بياف مع ، ومؤىالتو السشاقز خبخة -ب
 . واقعية بأرقاـ إنجازىا ندب وبياف ، حاليا  

 األشغاؿ مقاكؿ اسؼ ذكخ شخيظة ، التشفيح في استخجاميؼ يشؾي  الحيؽ الفخعيػيؽ السقاكليؽ أسساء ذكخ -ج
 السقاكؿ إلييا يشتسي التي الفئة نفذ ضسؽ مرشفا   الفخعي السقاكؿ ىحا يكؾف  أف عمى الكيخكميكانيكية،

 . التشازلي بالتدمدل مباشخة تمييا التي بالفئة أك ترشيفو في الخئيدي

 في السحجد بالسبمغ ، وألمخه العسل صاحب لرالح مرجؽ شيظ أو مالية كفالة السقجـ العخض مع يخفق -د
 الكفالة تمظ تكػف  أف وعمى ، السشاقرة في لمجخػؿ السشاقز التداـ ججّية عمى كجليل(  السشاقرة عخض ممحق) 

 . األردف في لمعسل مخخرة مالية مؤسدة أو بشظ عغ صادرة

 اٌّخزظخ اٌؼطبءاد ٌجٕخ رمشسٖ دغجّب ، اٌؼطبء ػ١ٍُٙ ٠ذً ٌُ اٌز٠ٓ ٌٍّٕبلظ١ٓ اٌىفبالد ٘زٖ رؼبد 

 إٌّبلض أِب.  أعجك أ٠ّٙب إٌّبلظخ وفبٌخ طالد١خ أزٙبء أٚ اٌؼطبء إدبٌخ ربس٠خ ِٓ أ٠بَ( 7) خالي

 . اٌؼمذ ٠ٚٛلغ األداء ػّبْ ٠مذَ أْ ثؼذ اٌىفبٌخ ٘زٖ إ١ٌٗ فزؼبد اٌؼطبء ػ١ٍٗ ٠ذبي اٌزٞ
 أف السشاقز عمى يتػجب فعشجىا(  Bonds) تأميغ ضسانات فيو تدتعسل بمج إلى مشتسيا   السشاقز كاف إذا  أما

 أف يجب األحػاؿ كل وفي الزساف ىحا مثل يقبل كاف إذا فيسا لسعخفة العسل صاحب إلى مدبق بصمب يتقجـ
 . تقجيسيا عشج االردف في لمعسل مخخرة مالية مؤسدة أو بشظ مغ مرجقة الزسانات تمظ تكػف 

 يحجد أف عميو فإفّ  األردف خارج الخئيدي السشاقز مخكد كاف إذا أما ، الكامل الخسسي السشاقز عشػاف -ىػ
 رسالة أو إشعار وكل.  واإلشعارات السخاسالت كافة إليو تػجو الحي الخسسي عشػانو ليعتبخ األردف في لو عشػانا  
 . إليو سمست قج وكأنيا تعتبخ العشػاف ىحا عمى مدجمة تبعث

 اآللية والتجييدات السػاد تكاليف مبيشا   ، العصاء في السحجدة الخئيدية البشػد ألسعار تحميال   يقجـ أف -و
 . كاممة األشغاؿ بشػد إلنجاز واألرباح اإلدارية والسراريف والسرشعيات

 مظمؾبة كانت إذا بعخضو إرفاقيا أك تقجيسيا السشاقص إلى يظمب أخخى  بيانات أك معمؾمات أي -ز
 . التعميسات ىحه أك الخاصة السؾاصفات أك اإلضافية الخاصة الذخكط بسؾجب

 مؽ كل لتشفيح الكمية القيسة أنيا عمى الكسيات ججكؿ في البشؾد أماـ السشاقص يجكنيا التي األسعار تعتبخ (5)
 Preliminaries)  التسييجية األعساؿ كحلػ كتذسل ، لمعقج كفقا   فييا عيؾب أية كإصالح كإنجازىا البشؾد تمػ

 ( . الكسيات ججكؿ في بيا خاصة مشفرمة بشؾد التسييجية لألعساؿ كرد إذا إال  ( ) 

 : االلتباس تػضيح  (6)

 كثائق في غسؾض أي لتؾضيح حاجة ىشاؾ كانت أك ، العظاء كثائق في تشاقض أك التباس أي ىشاؾ كاف إذا
 كإزالة التؾضيح أجل مؽ السخترة العظاءات لجشة رئيذ إلى خظي بظمب يتقجـ أف السشاقص فعمى ، العظاء

 خظيا   اإلجابة تؾزيع كيتؼ ، أياـ(  7)  عؽ يقل ال بسا العظاء لفتح السحجد التاريخ يدبق مؾعج في االلتباس



 اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح ٤ٓبٙ ّجٌخ رؤ٤َٛ ْٓوٝع

  

13 YWC-FARA 5-3.3 /2021                                  

 

 لظمب مبخرا   التؾضيح ىحا مثل يتخح أف يجؾز كال لمعظاء الستقجميؽ السشاقريؽ جسيع عمى االستفدارات عمى
 . العخض لتقجيؼ السحجد السؾعج تسجيج

 :العخكض إيجاع (7) 

 )      /       (  رقع عصاء الخارج مغ عميو مكتػب مختـػ ضخؼ وفي متكامال   العخض يقجـ -أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: بسذخكع الخاص 

 العظاء عؽ إعالنيا في السخترة العظاءات لجشة تحجده الحي العظاءات صشجكؽ  في كيؾدع السقاكؿ كاسؼ
 . لإليجاع السحجديؽ كالتاريخ السؾعج قبل أك في كذلػ

 . مغمقا   صاحبو إلى كيعاد يخفض اإليجاع مؾعج بعج يقجـ عخض أي إف   -ب

 العظاء دعؾة في نص ذاا إال   ، السشاقريؽ ٖٓ ٣وؿت ٖٓ ثؾٚٞه ػ٤ِ٘خ عَِخ ك٢ ػبكح اُؼوٝٗ رلزؼ -ط
 . آخخ أسمؾب اتباع عمى

 : العخكض إلدامية (8)

 ممدما   العخض كيغل لاليجاع مؾعج اخخ بعج العخض ىحا سحب يجؾز كال لمسشاقص ممدما   السقجـ العخض يعتبخ
 مجة العظاء دعؾة في حجد إذا إال   العخكض إيجاع تاريخ مؽ ابتجاء يؾما  (  120)  لفتخة بو تقجـ الحي لمسشاقص

 . السجة ىحه مؽ أطؾؿ التداـ

 : السشاقرة كعخض الجفع عسالت (9)

 كانت كإذا.  العظاء دعؾة شخكط في ذلػ غيخ عمى نص إذا إال   األردني بالجيشار أسعاره تقجيؼ السشاقص عمى
 العسالت تمػ تحجيج يجب فإنو ، السشاقرة عخض نسؾذج في عمييا مشرؾص لمجفع أخخى  عسالت ىشالػ

 " . األساسي التاريخ"  مؾعج في تحؾيميا كأسعار

 العظاء كإحالة العخكض تقيػيؼ

 : العخوض تقيػيع (10) 
 نطاـ  الى استشادا   الرادرة الحكػمية االشغاؿ عصاءات تعميسات بسػجب وتقييسيا السشاقرات عخوض دراسة يتع

 . التعميسات بيحه ودراية إشالع عمى يكػف  أف السشاقز في ويفتخض ، الحكػمية األشغاؿ
 

 : العخكض تجقيق أسمؾب
 -:أدناه الؾاردة البشؾد التدمدل يحكؼ ال اف عمى العخكض تجقيق في التالية كاإلجخاءات الخظؾات إتباع يتؼ
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 الجسمة ىحه عميو تكػف  اف يجب وما مبمغ أي جسمة حداب بيغ تشاقس او خصأ العخض في ُوجج إذا -أ
 ، الػحجة سعخ وتصبيق يتفق بسا السبمغ جسمة بتعجيل الحق السخترة العصاءات فممجشة ، الػحجة سعخ بتصبيق
 . لحلظ وفقا   لمعصاء اإلجسالي السبمغ أو األسعار مجسػع تعجيل يتع وبالتالي

 -:التالية اإلجخاءات إتباع فيتع بالكمسات كتابة السحكػر عغ باألرقاـ السحكػرة الػحجة سعخ اختمف إذا -ب
 إلى عشجىا فيشطخ بالكمسات ىػ عسا باألرقاـ ىػ ما بيغ معيغ لبشج الػحجة سعخ في اختالؼ وجج إذا:  (1- ب)

 مغ األقخب بالدعخ األخح يتع كبيخا   الفخؽ  كاف فاف بالكمسات كتابة   جاء وما رقسا   جاء ما بيغ الحدابي الفخؽ 
 . الجارج الدعخ إلى األرقاـ أو بالكمسات الػارديغ الدعخيغ

 . بالكمسات كتابة جاء بسا األخح يتع فعشجىا صغيخا   الفخؽ  كاف إذا( : 2-ب)
 . رفزو أو العخض لقبػؿ مشصقيا   الدعخ تقييع في الحق السخترة العصاءات لمجشة ويطل( : 3-ب)

 العصاءات لجشة تقخره ما وفق السجسػع ترحيح تع فإنو  ، الحدابية العسميات مغ أي في خصأ ُوجج إذا -ج
 . لمسشاقز ممدما   السرحح السجسػع ويكػف  السخترة

 وكأنيا السدعخة غيخ البشػد تمظ اعتبار فيتع ، البشػد مغ أكثخ أو بشج بتدعيخ يقع لع السشاقز أف ُوجج إذا -د
 سػاء مقابل بجوف  وذلظ(  العصاء عميو أحيل إذا فيسا) تشفيحىا السشاقز وعمى ، األخخى  العصاء بشػد عمى محسمة

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

 العصاءات لمجشة يجػز عشجىا السبمغ جسمة احتداب في التباس معيا وتذكل واضحة غيخ بكمسات الػحجة اسعار
 -: التالية اإلجخاءات إتباع السخترة

 عشجىا ، لمبشج السبمغ جسمة حداب في التباسا   يذكل مسا واضحة غيخ الكمسات او األرقاـ كانت إذا(: 1- ىػ)
 الحرػؿ لغاية العصاء بسشاقرة السذاركيغ اآلخخيغ السشاقريغ عشج ، البشج ليحا ورد سعخ أعمى تصبيق يجػز
 . العخض ليحا إجسالية قيسة عمى

 ، عميو لإلحالة   الشية واتجيت قيسة   العخوض اقل( 1- ىػ) البشج عميو شبق الحي العخض ىحا بقي إذا( : 2-ىػ)
 . اآلخخيغ السشاقريغ عشج البشج ليحا ورد سعخ أدنى تصبيق يتع عشجىا

 (  .2- ىػ) أساس عمى لمعخض اإلجسالية القيسة تعجيل يتع( : 3-ىػ)
  البشج ليحا كتابو الػحجة سعخ بتجويغ يقـػ اف دوف  ما لبشج السبمغ جسمة بكتابة السشاقز قاـ إذا -و

 البشج كسية عمى السبمغ جسمة قدسة مغ البشج ليحا وحجة سعخ احتداب فيتع(  واضح غيخ رقسا   الػحجة سعخ وكاف) 
. 
 الحق السخترة العصاءات فممجشة ، فييا مبالغ أو مغمػشة برػرة بشج بتدعيخ السشاقز قاـ إذا -ز
 -: يمي بسا 
 ، او العخض رفس -1 

 اف شخيصة اآلخخيغ السشاقريغ وأسعار الخائجة الدػؽ  بأسعار مدتأندة السقاوؿ بسعخفة األسعار تعجيل -2
 . التجقيق بعج العخض قيسة مغ اقل أو مداوية التعجيل بعج لمعخض اإلجسالية القيسة تبقى

 كسا التعميسات ىحه في ورد بسا متقيج غيخ عخض أي إىساؿ في بحقيا السخترة العصاءات لجشة تحتفظ (12)
 كل ويتع قيسة العخوض بأقل التقيج دوف  العصاء بإحالة الحكػمية األشغاؿ نطاـ أحكاـ بسػجب صالحياتيا تسارس

 . ذلظ إزاء تعػيس بأي العسل صاحب مصالبة في حق أي بالعصاء يفد لع مشاقز ألي يكػف  أف دوف  ذلظ
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 ( الكفاالت)  الزسانات

 ( : التشفيح كفالة)  األداء ضساف (13) 

 بإحالة خظيا   إبالغو تاريخ مؽ يؾما( 14) فتخة خالؿ العقج بتؾقيع يقـؾ أف بالعظاء الفائد السشاقص عمى
 العقج اتفاقية تؾقيع عشج األداء ضساف العسل صاحب إلى يقجـ أف السشاقص كعمى ، لو تمديسو أك عميو العظاء
 السؤسدات إحجى أك البشؾؾ أحج عؽ الرادر الزساف ىحا قيسة كتكؾف  ، السخفق األداء ضساف نسؾذج حدب

 العقج التدامات لتشفيح ضسانا   كذلػ( السشاقرة عخض ممحق في)  محجدة األردف في لمعسل السخخرة السالية
 .   تاما   تشفيحا  

 السظمؾب األداء ضساف تقجيؼ عؽ عجد أك ، العقج اتفاقية تؾقيع عؽ تأخخ أك السشاقص رفض إذا
 كال ، القزاء إلى الخجؾع دكف  بعخضو السخفقة السشاقرة كفالة مرادرة العسل لراحب يحق فعشجىا
 . بذأنيا تعؾيض بأي أك بيا السظالبة في حق أي لمسشاقص يكؾف 

 : ( العيؾب إصالح كفالة)  العيؾب إصالح ضساف (14)

% 5 بقيسة العيؾب إصالح ضساف.  األشغاؿ تدمؼ شيادة تدمسو عشج العسل لراحب يقجـ أف السقاكؿ عمى
 السظمؾبة العيؾب إصالح أعساؿ كتشفيح الستبقية األعساؿ باستكساؿ قيامو لزساف ، السشجدة األعساؿ قيسة مؽ

 مؤسدة أك بشػ عؽ صادرا   الزساف ىحا يكؾف  كبحيث ، السشاقص عخض ممحق في عمييا السشرؾص لمسجة
 . األداء ضساف لمسقاكؿ يعاد العسل لراحب الزساف ىحا كبتدميؼ.  األردف في لمعسل مخخرو مشيسا كل مالية

 : عامة مالحغة

  عخضو رفض إلى يؤدي ذلػ فإف ، التعميسات ىحه مؽ بأي السشاقص أخل   إذا  (15)  
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 اُواثغ اُغيء
  ؽلٞأُ أُوبُٝخ ػول

 اإلْٗبئ٤خ ُِْٔبه٣غ

 



 اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح ٤ٓبٙ ّجٌخ رؤ٤َٛ ْٓوٝع

  

17 YWC-FARA 5-3.3 /2021                                  

 

 كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف 

 دائخة العظاءات الحكؾمية 
 

 عقج السقاكلة السؾحج

 2010/اإلنذائية  لمسذػاريع

 

  2013الظبعة الثانية االسعجلة 

 
      

 

 
 الجػدء األكؿ : شسؾلية كثائق العظاء -
 الثاني: الذػػػػػػػػػػػخكط العػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػةالجػدء  -
 الجػدء الثالث: الذػػػػػػػػػػػخكط الخاصػػػػػػػػػػػػػة -
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 الفيػخس  

 الرفحة شسؾلية كثائق العظاء رقؼ الجدء

كؿ
 األ

جدء
ال

ى  
ت إل

يسا
تعم

ال
ريؽ

سشاق
ال

 

 6 شسػلية وثائق العصاء -1
 6 وثائق العصاء -2

لثان
دء ا

الج
 -ي

مة
العا

كط 
ذخ

ال
 

 7 الذخكط العامة                  الفرل
 9 أحكػاـ عامػة  األوؿ
 20 صاحب العسػل  الثاني
 23 السيشػػػجس الثالث
 26 السقػػػاوؿ  الخابع

 37 السقاولػف الفخعيػف السدسػف  الخامذ
 39 السدتخجمػف والعسػػاؿ  الدادس
 42 التجييدات اآللية والسػاد والسرشعية  الدابع
 46 السباشخة ، تأخخ االنجاز وتعميق العسل  الثامغ
 51 االختبارات عشج اإلنجاز  التاسع
 53 تدمع األشغاؿ مغ قبل صاحب العسل  العاشخ

 56 السدؤولية عغ العيػب الحادي عذخ
 60 كيل األشغاؿ وتقجيخ القيسة الثاني عذخ

 63 التغييخات والتعجيالت عذخالثالث 
 69 قيسة العقج والجفعات الخابع عذخ

 78 انياء العقج مغ قبل صاحب العسل الخامذ عذخ
 81 تعميق العسل وانياء العقج مغ قبل السقاوؿ الدادس عذخ
 84 السخاشخ والسدؤولية الدابع عذخ
 88 التأميػػغ الثامغ عذخ
 93 القػػة القاىػخة التاسع عذخ

 96 السصالبات ، الخالفات والتحكيع العذخوف 

جدء
ال

لث
الثا

 

 102 الذخكط الخاصة -أ الفرل
 106 األحكػاـ العامة األوؿ
 108 صاحب العسػػل الثاني
 109 السيشػػػػجس الثالث
 110 السقػػػػػاوؿ الخابع

 113 السدتخجمػف والعساؿ الدادس
 115 والسرشعية التجييدات اآللية والسػاد الدابع
 116 السباشخة والتأخيخات وتعميق العسل الثامغ
 117 االختبارات عشج اإلنجاز التاسع
 118 تدّمع األشغاؿ مغ قبل صاحب العسل العاشخ

 120 كيل األشغاؿ وتقجيخ القيسة الثاني عذخ
 121 التغيػيخات والتعجيالت الثالث عذخ
 122 قيسة العقج والجفعات الخابع عذخ

 124 تعميق العسل وإنياء العقج مغ قبل السقاوؿ الدادس عذخ
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 الرفحة شسؾلية كثائق العظاء رقؼ الجدء
 126 السخاشخ والسدؤولية الدابع عذخ
 129 التأمػػػػػيغ الثامغ عذخ

 130 السصالبات والخالفات والتحكيع العذخوف 
 131 الذخكط الخاصة اإلضافية -ب 
 132 الذخوط الخاصة اإلضافية 
 146 مغ السقاوؿ ةمعمػمات مصمػب 
 149 نساذج العخض كالزسانات كاالتفاقيات كالبيانات -ج 

 150 نسػذج كتاب عخض السشاقرة 1ج
 152 ممحق عخض السشاقرة 2ج
 154 نسػذج كفالة السشاقرة 3ج
 156 نسػذج اتفاقية العقج 4ج
 157 نسػذج اتفاقية فّس الخالفات ) مجمذ بعزػ واحج ( 5ج
 158 اتفاقية فّس الخالفات ) مجمذ بثالثة أعزاء (نسػذج  6ج

 159 شخوط اتفاقية فّس الخالفات 
 162 نسػذج ضساف األداء )كفالة التشفيح( 7ج 

 163 نسػذج كفالة إصالح العيػب 8ج
 164 نسػذج كفالة الجفعة السقجمة 9ج
 165 نسػذج مخالرة عغ دفعة اإلنجاز عشج تدمع األشغاؿ 10ج
 166 نسػذج إقخار بالسخالرة )اإلبخاء( 11ج
 167 نسػذج التدامات السقاوؿ 12ج
 168 إقخار متعمق بالجفعات األخخى  13ج
 169 إقخار متعمق بالجفعات السسشػعة 14ج

 
 170 ممحق األثخ البيئي 15ج

 
 173 شخوط إضافية خاصة  
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 شسػلية وثائق العصاء
يسكغ لمسقاوليغ الحيغ يحق ليع شخاء ندخ السشاقرة بسػجب اإلعالف عغ شخح ىحا العصاء والخاغبيغ  (1)

وثائق العصاء السػزعة مع دعػة العصاء وذلظ مقابل باالشتخاؾ في السشاقرة أف يتقجمػا لمحرػؿ عمى ندخة مغ 
 دفع ثسغ الشدخة السقخر .

 شسػلية وثائق العصاء (2)

  تذسل وثائق العصاء )السذخوع ( ما يمي :         

 . اإلعالف فييا بسا العظاء دعؾة-

 التفؾيض كتاب-

 .لمسشاقريؽ كالتعميسات العظاء دخؾؿ تعميسات -

 :  كيتزسؽ اإلنذائية لمسذاريع السؾحج السقاكلة عقج-

 العظاء كثائق شسؾلية-أ

 العامة الذخكط -ب

 الخاصة الذخكط - ج

 كالزسانات االتفاقيات نساذج  -د -

 الفشية كالسؾاصفات االضافية الخاصة كالذخكط السؾاصفات-

 الدؾداء القائسة -

 الكسيات ججاكؿ-

 السخظظات-

 Environmental Mitigation and Monitoring Plan (:2)ممحق-
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 الفيػخس

 الرفحة الذخوط العامة الفرل

 9 أحكػاـ عامػة  األوؿ

 20 صاحب العسػل الثاني

 23 السيشػػػجس الثمث

 26 السقػػػاوؿ الخابع

 37 السقاولػف الفخعيػف السدسػف  الخامذ

 39 السدتخجمػف والعسػػاؿ الدادس

 42 التجييدات االلية والسػاد والسرشعية الدابع

 46 السباشخة ، تأخخ االنجاز وتعميق العسل الثامغ

 51 اإلنجازاالختبارات عشج  التاسع

 53 تدمع االشغاؿ مغ قبل صاحب العسل العاشخ

 56 السدؤولية عغ العيػب الحادي عذخ

 60 كيل االشغاؿ وتقجيخ القيسة الثاني عذخ

 63 التغييخات والتعجيالت الثالث عذخ

 69 قيسة العقج والجفعات الخابع عذخ

 78 انياء العقج مغ قبل صاحب العسل  الخامذ عذخ

 81 تعميق العسل وانياء العقج مغ قبل السقاوؿ  عذخالدادس 

 84 السخاشخ والسدؤولية  الدابع عذخ

 88 التأميػػغ  الثامغ عذخ

 93 القػػة القاىػخة  التاسع عذخ

 العذخوف 
 السصالبات ، الخالفات والتحكيع 

 

96 
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 الفرػل األوؿ      

 أحكػػاـ عامػة

GENERAL PROVISIONS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Definitions "التعاريف:  (1/1)

 يكػف لمكمسات والسرصمحات التالية حيثسا وردت في شخوط العقج ىحه  
) العامة مشيا والخاصة( السعاني السخررة ليا أدناه ، كسا أف الكمسات التي تذيخ إلى 

الدياؽ غيخ األشخاص أو الفخقاء تذسل الذخكات والكيانات القانػنية األخخى ، ما لع يقتس 
 -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

يعشي كتاب القبػؿ الخسسي السػقع مغ قبل صاحب العسل لكتاب عخض السشاقرة ، شامال  ألية  
يتع االتفاؽ عمييا بيغ الفخيقيغ ، ويقػماف بتػقيعيا . وإذا لع يتع إصجار كتاب القبػؿ ، محكخات 

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
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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

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

 "Drawings"السخصصات:  1/1/1/6

تعشي مخصصات األشغاؿ كسا ىي مذسػلة في العقج ، وأية مخصصات إضافية ومعجلة يرجرىا  
 صاحب العسل ) أو مغ يشػب عشو( بسػجب أحكاـ العقج .

  "Schedules" :الججاوؿ 1/1/1/7

تعشي الػثائق السدساة الججاوؿ كسا استكسميا السقاوؿ وقجميا مع كتاب عخض السشاقرة ،  
وتزع الى وثائق العقج بيحه الرفة ويسكغ اف تذسل البيانات والججاوؿ وججاوؿ الكسيات والقػائع 

 وججاوؿ اسعار الػحجة.

    " Tender"عخض السشاقرة: 1/1/1/8

ما قاـ السقاوؿ بتقجيسو مغ وثائق أخخى معو ، كسا اشتسميا  تعشي كتاب عخض السشاقرة وجسيع 
 العقج.

  "" Appendix to Tender ممحق عخض السشاقرة 1/1/1/9

 تعشي الرفحات السدتكسمة والسدساة " ممحق عخض السشاقرة "  

 والسخفقة بكتاب عخض السشاقرة ، والتي تذكل جدءا  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
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 .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 في كتاب عخض السشاقرة الحي وافق عميو  
 القانػنييغ .صاحب العسل ، ويذسل كحلظ خمفاءه 

 ''Engineer"  :السيشجس 1/1/2/4

يعشي الذخز الحي يعيشو صاحب العسل لمقياـ بسياـ السيشجس ألغخاض ىحا العقج ، والسدّسى  
في ممحق عخض السشاقرة بيحه الرفة ، أو أي شخز آخخ يقـػ صاحب العسل بتعييشو 

 ( .3/4وفقا  لمسادة ) كبجيل لمسيشجس مغ وقت الخخ ، ويبمغ السقاوؿ عغ ذلظ التعييغ

 " Contractor’s Representative"  :مسثل السقاوؿ 1/1/2/5

يعشي الذخز الحي يدسيو السقاوؿ لتسثيمو في العقج ، أو مغ يعيشو مغ وقت الخخ بسػجب  
 ( ليترخؼ نيابة  عشو .4/3السادة )

 "Employer’s Personnel"   :أفخاد صاحب العسل 1/1/2/6

( وغيخىع مغ مػضفي وعساؿ السيشجس 3/2السيشجس ومداعجيو السذار إلييع في السادة )يعشي  
وصاحب العسل ، وكحلظ أيا  مغ األفخاد الحيغ يقـػ السيشجس أو صاحب العسل بإبالغ السقاوؿ 

 أنيع مغ أفخاد صاحب العسل .

  ”Contractor’s Personnel  :مدتخجمػ السقاوؿ 1/1/2/7

السقاوؿ وجسيع مغ يدتخجميع السقاوؿ في السػقع ، بسغ فييع السػضفيغ والعساؿ يعشي مسثل  
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

فخعي ، أو أي شخز يتع تعييشو كسقاوؿ فخعي لتشفيح يعشيأي شخز يدّسى في العقج كسقاوؿ  
 جدء ما مغ األشغاؿ ، والخمفاء القانػنييغ ألي مغ ىؤالء .
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  " DAB "       :مجمذ فّس لخالفات  1/1/2/9

يعشي الذخز أو األشخاص الثالثة الحيغ يدسػف بيحه الرفة في العقج ، أو أي أشخاص آخخيشيتع تعييشيع بسػجب 
 ( مغ ىحه الذخوط .20/3( أو السادة )20/2السادة )أحكاـ 

 FIDIC.”بػ " الجولي لمسيشجسيغ االستذارييغ يخمد اليو االتحاد/1/1/2 10

 و اإلنجاز:  السجد، اإلختبارات،التػاريخ       1/1/3

Dates, Testes, Periods and Completions 
 

 "Base Date"   :التاريخ األساسي 1/1/3/1

 ( يػما .28التاريخ الحي يدبق السػعج الشيائي إليجاع عخوض السشاقرات بػ )يعشي  

 "Commencement Date"  : تاريخ السباشخة 1/1/3/2

 (.8/1يعشي التاريخ الحي يحجد لسباشخة العسل ويتع اإلشعار بو وفقا  لمسادة ) 

 "Time for completion"  :مجة اإلنجاز 1/1/3/3

السحجدة إلنجاز األشغاؿ أو أي قدع مشيا ) حدب واقع الحاؿ ( بسػجب السادة تعشي السجة  
( محدػبة مغ تاريخ السباشخة ، كسا يتع تحجيجىا في ممحق عخض السشاقرة ، مع أي 8/2)

 (.8/4تسجيج لسجة اإلنجاز يتع بسػجب السادة )

 '''' Tests on Completionاالختبارات عشج اإلنجاز: 1/1/3/4

تمظ االختبارات السشرػص عمييا في العقج ، أو الستفق عمييا بيغ الفخيقيغ ، أو التي تعشي  
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

 تعشي شيادة تدمع األشغاؿ والتي يتع إصجارىا بسػجب أحكاـ " الفرل العاشخ " . 

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

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

 ''Defects Notification Period'' فتخة اإلشعار بالعيػب:   1/1/3/7

( لإلشعار بالعيػب في األشغاؿ أو 11/1الدمشية التي يتع تحجيجىا بسػجب السادة ) تعشي الفتخة 
أي قدع مشيا ) حدب واقع الحاؿ ( كسا ىي محجدة في عخض السشاقرة ) مع أي تسجيج ليا 

( محدػبة مغ تاريخ إنجاز األشغاؿ ، أو أي قدع مشيا ، كسا يتع 11/3يتع بسػجب السادة:
 ( .10/1ألشغاؿ السذار إلييا في السادة )تحجيجه في شيادة تدمع ا

 'Performance Certificate''شيادة األداء :  1/1/3/8

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

1/1/3/9 

 

 "day ''اليػـػ :

 ( يػما  .365يعشي يػما  شسديا  ، والدشة تعشي )

 ''Money And Payments''السبالغ والجفعات : 1/1/4

1/1/4/1 "Accepted Contract Amount"  :قيسة العقج السقبػؿ 

تعشي قيسة العقج كسا تع قبػليا في " كتاب القبػؿ " مقابل تشفيح األشغاؿ وإنجازىا واصالح أية 
 عيػب فييا.

 " Contract Price"  : قيسة العقج 1/1/4/2

وتذسل أي تعجيالت عمييا تتع وفقا  الحكاـ ( 14/1تعشي قيسة العقج السعخفة بسػجب السادة ) 
 العقج.

 "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 Certificate"  :الختاميةشيادة الجفعة  1/1/4/4

 ( .14/13تعشي شيادة الجفعة الختامية التي يتع اصجارىا بسػجب السادة ) 

 ''Final Statement''  : السدتخمز الشيائي 1/1/4/5
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 ( .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

 ''Interim Payment Certificate"شيادة الجفع السخحمية 1/1/4/7

تعشي أي شيادة دفع يتع إصجارىا بسػجب أحكاـ" الفرل الخابع عذخ"، غيخ شيادة الجفعة  
 الختامية .

 ''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

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

 ''Retention Money'':السحتجدات 1/1/4/11

( والتي 14/3تعشي مجسػع السبالغ التي يحتجدىا صاحب العسل عغ الجفع بسػجب السادة) 
 ( .14/9يقـػ بخّدىا بسػجب السادة )

 ''Statement''    :الكذف أو السدتخمز 1/1/4/12

يعشي أي كذف أو مدتخمز يقجمو السقاوؿ كجدء مغ شمب شيادة الجفع ، بسػجب احكاـ "  
 الفرل الخابع عذخ " .

 ''Works and Goods''      :االشغاؿ والمػاـز 1/1/5

 ''Contractor’s Equipment''  السقاوؿ معجات 1/1/5/1
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تعشي جسيع األجيدة والساكشات والعخبات وغيخىا مغ األشياء الالزمة لتشفيح األشغاؿ وإنجازىا  
واصالح أية عيػب فييا ، ولكشيا ال تذسل األشغاؿ السؤقتة وال معجات صاحب العسل ) إف 

أو قرج بيا تذكيل جدء مغ وججت( وال التجييدات أو السػاد او األشياء األخخى التي شكمت 
 األشغاؿ الجائسة .

  ""Goods : المػاـز 1/1/5/2

      تعشي معجات السقاوؿ والسػاد والتجييدات واألشغاؿ السؤقتة أو أي مشيا ، حدبسا ىػ مشاسب 

  ''Materials'' :السػاد 1/1/5/3

او قرج بيا تذكيل جدء ما تعشي األشياء مغ كل األنػاع )غيخ التجييدات اآللية( التي شكمت  
مغ األشغاؿ الجائسة ، بسا في ذلظ السػاد السػردة فقط ) اف وججت( والتي يصمب مغ السقاوؿ 

 تقجيسيا بسػجب العقج .

 ''Permanent Works''  ئسوالجااالشغاؿ  1/1/5/4

 تعشي االشغاؿ التي سيتع تشفيحىا مغ قبل السقاوؿ بسػجب العقج . 

 "Plant" :االلية التجييدات 1/1/5/5

تعشي األجيدة والساكشات والعخبات التي شكمت او يقرج بيا تذكيل جدء ما مغ األشغاؿ  
 الجائسة 

 ''Section''   : قدػػع 1/1/5/6

 تعشي أي قدع مغ االشغاؿ يتع الشز عميو في ممحق عخض السشاقرة كقدع مغ االشغاؿ 
 ) إف وجج( .

 ''Temporary Works''    : األشغاؿ السؤقتة 1/1/5/7

تعشي جسيع االشغاؿ السؤقتة مغ كل نػع ) باستثشاء معجات السقاوؿ ( التي يقتزي وجػدىا  
 في السػقع لتشفيح االشغاؿ الجائسة وانجازىا واصالح أية عيػب فييا .

 ''Works''     : االشغػاؿ  1/1/5/8

 حدبسا ىػ مشاسب .تعشي االشغاؿ الجائسة واالشغاؿ السؤقتة ، أو أي مشيا  
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  '' Other Definitions''   :تعاريف أخخى  1/1/6

 ''Contractor’s Documents''  :وثائق السقاوؿ 1/1/6/1

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

 ''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

استعساليا تعشي األجيدة والساكشات والعخبات ) إف وججت( التي يقجميا صاحب العسل لغخض  
مغ قبل السقاوؿ في تشفيح األشغاؿ كسا ىي محجدة في السػاصفات ، ولكشيا ال تذسل تمظ 

 التجييدات التي لع يقع صاحب العسل بتدمسيا بعج .

 ''Force Majeure''   :القػة القاىخة 1/1/6/4

 كسا ىي معخفة في " الفرل التاسع عذخ " . 

 ''Laws''    :القػانيغ 1/1/6/5

تعشي جسيع التذخيعات واألنطسة وغيخىا مغ القػانيغ الػششية ، وكحلظ األنطسة الرادرة عغ  
 أية سمصة عامة مذكمة قانػنيا  .

 ''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 األشغاؿ الجائسة عمييا وتدميع التجييدات اآللية والسػاد فييا ،  
 وكحلظ أية أماكغ أخخى يشز العقج تحجيجا  عمى اعتبارىا جدءا مغ السػقع .

 ''Unforeseeable''  :غيخ السشطػر 1/1/6/8

 رػرة معقػلة بتاريخ ايجاع عخض السشاقرة يعشي ما لع يكغ بػسع مقاوؿ متسخس اف يتػقعو ب 

1/1/6/9   ''Variation Order'‘: (  التغييخي )االمخ  التغييخ  
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يعشي أي تغييخ في األشغاؿ يتع إصجار التعميسات بو أو السػافقة عميو كتغييخ بسػجب أحكاـ  
 "الفرل الثالث عذخ " .

 ''Interpretation''   : التفديخ (1/2)

 -باستثشاء ما يقتزيو الدياؽ خالفا  لحلظ ، تكػف : في العقج ، 

 الكمسات التي تذيخ إلى أحج الجشديغ تشرخؼ إلى الجشذ اآلخخ . -أ 

الكمسات التي تذيخ إلى السفخد تشرخؼ أيزا  إلى الجسع والكمسات الجالة عمى الجسع -ب 
 تشرخؼ أيزا  إلى السفخد .

أو " مػافق عميو " أو "اتفاؽ" يذتخط اف تكػف تمظ  األحكاـ التي تتزسغ كمسة " يػافق " -ج 
 السػافقة مدجمة كتابيا  .

" خصيا  " أو "كتابة " تعشي التحخيخ بخط اليج أو اآللة الكاتبة أو السصبعة أو الصباعة -د 
اإللكتخونية بحيث تذكل سجال  دائسا  .أما الكمسات اليامذية وغيخىا مغ العشاويغ فإنيا ال تؤخح 

 عتبار لجى تفديخ ىحه الذخوط .في اال

 ''Communications''  : االتراالت (1/3)

حيثسا تشز ىحه الذخوط عمى إعصاء أو إصجار أي مػافقات أو شيادات أو قبػؿ ، أو  
 -تقجيخات أو إشعارات أو شمبات ، فاف ىحه االتراالت يجب :

إشعار باالستالـ( أو أف يتع إرساليػا أف تكػف محخرة خصيا  وأف يتع تدميسيا باليج ) مقابل   -أ 
بالبخيج أو بػاسصة شخز ما أو مشقػلة إلكتخونيا  حدبسا يشز عميو في ممحػق عخض 

 السشاقرة ،   و

أف يتع تدميسيا أو نقميا أو إرساليا إلى عشػاف السخسل إليو السبيغ فػي ممحػػػق عخض  -ب 
 -السشاقرة ، ومع ذلظ :

 و قج أرسل إشعارا  بتغيخ عشػانو فيجب إرساليا وفقا  لحلظ ، و .  إذا كاف السخسل إلي1 

. إذا لع يقع السخسل إليو بتحجيج آخخ لمعشػاف عشجما يصمب قبػال  أو مػافقة ، جاز إرساليا 2 
 عمى العشػاف الحي صجر مشو الصمب .

ال يجػز االمتشاع عغ إعصاء مثل ىحه السػافقات أو الذيادات أو التقجيخات أو القبػؿ أو  
تأخيخ إصجارىا دوف مبخر معقػؿ ، كسا انو يتعيغ عمى الفخيق الحي يرجر مثل ىحا اإلشعار 
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إلى الفخيق اآلخخ أو إلى السيشجس ، أف يخسل ندخة مشو الى السيشجس أو إلى الفخيق اآلخخ 
 مبو الحالة .حدبسا تتص

 ''Law and Language''  : القانػف والمغة (1/4)

يكػف ىحا العقج خاضعا  لقانػف الجولة ) أو أي سمصة أخخى ( كسا يتع تحجيجه في ممحق  
 عخض السشاقرة.

اذا تست صياغة بعس نرػص العقج بأكثخ مغ لغة واحجة ، فاف المغة السحجدة في ممحق  
 السعتسجة . عخض السشاقرة تعتبخ المغة

يتعيغ تحجيج لغة االتراؿ في ممحق عخض السشاقرة ، فإذا لع يتع تحجيجىا ، تعتسج المغة  
 التي صيغ بيا العقج )أو معطسة ( ، بأنيا ىي " المغة السعتسجة" .

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

فدخة لبعزيا البعس ، عمى انو لغايات تفديخ تعتبخ مجسػعة الػثائق التي يتكػف مشو العقج م 
 -العقج تكػف أولػية التخجيح بيغ الػثائق حدب التدمدل التالي :

 اتفاقيػة العقج ) إف وججت ( . -1 

 كتاب القبػػؿ .  -2 

 كتاب عخض السشاقرة.  -3 

 الذخوط الخاصة . -4 

 الذخوط العامة ىحه . -5 

 السػاصفات . -6 

 السخصصات . -7 

 الججاوؿ ، وأية وثائق أخخى تذكل جدءا  مغ العقج . -8 

 أما اذا تبيغ أف ىشالظ غسػضا  في الػثائق ، أو تبايشا  فيسا بيشيا ، فانو يتعيغ عمى السيشجس 
 إصجار التعميسات أو اإليزاح الالـز بخرػص ذلظ . 
 

 ''Contract Agreement'' : اتفاقية العقج (1/6)

( يػما  مغ تاريخ تدمع السقاوؿ لكتاب القبػؿ 28يتعيغ عمى الفخيقيغ إبخاـ اتفاقية العقج خالؿ ) 
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إال إذا اتفق الفخيقاف عمى غيخ ذلظ ، وتكػف ىحه االتفاقية حدب الشسػذج السخفق بالذخوط 
 الخاصة.

ججت( كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يجفع رسـػ الصػابع وغيخىا مغ الشفقات السذابية )إف و 
 والتي قج تتحقق بسػجب القانػف عغ إبخاـ ىحه االتفاقية.

 ''Assignment''  : التشػازؿ (1/7)

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

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

تحػيل ما استحق لو او يدتحق لو مغ مبالغ بسػجب العقج كزساف لسرمحة أي بشظ او  -ب 
 مؤسدة مالية .

   ''Care and Supply ofDocuments'' :بيا والتدويج بالػثائق العشاية (1/8)

تحفظ السػاصفات والسخصصات تحت عشاية صاحب العسل . وما لع يشز في العقج عمى غيخ  
ذلظ ، يتع تدويج السقاوؿ بشدختيغ مغ العقج ومغ أية مخصصات يتع اصجارىا الحقا  ، ويتحسل 

 السقاوؿ نفقات استرجار أي ندخ اضافية مشيا .

وؿ " فانيا تبقى محفػضة تحت عشاية السقاوؿ ما لع وحتى يتع تدمسيا مغ قبل أما " وثائق السقا
صاحب العسل . وما لع يشز العقج عمى غيخ ذلظ ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ 

 ( ندخ مغ كل مغ " وثائق السقاوؿ " .6لمسيشجس )

السذار إلييا في يتعيغ عمى السقاوؿ أف يحتفظ في السػقع بشدخة مغ العقج ، والشذخات  
السػاصفات ووثائق السقاوؿ ) إف وججت( ، والسخصصات، والتغييخات، وغيخىا مغ االتراالت 
الستعمقة بالعقج .  ويحق لسدتخجمي صاحب العسل االشالع عمى جسيع ىحه الػثائق في كل 

 األوقات السعقػلة .

التي تع إعجادىا لغاية  إذا اكتذف أي فخيق خصأ أو عيبا ذا شبيعة فشية في أٍي مغ الػثائق
استعساليا في تشفيح األشغاؿ ، فانو يتعيغ عمى ىحا الفخيق إعالـ الفخيق اآلخخ فػرا  عغ مثل 

 ىحا الخصأ أو العيب .

      Delayed Drawings or instructionsتأخخإصجارالسخصصات و/أو  (1/9)
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 :التعميسات

إشعارا  خصيا  حيشسا يتعخض تشفيح االشغاؿ الى يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس  
التأخيخ او االعاقة اذا لع يقع السيشجس بتدويجه بسخصصات او تعميسات خالؿ مجة معقػلة، 
وعمى اف يتزسغ االشعار بياف تفاصيل السخصصات او التعميسات واالسباب الجاعية الصجارىا 

 يخ اصجارىا مغ اعاقة لمعسل او تأخيخه .، ومػعج الحاجة الييا ، وبياف ما قج يتختب عمى تأخ

اذا تكبج السقاوؿ أي تأخيخ و/أو أي كمفة بدبب إخفاؽ السيشجس في اصجار أية مخصصات او  
تعميسات ضسغ وقت معقػؿ مسا كاف السقاوؿ قج اشعخه بذأنيا مع بياف أسباب الحاجة إلييا ، 

جس لتقجيخ استحقاقات السقاوؿ بذأنيا فانو يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقجـ إشعارا  آخخ إلى السيش
 -( مغ حيث :20/1، مع مخاعاة أحكاـ السادة )

أي تسجيج في مجة اإلنجاز بدبب ذلظ التأخيخ إذا كاف اإلنجاز قج تأخخ أو سػؼ يتأخخ  -أ 
 (، و 8/4وذلظ بسػجب السادة )

 أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، إلضافتيسا إلى قيسة العقج . -ب 

(، 3/5يتعيغ عمى السيشجس بعج استالمو لسثل ىحا اإلشعار اآلخخ أف يقـػ أعساال  لمسادة )كسا  
 باالتفاؽ عمى تمظ األمػر أو إعجاد تقجيخاتو بذأنيا .

إال انو إذا كاف تأخخ السيشجس في إصجار التعميسات ناتجا  عغ خصأ أو تأخخ بدبب فعل  
ر وثائق السقاوؿ في مثل ىحه الحالة ، ال السقاوؿ بسا في ذلظ أي خصأ أو تأخخ في إصجا

 يعتبخ السقاوؿ مدتحقا  لمحرػؿ عمى ىحا التسجيج او التكمفة او الخبح .

 إستخجاـ صاحب العسل لػثائق السقاوؿ : (1/10)

“Employer’s Use of Contractor’s Documents “ 

السمكية الفكخية فيسا يتعمق " في العالقة بيغ الفخيقيغ ،يحتفظ السقاوؿ بحق التأليف وحقػؽ  
 بػثائق السقاوؿ" والتراميع التي قاـ ىػ بإعجادىا ) أو التي تع اعجادىا لرالحو ( .

يعتبخ السقاوؿ بسجخد تػقيعو عمى اتفاقية العقج انو يعصي صاحب العسل حقا  كامال  غيخ  
ادخاؿ التعجيالت مشقػص الستشداخ او استخجاـ او التجاوؿ بػثائق السقاوؿ ، بسا في ذلظ 

 -عمييا ، وىحا الحق :

يعتبخ مصبقا  خالؿ فتخة العسخ الفعمي او السقرػد لتذغيل اجداء االشغاؿ ذات  -أ 
 العالقة،اييسا أشػؿ،و 
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يخػؿ أي شخز تؤؤؿ اليو ممكية ذلظ الجدء مغ االشغاؿ استشداخ واستخجاـ وتجاوؿ  -ب 
وصيانتيا وتعجيميا واصالحيا وتفكيكيا أو  وثائق السقاوؿ لغاية انجاز االشغاؿ وتذغيميا

 ىجميا ، و 

يدسح باستخجاـ وثائق السقاوؿ ذات الصابع الحاسػبي وبخمجياتيا ، بػاسصة أي جياز     -ج 
حاسػب في السػقع أو أي اماكغ أخخى يحجدىا العقج ، بسا في ذلظ استبجاؿ أي اجيدة 

 حاسػب يكػف السقاوؿ قج قاـ بتػريجىا .

أف ال يدسح صاحب العسل ) او مغ يشػب عشو ( ألي شخؼ ثالث باستخجاـ او يشبغي  
استشداخ أو التجاوؿ 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 ".

 السقاوؿ لػثائق صاحب العسل:إستخجاـ  (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 

ىا لرالحو ( يجػز لمسقاوؿ ، عمى نفقتو الخاصة ، أف يدتخجـ أو يدتشدخ أو يتجاوؿ إعجاد
 بيحه الػثائق لغايات العقج.

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

 "Confidential Details''  :التفاصيػل الدخية (1/12)

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يفرح لمسيشجس عغ كل السعمػمات الدخية وغيخىا مسا قج يصمبو  
 السيشجس برػرة 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 يشز  
 -عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فانو :

يتعيغ عمى صاحب العسل أف يكػف قج حرل ) أو سيحرل( عمى التراريح الالزمة  -أ 
تعمقة باألشغاؿ الجائسة ، وأية تخاخيز بذأف تعميسات التخصيط أو التشطيع أو التخاخيز الس
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أخخى تع تحجيجىا في السػاصفات ويتعيغ عمى صاحب العسل في ىحا الدياؽ حساية السقاوؿ 
 ضج أي ضخر نتيجة إخفاؽ صاحب العسل في القياـ بحلظ ، و 

يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقـػ بإرساؿ اإلشعارات ، وتدجيج الخسـػ والزخائب ، والحرػؿ  -ب 
التراريح والسػافقات التي تتصمبيا القػانيغ فيسا يتعمق بتشفيح األشغاؿ وإنجازىا واصالح عمى 

أية عيػب فييا. كسا يشبغي عمى السقاوؿ أف يحسي صاحب العسل ويقيو مغ أي ضخر نتيجة 
 إخفاؽ السقاوؿ في القياـ بحلظ.

 '' Joint and Several Liability'السدؤوليات السذتخكة والسشفخدة : (1/14)

اذا شكل السقاوؿ ) بسػجب القػانيغ الػاجبة التصبيق ( ائتالفا  او مذاركة او أي تجسع مغ  
  -شخريغ او اكثخ في شكل يختمف عغ الذخكة ، فانو يجب مخاعاة ما يمي :

يعتبخ ىؤالء األشخاص مدؤوليغ بالتزامغ وبذكل فخدي أماـ صاحب العسل في تشفيح   -أ 
 العقج ، و

أف يقـػ ىؤالء األشخاص بإبالغ صاحب العسل عغ اسع قائج االئتالؼ ، وبحيث يكػف  -ب 
 لقائج االئتالؼ سمصة إلداـ السقاوؿ وكل مغ ىؤالء األشخاص ، و

أف ال يقـػ السقاوؿ بتغييخ تكػيغ االئتالؼ او كيانو القانػني بجوف السػافقة السدبقة مغ  -ج 
 صاحب العسل.
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 الثانيالفرل 

 صاحب العسػل
THE EMPLOYER 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 '' Right of Access to the Site''حق الجخػػؿ الى السػقع :  (2/1)

يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعصي السقاوؿ حق الجخػؿ الى جسيع اجداء السػقع ، وتسكيشو مغ  
الػقت ) أو االوقات ( السحجد في ممحق عخض السشاقرة ، اال اف حق الجخػؿ والحيازة  حيازتيا  في

 يسكغ اف ال ُيخّز بيا السقاوؿ وحجه .

إذا نز في العقج عمى اف صاحب العسل مصمػب مشو اف يعصي السقاوؿ حق حيازةأي أساس او مشذأ  
ياـ بحلظ في السػاعيج وبالصخيقة او تجييدات او شخيق وصػؿ ، فانو يتعييغ عمى صاحب العسل الق

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

إذا لع يتع تحجيج مثل ىحا السػعج في ممحق عخض السشاقرة ، فانو يتعيغ عمى صاحب العسل اف  
ضسغ االوقات التي تسكغ السقاوؿ مغ مباشخة تشفيح يعصي السقاوؿ حق الجخػؿ الى السػقع وحيازتو 

 ( .8/3االشغاؿ والديخ فييا وفقا  لبخنامج العسل السذار اليو في السادة )

إذا تكبج السقاوؿ تأخخا  و/او كمفة ما نتيجة الخفاؽ صاحب العسل في تسكيشو مغ الجخػؿ الى السػقع او  
ل اشعارا  الى السيشجس لتقجيخ استحقاقات السقاوؿ حيازتو خالؿ ذلظ الػقت ، فعمى السقاوؿ اف يخس

 -( لمبت في :20/1بذأنيا ، مع مخاعاة احكاـ السادة )

أي تسجيج لسجة االنجاز بدبب ذلظ التأخيخ ، اذا كاف االنجاز قج تأخخ او سػؼ يتأخخ ، وذلظ  -أ 
 ( ، و 8/4بسػجب احكاـ السادة )

 الضافتيسا الى قيسة العقج .أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ،  -ب 

ويتعيغ عمى السيشجس بعج تدمع ىحا اإلشعار اف يقـػ بإعجاد التقجيخات الستختبة عمى ذلظ بسػجب السادة  
 ( سػاء باالتفاؽ عمييا او اجخاء تقجيخاتو بذأنيا .3/5)

عغ خصأ او إال انو اذا كاف تاخخ صاحب العسل ) والى السجى الحي يكػف فيو ىحا التأخخ ( ناتجا  
تأخيخ مغ قبل السقاوؿ ، بسا في ذلظ أي خصأ او تأخخ في تقجيع " وثائق السقاوؿ " فانو في مثل ىحه 
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 الحالة ال يدتحق لمسقاوؿ أي تسجيج او تعػيس عغ أي كمفة او ربح .

   ''Permits, Licenses or Approvals'' التراريح او التخاخيز او السػافقات: (2/2)

العسل )اذا كاف في وضع يسكشو مغ ذلظ( بتقجيع السداعجة السعقػلة لمسقاوؿ)عشج شمبو( يقـػ صاحب  
 -بخرػص ما يمي :

 الحرػؿ عمى ندخ قػانيغ الجولة الستعمقة بالعقج مسا ىػ غيخ متػفخ برػرة عادية ، و  -أ 

بسػجب قػانيغ الجولة شمبات السقاوؿ لمحرػؿ عمى التراريح او التخاخيز او السػافقات السصمػبة  -ب 
:- 

 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)

 يكػف صاحب العسل مدؤوال  عغ افخاده ومدتخجمي السقاوليغ االخخيغ العامميغ معو في السػقع مغ  

 ( ، و 4/6التعاوف مع السقاوؿ في جيػده حدب احكاـ السادة )  -أ حيث :

 االلتداـ بتػفيخ اجخاءات الدالمة كسا ىي مصمػبة مغ السقاوؿ بسػجب البشػد  -ب 
 ( .4/18( وباجخاءات حساية البيئة بسػجب السادة )4/8))أ ، ب ، ج ( مغ السادة 

  "Employer’s Financial Arrangements''التختيبات السالية لراحب العسل: (2/4)

( يػما  مغ بعج تمقيو أي شمب مغ السقاوؿ بتدميع السقاوؿ دليال  28يقـػ صاحب العسل خالؿ ) 
السالية الالزمة لتػفيخ دفع قيسة العقج ، وفق التقجيخات في حيشو ، معقػال عمى انو قج قاـ بعسل التختيبات 
 شبقا  الحكاـ " الفرل الخابع عذخ " .

أما إذا اعتـد صاحب العسل إجخاء أي تعجيل جػىخي عمى التختيبات السالية، فإنو يتعيغ عميو إشعار 
 السقاوؿ بالتفريالت الستعمقة بحلظ.

 ''Employer’s Claims''مصالبات صاحب العسل: (2/5)

اذا كاف صاحب العسل يعتبخ اف لو حقا  في تمقي دفعة ما ، بسػجب أي شخط مغ ىحه الذخوط أو لغيخ  
ذلظ مغ األسباب الستعمقة بالعقج ، و/ أو أي تسجيج لفتخة اإلشعار بالعيػب ، فإنو يتعيغ عميو ، او عمى 
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ورغع ذلظ فإنو غيخ مصمػب مشو اف يخسل أية السيشجس ، إشعار السقاوؿ بحلظ وتدويجه بالتفاصيل . 
( 4/19إشعارات تتعمق بالسبالغ السدتحقة لو بخرػص استيالؾ الساء والكيخباء والغاز بسػجب السادة )

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

إلشعار في أقخب وقت مسكغ عسميا  بعج اف يربح صاحب العسل عمى دراية بالػاقعة أو يشبغي إرساؿ ا 
الطخوؼ التي أدت إلى نذػء مثل ىحه السصالبات ، اما اإلشعار بتسجيج " فتخة اإلشعار بالعيػب " فانو 

 يجب إصجاره قبل انقزائيا.

يتعيغ اف تحجد ىحه التفاصيل " مادة " العقج أو األسذ األخخى لمسصالبة ، واف تتزسغ اثبات صحة  
ادعاء صاحب العسل بتمظ السبالغ و / او فتخات التسجيج التي يعتبخ اف لو حقا  فييا بسػجب العقج . 

( 3/5دة )ويتعيغ عمى السيشجس في مثل ىحه الحالة أف يجرس تمظ السصالبات بسػجب أحكاـ السا
  -لالتفاؽ عمييا او إعجاد التقجيخات لسا يمي :

 ( أية مبالغ ) إف وججت( تدتحق لراحب العسل ليجفعيا السقاوؿ لو ، و/أو1) 

 ( .11/3( أي تسجيج ) إف وجج( لفتخة اإلشعار بالعيػب ، عسال  بأحكاـ السادة )2) 

وشيادات الجفع . اال أف صاحب العسل ال يعتبخ ىحه السبالغ يسكغ تزسيشيا كخرسيات في قيسة العقج  
مخػال  بإجخاء السقاصة أو خرع أي مبمغ يتع ترجيقو في شيادة دفع ، أو التقّجـ بسصالبة ضج السقاوؿ 

 لغيخ ذلظ ، إاّل وفقا  الحكاـ ىحه السادة " .
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 الفرل الثالث 

 السيشػػجس

THE ENGINEER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ''Engineer’s Duties and Authority'' واجبات وصالحية السيشجس : (3/1) 

العقج ويجب أف يكػف يقـػ صاحب العسل بتعييغ " السيشجس " لمقياـ بالػاجبات السحجدة لو في  
مدتخجمػ السيشجس مغ ميشجسيغ وميشييغ متستعيغ بالكفاية الالئقة ومؤىميغ ألداء مثل ىحه 

 الػاجبات.

 ليذ لمسيشجس صالحية في تعجيل أحكاـ العقج . 

لمسيشجس مسارسة الرالحيات السشػشة بو تحجيجا  في العقج ، أو تمظ السفيػمة مغ العقج ضسشيا   
. وإذا كاف مصمػبا  مغ السيشجس أف يحرل عمى مػافقة صاحب العسل قبل  بحكع الزخورة

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 لرالحيتو ، إال 

 ؿ .إذا تع ذلظ بسػافقة مغ السقاو 

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 : 

عشجما يقـػ السيشجس بأداء واجباتو أو مسارسة صالحيتو ، سػاء نز عمييا صخاحة في العقج   -أ 
 ، أو كانت مفيػمة ضسشيا  مشو ، فإنو يقـػ بيا نيابة  عغ صاحب العسل ، و 

ليذ لمسيشجس صالحية في إعفاء أي مغ الفخيقيغ مغ أي مغ الػاجبات او االلتدامات او  -ب 
 ة في العقج ، و السدؤوليات السحجد

اف أي مرادقة او تجقيق او شيادة او قبػؿ او فحز او تفتير او إصجار أي تعميسات أو  -ج 
إشعار  أو اقتخاح ، او شمب اختبار ، او أي ترخؼ مساثل مغ قبل السيشجس ) بسا في ذلظ 
اغفاؿ عجـ السػافقة ( ال تعفي السقاوؿ مغ أية مدؤولية يتحسميا بسػجب احكاـ العقج ، بسا في ذلظ 
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 ليتو عغ االخصاء او االغفاالت او التشاقزات او حاالت عجـ التقيج بالذخوط .مدؤو 

 

 

 ''Delegation by the Engineer'' : التفػيس مغ قبل السيشجس (3/2)

أف يدشج إلى أي مغ مداعجيو القياـ بأي مغ الػاجبات أو يفػضو  –مغ وقت آلخخ  –لمسيشجس  
يجػز لو أف يمغي مثل ىحا اإلسشاد أو التفػيس . ويذسل بأي مغ الرالحيات السشػشة بو ، كسا 

ىؤالء السداعجوف السيشجس السقيع و/أو أي مفتذيغ مدتقميغ يعيشػف لمتفتير أو الختبار عمى بشػد 
التجييدات أو السػاد أو اختبارىا . يجب أف يكػف التعييغ أو التفػيس أو اإللغاء خصيا  ، وال يعتبخ 

إال بعج تدمع الفخيقيغ إشعارات بحلظ ، إال انو ال يحق لمسيشجس تفػيس مثل ىحا اإلجخاء نافحا 
 ( إال إذا وافق الفخيقاف عمى مثل ىحا التفػيس .3/5صالحيتو بإعجاد التقجيخات أعساال لمسادة )

يذتخط في ىؤالء السداعجيغ اف يكػنػا مغ ذوي الكفاية الالئقة ، ومؤىميغ الداء واجباتيع والقياـ  
( 1/4ة السشػشة بيع ، واف يكػنػا متسخسيغ باستعساؿ لغة االتراؿ السحجدة في السادة )بالرالحي

 مغ العقج .

يتعيغ عمى كل مغ مداعجي السيشجس ، الحيغ تع اسشاد واجبات الييع او تفػيزيع برالحية ما ،  
اف يرجروا التعميسات الى السقاوؿ ، واف يترخفػا ضسغ حجود الرالحية السحجدة ليع بالتفػيس . 

 وتعتبخ 

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

 وكانيا صادرة عغ السيشجس ، ورغع ذلظ : –

فإف أي إخفاؽ مغ جانب مداعج السيشجس في رفس أي عسل او تجييدات او مػاد ال يعشي  -أ 
وف مسارسة السيشجس لحقو في رفس تمظ األعساؿ أو السرادقة عمييا ، وبالتالي فانو ال يحػؿ د

 التجييدات أو السػاد .

اذا اعتخض السقاوؿ عمى أي تقجيخات أو تعميسات أصجرىا مداعج السيشجس ، فإنو يجػز  -ب 
لمسقاوؿ اف يحيل السػضػع إلى السيشجس ، الحي يشبغي عميو ، دوف تػاٍف ، إما تأييجىا أو نقزيا 

 أو تعجيل مزسػنيا .

 ''Instructions of the Engineer"تعميسات السيشجس : (3/3)
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لمسيشجس اف يرجر الى السقاوؿ في أي وقت ، تعميسات ومخصصات اضافية او معجلة ، اذا كانت  
 الزمة لتشفيح االشغاؿ و اصالح أية عيػب فييا ، عسال  باحكاـ العقج .

مغ أي مغ مداعجيو السفػضيغ رسسيا  بسػجب  ال يتمقى السقاوؿ التعميسات اال مغ السيشجس ، او 
احكاـ ىحا "الفرل" . اما اذا كانت أي مغ ىحه التعميسات تذكل تغييخا  ) أمخا  تغييخيا  ( فانو يتع 

 تصبيق احكاـ  " الفرل الثالث عذخ" عمييا .

ض حػؿ يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتقيج بالتعميسات التي ترجر اليو مغ السيشجس او مداعجه السفػ  
 أي امخ يتعمق بالعقج . وكمسا كاف ذلظ عسميا  فإف التعميسات يجب إصجارىا خصيا  ،

 أما اذا قاـ السيشجس او مداعجه السفػض :  

 بإصجار أمخ شفػي و  -أ 

تدمع تأكيجا  خصيا  مغ السقاوؿ ) أو مغ يشػب عشو ( بخرػص األمخ الذفػي خالؿ يػمي  -ب 
 عسل مغ تاريخ صجورىا و

لع يقع بالخد عميو خصيا  بالخفس و/أو إصجار تعميسات بذأنو خالؿ يػمي عسل مغ تاريخ  -ج 
 تدمسو إشعار السقاوؿ ،

عشجئح يعتبخ تأكيج السقاوؿ لسثل ىحه األمخ الذفػي وكأنو أمخ خصي صادر عغ السيشجس أو  
 مداعجه السفػض ، حدب واقع الحاؿ .

 "Replacement of the Engineer"  :استبجاؿ السيشجس (3/4)

( يػما  مغ 42اذا اعتـد صاحب العسل استبجاؿ السيشجس ، فإنو يتعيغ عميو قبل ميمة ال تقل عغ ) 
تاريخ االستبجاؿ اف يذعخ السقاوؿ بحلظ ، واف يحجد في إشعاره اسع وعشػاف وتفاصيل خبخة 

جس البجيل اذا كاف لمسقاوؿ اعتخاض السيشجس البجيل . وليذ لراحب العسل أف يقـػ بتعييغ السيش
معقػؿ عميو ،عمى أف يقـػ السقاوؿ بإشعار صاحب العسل باعتخاضو ،مع بياف التفاصيل السؤيجة 

 لحلظ.

 "Determinations"  :التقجيخات (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 
لمتػصل الى اتفاؽ. اما اذا لع يتػصل الى اتفاؽ ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اف يعج تقجيخاتو 

 رػرة مشرفة بسػجب احكاـ العقج، آخحا  في االعتبار كل الطخوؼ ذات العالقة . ب
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ثع يقـػ السيشجس بإشعار كل مغ الفخيقيغ عغ أي اتفاؽ او تقجيخات يتػصل الييا ، مع التفريالت  
ذا السؤيجة . ويتعيغ عمى كل مغ الفخيقيغ اف يمتـد باالتفاؽ او التقجيخات الػاردة في اإلشعار ، إال إ

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

 السقػاوؿ

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 احكاـ العقج ووفقا  لتعميسات السيشجس ، واف يرمح اية عيػب فييا .

جدة في العقج ، وجسيع افخاد جيازه السشفح يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ التجييدات و " وثائق السقاوؿ " السح 
، والمػاـز والسدتيمكات وغيخىا مغ األشياء والخجمات ، سػاء كانت ذات شبيعة مؤقتة أو دائسة ، مسا 
ىػ مصمػب مشو الداء مياـ الترسيع والتشفيح وإنجاز األشغاؿ واصالح أية عيػب فييا. يعتبخ السقاوؿ 

 جسيع عسميات السػقع وعغ جسيع أساليب اإلنذاء. مدؤوال عغ كفاية واستقخار وسالمة

 باستثشاء ما ىػ مشرػص عميو في العقج ، فاف السقاوؿ:  

يعتبخ مدؤوال  عغ جسيع " وثائق السقاوؿ " ، واألشغاؿ السؤقتة وترسيع أي بشج مغ التجييدات والسػاد  -1 
 ليكػف ىحا البشج مػافقا  لستصمبات العقج ، و 

 ظ ، ال يعتبخ السقاوؿ مدؤوال  عغ ترسيع ومػاصفات األشغاؿ الجائسة .فيسا عجا ذل -2 

اف يقجـ لمسيشجس تفاصيل تختيبات وأساليب  –كمسا شمب مشو السيشجس ذلظ  –يتعيغ عمى السقاوؿ       
في تشفيح األشغاؿ التي يقتخح السقاوؿ اتباعيا لتشفيح األشغاؿ . وال يجػز لمسقاوؿ أف يحجث تغييخا  جحريا  

 ىحه التختيبات او االساليب بجوف اعالـ السيشجس مدبقا  عغ اجخاءاتو .

اذا نز العقج عمى مدؤولية السقاوؿ لمقياـ بترسيع جدٍء ما مغ االشغاؿ الجائسة ، فعشجىا ومالع يشز  
 عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة :

ليحا الجدء مغ االشغاؿ وفقا  لالجخاءات يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس " وثائق السقاوؿ"   -أ 
 السشرػص عمييا في العقج ، و

يذتخط اف تكػف " وثائق السقاوؿ " متدقة مع السػاصفات والسخصصات ، واف تتع صياغتيا بمغة  -ب 
( واف تذتسل عمى السعمػمات االضافية كسا يصمبيا السيشجس الضافتيا 1/4االتراؿ السحجدة في السادة )

 صات بغخض التشديق بيغ تراميع كل مغ الفخيقيغ ، و الى السخص

يعتبخ السقاوؿ مدؤوال  عغ ىحا الجدء مغ االشغاؿ ، واف يكػف ىحا الجدء بعج تشفيحه وانجاز االشغاؿ  -ج 
 مػفيا  بالغخض الحي انذئ مغ اجمو كسا ىػ مصمػب في العقج ، و 
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اشخة اجخاء االختبارات عشج االنجاز "مخصصات قبل مب -يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس  -د 
السشذأ كسا تع تشفيحه " ، وأدلة الريانة والتذغيل السصمػبة بسػجب العقج ، وبذكل مفرل ، حتى يتسكغ 
صاحب العسل مغ صيانتو وتذغيمو وفكو وتخكيبو ومعايختو واصالحو .  وال يعتبخ ىحا الجدء مغ 

( اال بعج تقجيع ىحه الػثائق وادلة التذغيل 10/1و بسػجب السادة )االشغاؿ  انو قج تع انجازه لغخض تدمس
 الى السيشجس .

 "Performance Security" :ضسػاف االداء  (4/2)

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يدترجر ) عمى حدابو ( ضساف االداء لغاية االنجاز الالئق لالشغاؿ ، وذلظ  
السشاقرة ، واذا لع يكغ قج تع تحجيج السبمغ في ذلظ بالقيسة ونػع العسمة السحجديغ في ممحق عخض 

 السمحق فعشجىا ال تصبق احكاـ ىحه " السادة " .

( يػما  مغ تاريخ تدمسو " كتاب 28يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ ضساف االداء الى صاحب العسل خالؿ ) 
 القبػؿ " ، واف يخسل ندخة مشو الى السيشجس .

صادرا  عغ كياف مالي ومغ داخل الجولة ) او نطاـ تذخيعي آخخ ( مػافق يشبغي اف يكػف الزساف  
عمييسا مغ قبل صاحب العسل ، واف يتع اعجاده حدب الشسػذج السخفق بالذخوط الخاصة ، أو بريغة 

 اخخى يػافق عمييا صاحب العسل .

ح السقاوؿ االشغاؿ يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتأكج مغ اف يطل ضساف االداء ساري السفعػؿ الى اف يشف 
ويشجدىا ويرمح اية عيػب فييا . اما اذا احتػت شخوط الزساف عمى تاريخ النقزائو ، وتبيغ اف 

( يػما  ، 28السقاوؿ لغ يكػف مخػال  بتدمع " شيادة االداء " بتاريخ يدبق السػعج الشيائي لرالحيتو بػ )
 انجاز االشغاؿ واصالح اية عيػب فييا.  فإنو يتعيغ عميو اف يقـػ بتسجيج سخياف الزساف الى اف يتع

يتعيغ عمى صاحب العسل اف ال يقجـ مصالبة بخرػص ضساف االداء اال فيسا يخز السبالغ التي  
 -تدتحق لو بسػجب العقج ، وذلظ في الحاالت التالية :

وفي ىحه الحالة  اخفاؽ السقاوؿ في تسجيج سخياف مفعػؿ ضساف االداء كسا تع ذكخه في الفقخة الدابقة ، -أ 
 يجػز لراحب العسل اف يصالب بالقيسة الكاممة لزساف االداء ، او 

اخفاؽ السقاوؿ في اف يجفع لراحب العسل أي مبمغ مدتحق لو ، سػاء كاف ذلظ بشاء عمى مػافقة  -ب 
( ، او بسػجب احكاـ " الفرل العذخيغ " وذلظ 2/5مغ السقاوؿ ، او كسا يتع تقجيخه بسػجب السادة )

 ( يػما  مغ تاريخ ىحه السػافقة او اعجاد التقجيخات ، او 42خالؿ )

( يػما  مغ بعج تدمسو إشعار صاحب العسل 42اوؿ في اصالح اي عيب  خالؿ )اخفاؽ السق -ج 
 الستزسغ شمبو بإصالح العيب ،او 
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( ، وذلظ بغس 15/2الطخوؼ التي تخػؿ صاحب العسل اف يشيي العقج بسػجب احكاـ السادة ) -د 
 الشطخ عسا اذا كاف قج صجر اشعار باالنياء .

السقاوؿ ويقيو مغ جسيع االضخار والخدائخ والشفقات ) بسا في ذلظ يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعػض  
االجػر واالتعاب القانػنية ( مسا قج يشتج عغ مصالبة صاحب العسل بخرػص الزساف ، وذلظ الى 

 السجى الحي يعتبخ فيو صاحب العسل انو غيخ محق في مصالبتو .

( يػما  مغ تاريخ تدمسو لذيادة 21ؿ خالؿ )يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعيج ضساف االداء الى السقاو  
 االداء.

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

يشبغي عمى السقاوؿ اف يعيغ " مسثل السقاوؿ " واف يعصيو كامل الرالحيات الزخورية ليشػب عشو  
 بسػجب مقتزيات العقج .

اف  –قبل تاريخ السباشخة  –العقج ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ وما لع يكغ قج تست تدسية مسثل السقاوؿ في  
يقجـ الى السيشجس ، لمحرػؿ عمى مػافقتو، اسع ومؤىالت الذخز الحي يقتخحو السقاوؿ كسسثل لو. 
واذا لع تتع السػافقة عميو او تع حجبيا الحقا  مغ قبل السيشجس ، او اذا اخفق السسثل في مسارسة عسمو 

فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتقجـ بشفذ الصخيقة باسع ومؤىالت شخز اخخ يكػف كسسثل لمسقاوؿ ، 
 مشاسبا  ليحا التعييغ .

ال يحق لمسقاوؿ اف يمغى استخجاـ مسثمو او اف يدتبجلو ، بجوف الحرػؿ عمى مػافقة السيشجس السدبقة  
 عمى ذلظ .

عمى تشفيح اشغاؿ السقاوؿ ، واذا ما تصمبت يجب اف يكػف مسثل السقاوؿ متفخغا  برػرة كاممة لمسشاضخة  
الطخوؼ تغيب ىحا السسثل مؤقتا  عغ السػقع اثشاء تشفيح االشغاؿ ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يدسي 

 بجيال  مشاسبا  بسػافقة السيشجس السدبقة ، واف يتع اشعار السيشجس بحلظ .

( ، كسا يجػز 3/3السقاوؿ  ِإعساال  لمسادة ) يتعيغ عمى  مسثل السقاوؿ اف يتدمع التعميسات نيابة عغ 
لسسثل السقاوؿ اف يفػض بعس سمصاتو او ميامو او صالحيتو الى أي شخز مؤىل ، واف يمغي ىحا 
التفػيس في أي وقت الحق . ولكغ مثل ىحا التفػيس او االلغاء ال يعتبخ نافحا  اال اذا وافق السيشجس 

مػقعا  مغ مسثل السقاوؿ يتزسغ اسع مثل ىحا الذخز السفّػض عميو ، بعج اف يتدمع إشعارا  مدبقا  
 ومؤىالتو والدمصة او السياـ او الرالحية التي فّػض بيا او التي تع الغاؤىا.

يجب اف يكػف مسثل السقاوؿ وجسيع ىؤالء االشخاص متسخسيغ باستعساؿ لغة االتراؿ السحجدة بسػجب 
 ( .1/4السادة )

  :" Subcontractors"السقاولػف الفخعيػف  (4/4)

 ال يحق لمسقاوؿ أف يمّدـ األشغاؿ بكامميا إلى مقاوليغ فخعييغ . 
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يعتبخ السقاوؿ مدؤوال  عغ أفعاؿ واخصاء أي مقاوؿ فخعي او وكيمو او مدتخجميو ، كسا لػ كانت تمظ  
ذلظ في الذخوط الخاصة،  األفعاؿ أو األخصاء صادرة عغ السقاوؿ نفدو ، وما لع يشز عمى غيخ

 -فإنو:

ال يصمب مغ السقاوؿ الحرػؿ عمى السػافقة بذأف مػردي السػاد ، او بذأف أي مقاولة فخعية تع ذكخ  -أ 
 اسع السقاوؿ الفخعي بخرػصيا نرا  في العقج ، و

 غ ، و يتعيغ عمى السقاوؿ الحرػؿ عمى مػافقة السيشجس السدبقة عمى السقاوليغ الفخعييغ االخخي -ب 

( يػما  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

التشازؿ عغ  يذتخط في اتفاقية كل مقاولة فخعية اف تحتػي عمى نرػص تخػؿ صاحب العسل اف يتع -د 
( )عشجما يمـد تصبيقيا ( ، او في حالة انياء العقج مغ 4/5ىحه السقاولة الفخعية اليو ، بسػجب السادة )

 ( .15/2قبل صاحب العسل بسػجب احكاـ السادة )

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

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

دؤوال  اماـ صاحب فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقـػ بحلظ . وفي مثل ىحه الحالة ال يعتبخ السقاوؿ م
العسل عغ أي عسل يؤديو السقاوؿ الفخعي بعج اف تربح عسمية التشازؿ نافحة ، ما لع يشز عمى غيخ 

 ذلظ في كتاب التشازؿ .

 "Co-operation" :التعػاوف  (4/6)

يتعيغ عمى السقاوؿ ، كسا ىػ مشرػص عميو في العقج ، او استجابة  لتعميسات السيشجس ، اف يقجـ  
 التدييالت السشاسبة لتشفيح أية اعساؿ مغ قبل :

 افخاد صاحب العسل ، و  -أ 

 أي مقاوليغ آخخيغ يدتخجميع صاحب العسل ، و  -ب 

 العامميغ لجى اية سمصات عامة مذّكمة قانػنيا  ، -ج 

 ج . مسغ يتع استخجاميع لتشفيح اعساؿ في السػقع او بجػاره ، مغ غيخ االعساؿ السذسػلة في العق 

إف مثل ىحه التعميسات سػؼ تعتبخ تغييخات الى السجى الحي يتعخض فيو السقاوؿ لتحسل تكاليف غيخ  
مشطػرة اف مثل ىحه الخجمات التي يتصمبيا ىؤالء السدتخجمػف او السقاولػف اآلخخوف يسكغ اف تذسل 
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 ي تعتبخ مغ مدؤولية السقاوؿ استعساؿ معجات السقاوؿ واالشغاؿ السؤقتة وتختيبات الجخػؿ الى السػقع والت

أذا كاف مصمػبا  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 

 السػاصفات .الػثائق في الػقت وبالصخيقة السحجديغ في 

 "Setting Out" :تثبيت االشغاؿ  (4/7)

يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقـػ بتثبيت االشغاؿ بالشدبة لمشقاط االصمية واالستقامات والسشاسيب السخجعية  
السػصػفة في العقج ، او تمظ التي يدوده السيشجس بيا ، كسا يعتبخ السقاوؿ مدؤوال  عغ دقة التثبيت 

او مقاييذ او استقامات  لجسيع اجداء االشغاؿ ، وعميو اف يقـػ باصالح أي خصأ في أماكغ او مشاسيب
 االشغاؿ 

يعتبخ صاحب العسل مدؤوال  عغ أية اخصاء في تحجيج تمظ الشقاط السخجعية السشرػص عمييا في العقج  
، او تمظ التي زود السقاوؿ بيا ، اال انو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يبحؿ قرارى جيجه في التحخي عغ 

 دقتيا قبل استخجاميا .

تأخخا  في تشفيح االشغاؿ و/او في كمفتيا بدبب تشفيح اشغاؿ اعتسادا  عمى معمػمات اذا تكبج السقاوؿ  
مغمػشة في الشقاط السخجعية ، ولع يكغ بسقجور مقاوؿ متسخساف يكتذف مثل ىحه االخصاء برػرة معقػلة 

عارا  إلى واف يتالفى التأخيخ و/أو زيادة الكمفة الستختبة عمييا ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يخسل إش
 -( لسا يمي :20/1السيشجس لتقجيخ استحقاقاتو بذأنو ، مع مخاعاة احكاـ السادة )

أي تسجيج لسجة اإلنجاز بدبب ذلظ التأخيخ ، إذا كاف اإلنجاز قج تأخخ أو سػؼ يتأخخ ، وذلظ  -أ 
 ( ، و 8/4بسػجب السادة )

 ج .أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، و اضافتيسا الى قيسة العق -ب 

( ، اف يقـػ باالتفاؽ عمييا 3/5لجى تدمع السيشجس لسثل ىحا اإلشعار ، فانو يتعيغ عميو اعساال  لمسادة ) 
 او اعجاد التقجيخات الالزمة لسا يمي :

 ( فيسا اذا كاف اكتذاؼ الخصأ متعحرا  برػرة معقػلة ، والى أي مجى ، و 1) 

 ( اعاله ، ولكغ ضسغ ىحا السجى. ( األمخيغ السحكػريغ في الفقختيغ ) أ ، ب2) 

  "Safety Procedures" : اجخاءات الدالمة (4/8)

 يتعيغ عمى السقاوؿ : 
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 أف يتقيج بجسيع تعميسات الدالمة السصمػب تصبيقيا ، و  -أ 

 العشاية بدالمة جسيع االشخاص الحيغ يحق ليع التػاجج في السػقع ، و  -ب 

أف يبحؿ جيػدا  معقػلة لمسحافطة عمى السػقع واالشغاؿ خالية مغ العػائق غيخ الزخورية ، بقرج  -ج 
 تجشب تعخض ىؤالء االشخاص لمخصخ ، و 

تػفيخ التدييج واالنارة والحخاسة ومخاقبة االشغاؿ الى اف يتع انجازىا وتدميسيا بسػجب احكاـ " الفرل  -د 
 العاشخ" ، و 

اشغاؿ مؤقتة ) بسا فييا الصخقات والسسخات والحػاجد والدياجات ( مسا قج يمـد ، بدبب تػفيخ اية  -ىػ 
 تشفيح االشغاؿ ، الستعساؿ وحساية الجسيػر والسالؾ والسدتعسميغ لالرض السجاورة لمسػقع .

 "Quality Assurance"تػكيج الجػدة :  (4/9)

الثبات التقيج بستصمبات العقج ، عمى اف يكػف ىحا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يزع نطاما  لتػكيج الجػدة  
 الشطاـ متػافقا  مع تفاصيل العقج ، كسا يحق لمسيشجس اف يقـػ بالتجقيق عمى أي مغ مطاىخ ىحا الشطاـ .

قبل مباشخة أي مغ  –لعمسو  –يجب تقجيع تفاصيل جسيع االجخاءات ووثائق السصابقة الى السيشجس  
وعشج اصجار أي وثيقة ذات شابع فشي الى السيشجس ، فإنو يجب اف يطيخ  مخاحل الترسيع والتشفيح ،

 عمى ىحه الػثيقة ما يثبت السرادقة السدبقة مغ السقاوؿ نفدو عمييا .

إف التقيج بشطاـ تػكيج الجػدة ال يعفي السقاوؿ مغ أي مغ واجباتو او التداماتو او مدؤولياتو الػاردة في  
 العقج.

 "Site Data" :ػقع بيانات الس (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 

ات ، بسا في ذلظ الطػاىخ البيئية ، كسا يتعيغ عميو كحلظ اف يزع تحت ترخؼ السقاوؿ أية معمػم
يحرل عمييا بعج مػعج التاريخ االساسي ، اال اف السقاوؿ يعتبخ مدؤوال  عغ تفديخه لجسيع تمظ 

 السعمػمات . 

كسا انو والى السجى السسكغ عسميا  ) مع االخح في الحدباف عاممي الػقت والكمفة ( يعتبخ السقاوؿ انو قج  
الت الصارئة والطخوؼ االخخى التي قج حرل عمى السعمػمات الزخورية الستعمقة بالسخاشخ واالحتسا

تؤثخ 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 شخريا  قبل تقجيع عخض 

 ) وليذ بالحرخ ( ما يمي : السشاقرة بكل االمػر ذات العالقة ، شاممة 
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 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 

 قػانيغ الجولة ، واجخاءات العسالة ومسارساتيا فيو ، 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)

 يفتخض في السقاوؿ انو : 

 قج اقتشع شخريا  بجقة وكفاية " قيسة العقج السقبػلة " ، و  -أ  

انو قج وضع عخضو ذلظ بشاء  عمى السعمػمات والتفديخ والبيانات  الزخورية والكذػؼ والفحػص  -ب 
 ( .4/10) وقشاعاتو بكل االمػر التي تست االشارة الييا في السادة

باستثشاء ما قج يخد خالفا  لحلظ في العقج ، فاف " قيسة العقج السقبػلة " يجب اف تغصي جسيع التدامات  
إف وججت ( وكل االشياء الزخورية لتشفيح  –السقاوؿ السصمػبة في العقج ) بسا فييا السبالغ االحتياشية 

 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  
الوضاع العػائق الصبيعية والسمػثات التي قج يػاجييا السقاوؿ في السػقع عشج تشفيح االشغاؿ ، بسا فييا ا

 تحت الدصحية والييجرولػجية ، ولكشيا ال تذسل االحػاؿ السشاخية .

اذا واجو السقاوؿ اوضاعا  مادية معاكدة والتي ُيعتبخ انيا كانت غيخ مشطػرة ، فانو يتعيغ عميو اف يذعخ  
تي السيشجس بيا في اقخب فخصة مسكشة عسميا  ، وعمى اف يتزسغ االشعار وصفا ليا وبياف االسباب ال

حجت بو العتبارىا كحلظ ، حتى يتسكغ السيشجس مغ معايشتيا والتحقق مغ االسباب التي يعدوىا السقاوؿ 
 الى كػنيا غيخ مشطػرة .

كسا يتعيغ عمى السقاوؿ مػاصمة تشفيح االشغاؿ ، متخحا  االحتياشات السعقػلة والسشاسبة تجاه ىحه "  
االوضاع السادية " ، وأف يتقيج بأية تعميسات قج يرجرىا السيشجس بخرػصيا ، اما اذا شكّل أي مغ 

 رل ) الثالث عذخ( بذأنيا . ىحه التعميسات تغييخا  ) امخا  تغييخيا  ( ، فانو يتع حيشئح تصبيق احكاـ الف
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اذا واجو السقاوؿ مثل ىحه االوضاع السادية غيخ السشطػرة ، والى السجى الحي يسكغ اعتبارىا كحلظ وقاـ  
بارساؿ إشعار بذأنيا الى السيشجس ، وتكبج تأخخا  في مجة االنجاز و/او كمفة ما بدببيا ، فانو يكػف 

 -، لسا يمي : (20/1مدتحقا  مع مخاعاة احكاـ السادة )

تسجيج مجة االنجاز بدبب ذلظ التأخخ ، اذا كاف االنجاز قج تأخخ او سػؼ يتأخخ، وذلظ بسػجب  -أ 
 ( ، و 8/4احكاـ السادة )

 أي كمفة كيحه ، الضافتيا الى قيسة العقج . -ب 

" االوضاع السادية  يقـػ السيشجس بعج استالمو االشعار السذار اليو سابقا  بالسعايشة و/او التحخي عغ تمظ 
 ( باالتفاؽ عمييا او اعجاد التقجيخات لسا يمي :3/5" ، ومغ ثع يقـػ عسال  بالسادة )

 فيسا اذا كانت تمظ " االوضاع السادية " غيخ مشطػرة ، والى أي مجى يسكغ اعتبارىا كحلظ ، و  -1 

 لشطخ الى ذلظ السجى . تقجيخ االمخيغ السػصػفيغ في البشجيغ ) أ ، ب ( اعاله ، وذلظ با -2 

ومع ذلظ ، فانو يسكغ لمسيشجس قبل االتفاؽ عمى التعػيس السالي او تقجيخه كسا ىػ مشػه عشو في الفقخة  
( اعاله ، اف يتحخى فيسا اذا كانت األوضاع السادية األخخى في أجداء األشغاؿ السساثمة ) اف وججت( 2)

تقجيع السقاوؿ لعخض السشاقرة ، وانو اذا تع مػاجية مثل افزل مسا كاف مشطػرا  ) برػرة معقػلة ( عشج 
( اف يقجر او يرل باالتفاؽ عمى 3/5ىحه األوضاع السػاتية ، يجػز لمسيشجس باتباع أسمػب السادة )

تخفيس الكمفة بدبب تمظ األوضاع السػاتية ، والتي يسكغ اعتبارىا خرسيات مغ قيسة العقج وشيادات 
تعجيالت الشاتجة عغ البشج "ب" أعاله وىحه الخرسيات ، باعتبار كل األوضاع الجفع ، اال اف محرمة ال

السادية التي تست مػاجيتيا في أجداء مساثمة مغ األشغاؿ ، يجب اف ال تؤدي الى تخفيس في قيسة 
 العقج.

عشج لمسيشجس اف يعتبخ أي إثبات يقجمو السقاوؿ عغ تمظ االوضاع السادية ، كسا كاف يتػقعيا السقاوؿ  
 تقجيع عخض السشاقرة ، اال اف السيشجس ال يكػف ممدما  بسثل ىحا إثبات.

 "Rights of Way and Facilities"حق السخور والتدييالت :  (4/13)

يتحسل السقاوؿ جسيع التكاليف والخسـػ الستعمقة بحقػؽ السخور الخاصة و/أو السؤقتة التي تمدمو ، بسا  
اية تدييالت  –عمى مدؤوليتو ونفقتو  –السػقع ، ويتعيغ عمى السقاوؿ اف يػفخ فييا شخيق الجخػؿ الى 

 اضافية خارج السػقع مسا قج يمدمو لتشفيح االشغاؿ .

 "Avoidance of Interference"تجشب التجخل :  (4/14)

 يجب عمى السقاوؿ اف ال يتجخل بغيخ ضخورة ، او عمى نحػ غيخ الئق ، بسا يمي : 
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 راحة الجسيػر ، او  -أ 

الػصػؿ الى واستعساؿ واشغاؿ جسيع الصخؽ والسسخات ، سػاء اكانت عامة او خاصة بسمكية  -ب 
 صاحب العسل او االخخيغ .

كسا يتعيغ عمى السقاوؿ تعػيس صاحب العسل وحسايتو مغ االضخار والخدائخ والشفقات ) بسا فييا  
 مغ تجخل او عخقمة غيخ ضخورية او غيخ الئقة . اتعاب ونفقات التقاضي ( عغ كل ما يشتج

  "Access Routes" :السدالظ السػصمة  (4/15)

يعتبخ السقاوؿ انو قج تحخى عغ تػفخ ومالئسة السدالظ السػصمة الى السػقع ، وانو قج اقتشع بأوضاعيا ،  
ايتيا مغ االضخار كسا يصمب مشو اف يبحؿ الجيػد السعقػلة لتجشب االضخار بالصخؽ او الجدػر وحس

 نتيجة لحخكة مخور السقاوؿ او مدتخجميو ، وذلظ باستخجاـ العخبات والصخؽ السشاسبة . 

 وباستثشاء ما ىػ مشرػص عميو خالفا  لحلظ في ىحه الذخوط : 

يكػف السقاوؿ مدؤوال  ) فيسا بيغ الفخيقيغ ( عغ أي صيانة قج تكػف الزمة السدالظ السػصمة بدبب   -أ 
 استعسالو ليا ، و 

عمى السقاوؿ اف يػفخ االشارات واالرشادات التػجييية الزخورية عمػى امتجاد ىحه الصخؽ ، واف  -ب 
قة بخرػص استعسالو لمسدالظ واالشارات يحرل عمى التراريح السصمػبػة مغ قبػل الدمصات ذات العال

 واالرشادات ،  و 

 ال يعتبخ صاحب العسل مدؤوال عغ أية مصالبات قج تشجع عغ استعساؿ أي  مدمظ مػصل ، و  -ج 

 ال يزسغ صاحب العسل تػفخ مدالظ الػصػؿ او مالءمتيا ، و  -د 

 ىحه السدالظ السػصمة الستعساالتو.   يتحسل السقاوؿ الكمفة الستختبة عمى عجـ تػفخ او مالءمة -ىػ 

 " Transport of Goods"  :نقػل المػاـز  (4/16)

 ما لع يشز في الذخوط الخاصة خالفا  لحلظ ، فانو : 

( يػما  عغ  تاريخ وصػؿ اية تجييدات 21يتعيغ عمى السقاوؿ اف يذعخ السيشجس بسجة ال تقل عغ ) -أ 
 او قصعة رئيدية مغ المػاـز االخخى الى السػقع ، و 

يكػف السقاوؿ مدؤوال عغ التػضيب والتحسيل والشقل واالستالـ والتشديل  والتخديغ وحساية كل المػاـز  -ب 
 وغيخىا مغ االشياء الالزمة لالشغاؿ ، و 
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 يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعػض صاحب العسل ويحسيو مغ أية اضخار او  خدائخ او نفقات  -ج 
مسا قج يشجع عغ أي   ضخر يحرل نتيجة لشقل المػاـز ، واف  ) بسا فييا االتعاب واالجػر القانػنية (

 يقـػ بالتفاوض ودفع السصالبات  التي قج تشتج عغ عسميات الشقل .

 " Contractor’s Equipment"   :معجات السقاوؿ  (4/17)

مخررة يكػف السقاوؿ مدؤوال  عغ جسيع معجاتو، وتعتبخ معجات السقاوؿ بعج احزارىا الى السػقع انيا  
حرخا  لتشفيح االشغاؿ، وال يحق لمسقاوؿ اف يخخج مغ السػقع أية قصع رئيدية مغ ىحه السعجات بجوف 
مػافقة السيشجس، اال اف مثل ىحه السػافقة ليدت مصمػبة بخرػص عخبات نقل المػاـز او مدتخجمي 

 السقاوؿ، الى خارج السػقع .

             "Protection of the Environment"حساية البيئة: (4/18)

 يتعيغ عمى السقاوؿ اتخاذ جسيع الخصػات السعقػلة لحساية البيئة ) داخل السػقع  
وخارجو ( واف يحّج مغ احجاث االزعاج او الزخر لالفخاد او لمستمكات نتيجة لمتمػث او الزجيج او غيخه 

 مسا قج يشتج عغ عسميات التشفيح .

مغ اف ندبة االنبعاثات ، ومقجار الرخؼ الدصحي والتجفق الشاتج عغ كسا يتعيغ عمى السقاوؿ التأكج  
 نذاشاتو ، ال تتجاوز القيع السدسػح بيا في السػاصفات ، وال القيع السحجدة في القػانيغ الػاجبة التصبيق.

        "Electricity, Water and Gas"الكيخباء والساء والغاز: (4/19)

فيخ الصاقة والساء والخجمات األخخى التي قج يحتاجيا ، باستثشاء ما ىػ يكػف السقاوؿ مدؤوال عغ تػ  
 مشرػص عميو .

لمسقاوؿ الحق في استعساؿ الكيخباء والساء والغاز والخجمات األخخى الستػفخة في السػقع لغخض تشفيح  
عمى  األشغاؿ ، حدب التفاصيل ومقابل األسعار السبيشة في السػاصفات ، وعمى السقاوؿ أف يػفخ

 مدؤوليتو ونفقتو أية أدوات تمـد لسثل ىحه االستعساالت ولقياس الكسيات التي يدتيمكيا .

يتع االتفاؽ عمى مقاديخ الكسيات السدتيمكة وأثسانيا ) بسػجب األسعار السحجدة ( مقابل ىحه الخجمات ،  
( إلجخاء التقجيخات 3/5والسادة )( الحتداب مصالبات صاحب العسل ، 2/5أو يتع تقجيخىا أعساال  لمسادة )

 ، وعمى السقاوؿ دفع ىحه السبالغ إلى صاحب العسل .

 معجات صاحب العسل والسػاد التي يقجميا:  (4/20)

"Employer’s Equipment and -Issue Materials"                       
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في تشفيح  -إف وججت–العسل " يتعيغ عمى صاحب العسل اف يدسح لمسقاوؿ باستعساؿ " معجات صاحب  
األشغاؿ وفقا  لمتفاصيل والتختيبات ومقابل األسعار السحجدة في السػاصفات ، وما لع يشز عمى غيخ ذلظ 

 في السػاصفات :

 يكػف صاحب العسل مدؤوال  عغ معجاتو ، إال أف ،   -أ 

ياـ  مدتخجمي السقاوؿ السقاوؿ يعتبخ مدؤوال عغ أي قصعة مغ "معجات صاحب العسل " أثشاء ق -ب 
 بتذغيميا أو   قيادتيا أو حيازتيا أو التحكع بيا .

يتع تحجيج الكسيات وبجالت االستعساؿ " وفق االسعار السحجدة " مقابل استعساؿ معجات صاحب العسل  
حه ( ويتعيغ عمى السقاوؿ دفع ى3/5،  2/5باالتفاؽ او بالتقجيخ مغ قبل السيشجس وفقا  الحكاـ السادتيغ )

 السبالغ الى صاحب العسل .

بالسػاد التي يمتـد بتقجيسيا مجانا  )إف  –دوف مقابل( –يتعيغ عمى صاحب العسل اف يدود السقاوؿ  
وججت( وفقا  لمتفاصيل السحجدة في متصمبات صاحب العسل ، وعمى صاحب العسل اف يقـػ وعمى 

سحجديغ في العقج ، ويقـػ السقاوؿ بسعايشتيا مدؤوليتو ونفقتو  بتدويج تمظ السػاد في الػقت والسكاف ال
ضاىخيا  ، واعالـ السيشجس فػرا  عغ أي نقز او عيب او قرػر فييا ،  وما لع يكغ قج تع االتفاؽ بيغ 

 الفخيقيغ عمى غيخ ذلظ ، فعمى صاحب العسل اف يرحح فػرا  أي نقٍز او عيٍب او قرػٍر فييا . 

ىحه السػاد السجانية في عيجة السقاوؿ وتحت حسايتو ومخاقبتو ، اال بعج ىحه السعايشة الطاىخية ، تربح  
اف التداـ السقاوؿ بسعايشتيا وحسايتيا ال يعفي صاحب العسل مغ السدؤولية عغ أي نقٍز او قرػٍر او 

 عيٍب مسا لع يكغ باالمكاف كذفو مغ خالؿ السعايشة الطاىخية .

  "Progress Reports" : تقاريخ تقجـ العسل (4/21)

ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعج تقاريخ تقجـ العسل  
( ندخ ، عمى اف يغصي التقخيخ االوؿ مشو الفتخة حتى نياية 6الذيخية ويدمسيا الى السيشجس عمى )

( أياـ مغ آخخ يـػ مغ 7) الذيخ الحي يمي تاريخ السباشخة ، ومغ ثع يتع اصجار التقاريخ شيخيا  ، خالؿ
 الفتخة الستعمقة بيا .

يدتسخ تقجيع التقاريخ حتى يشجد السقاوؿ جسيع االعساؿ التي يكػف معخوفا  انيا متبقية في تاريخ االنجاز  
 السحجد في شيادة تدمع االشغاؿ.

 يجب اف يذتسل كل تقخيخ عمى ما يمي : 

الخسـػ البيانية وتفاصيل تقجـ العسل بسا في ذلظ كل مخحمة مغ مخاحل الترسيع ) إف وججت( ،  -أ 
وثائق السقاوؿ، شمبات الذخاء، الترشيع، التػريج الى السػقع، االنذاء، التخكيب واالختبارات، وشاممة لكل 

سػجب  احكاـ الفرل مخحمة مغ  مخاحل العسل وانجازات السقاوليغ الفخعييغ السدسييغ السعخفيغ ب
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 الخامذ، و 

 الرػر الفػتػغخافية التي تبيغ اوضاع الترشيع وتقجـ العسػػل في السػقػػع ، و -ب 

فيسا يخز ترشيع البشػد الخئيدية مغ التجييدات والسػاد : بياف  اسساء السرشعيغ واماكغ الترشيع  -ج 
 وندبة التقجـ وتػاريخ االنجاز الستػقعة والفعمية : 

 ( لسباشخة الترشيع ، و 1) 

 ( لسعايشات السقاوؿ ، و 2) 

 ( لالختبارات ، و 3) 

 ( لمذحغ والتػصيل الى السػقع ، و 4) 

 ( ، و 6/10سجالت مدتخجمي السقاوؿ ومعجاتو كسا ىي مػصػفة في السادة ) -د 

 ندخا  عغ وثائق تػكيج الجػدة ، ونتائج االختبارات وشيادات السػاد ، و -ىػ 

( وبسصالبات السقاوؿ وفقٌا لمسادة 2/5قائسة باالشعارات الستعمقة بسصالبات صاحب العسل وفقا  لمسادة ) -و 
 ( ، و 20/1)

احراءات الدالمة العامة شاممة التفاصيل الستعمقة بأية حػادث خصخة وأية نذاشات مختبصة  -ز 
 بالشػاحي البيئية والعالقات العامة ، و 

التقجـ الفعمي لتشفيح االشغاؿ والتقجـ السخصط لو ، مع بياف تفاصيل الػقائع او الطخوؼ  السقارنة بيغ -ح 
 التي قج تعيق االنجاز وفقا  لمعقج ، وبياف االجخاءات الجاري اتخاذىا ) او التي ستتخح ( لتالفي التأخيخ.

 " Security of the Site"  :األمغ في السػقع  (4/22)

 ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة :  

 يكػف السقاوؿ مدؤوال  عغ ابقاء االشخاص غيخ السخػليغ بجخػؿ السػقع خارجو ، و  -1 

يكػف مدتخجمي السقاوؿ السرخح ليع بالتػاجج في السػقع محرػريغ بأفخاد السقاوؿ صاحب العسل  -2 
صاحب العسل او السيشجس باعتبارىع مخػليغ  وأي اشخاص آخخيغ يتع اشعار السقاوؿ بيع مغ قبل

 بالتػاجج كأفخاد مقاولي صاحب العسل االخخيغ في السػقع .

 "Contractor`s Operations on Site" :عسميات السقاوؿ في السػقع  (4/23)

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يحرخ عسمياتو في السػقع واية مداحات اخخى قج يحرل السقاوؿ عمييا ،  
ويػافق عمييا السيشجس عمى اعتبارىا ساحات عسل ، كسا يتعيغ عميو اف يتخح جسيع االحتياشات 

يتع الزخورية لالبقاء عمى معجات السقاوؿ وافخاده ضسغ حجود السػقع وىحه الداحات االخخى ، بحيث 
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 تجشب التعجي عمى االراضي السجاورة .

عمى السقاوؿ، اثشاء تشفيحه االشغاؿ ، اف يحافظ عمى السػقع خاليا  مغ جسيع العػائق غيخ الزخورية ،  
واف يقـػ بتخديغ او اخخاج السعجات الفائزة عغ االستعساؿ ، واف يشطف السػقع مغ جسيع االنقاض 

 لع تعج مصمػبة .والشفايات واالشغاؿ السؤقتة التي 

عمى السقاوؿ ، عشج صجور شيادة تدمع االشغاؿ ، اف يقـػ بتشطيف كل اجداء السػقع او االشغاؿ  
الستعمقة بذيادة التدمع تمظ ، واف يديل ما بو مغ السعجات والسػاد الفائزة عغ االستعساؿ ، وكحلظ 

غ السػقع واالشغاؿ نطيفة وفي وضع الشفايات واالنقاض واالشغاؿ السؤقتة ، بحيث يتخؾ تمظ االجداء م
آمغ ، اال انو يجػز لمسقاوؿ اف يحتفظ في السػقع حتى نياية " فتخة االشعار بالعيػب " ، بسا قج يحتاجو 

 مغ المػاـز لغاية الػفاء بالتداماتو بسػجب العقج . 

  "Fossils"االثخيات :  (4/24)

االدوات او السشذآت وغيخىا مغ الستبقيات او السػاد ذات تػضع جسيع السػاد الستحجخة او الشقػد او  
القيسة الجيػلػجية او االثخية التي تكتذف في السػقع تحت رعاية صاحب العسل وترخفو . وعمى 
السقاوؿ اتخاذ كل التجابيخ السعقػلة لسشع أفخاده او أي اشخاص اخخيغ مغ ازالتيا او االضخار بأي مغ 

 ىحه السكتذفات .

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

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

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

 أي كمفة كيحه ، الضافتيا الى قيسة العقج .  -ب 

( لالتفاؽ عمييا أو إجخاء 3/5ار االخخ ، بالترخؼ وفقا  لمسادة )ويقـػ السيشجس بعج تدمسو ىحا اإلشع 
 التقجيخات ليحه االمػر .
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 الفرل الخامذ 

 السقػاولػف الفخعيػف السدسَّػف 

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 finition of Nominated SubcontractorDe:تعخيف السقاوؿ الفخعي السدّسى (5/1)

 في ىحا العقج أي مقاوؿ فخعي :يعخؼ بسقاوؿ فخعي مدَسى  

 نز في العقج عمى انو مقاوؿ فخعي مدسى ، او  -أ 

التغييخات والتعجيالت "  –الحي يقـػ السيشجس ، وفقا  الحكاـ " الفرل الثالث عذخ  -ب 
 باصجار تعميسات الى السقاوؿ الستخجامو كسقاوؿ فخعي .

 "Objection to Nomination"االعتخاض عمى التدسية :  (5/2)

اف السقاوؿ غيخ ممـد باستخجاـ أي مقاوؿ فخعي مدسى، لو اعتخاض معقػؿ عميو ، عمى اف  
يقـػ بإشعار السيشجس باالمخ مع بياف التفاصيل السؤيجة . ويعتبخ االعتخاض معقػال  اذا كاف 

ل أيزا  مبشيا  )اضافة الشياء اخخى ( عمى أي مغ االمػر التالية ، اال اذا وافق صاحب العس
 -عمى تعػيس السقاوؿ عغ تبعات ذلظ االمخ :

اف ىشالظ مبخرات لالعتقاد باف ىحا السقاوؿ الفخعي ال يسمظ التأىيل الكافي ، او السػارد او  -أ  
 القجرة السالية ، او 

اف اتفاقية السقاولة الفخعية ال تشز عمى الداـ السقاوؿ الفخعي السدسى بتعػيس السقاوؿ  -ب 
ضج أي تقريخ او اساءة استعساؿ المػاـز مغ قبل السقاوؿ الفخعي السدسى او وكالئو  وتأميشو

 او مدتخجميو ، او 

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

( عمى اف السقاوؿ الفخعي السدسى سػؼ يتحسل تجاه السقاوؿ جسيع االلتدامات والسدؤوليات 1) 
 التي تسكغ السقاوؿ مغ الػفاء بالتداماتو ومدؤولياتو بسػجب العقج ، و 

( أف يعػض السقاوؿ تجاه جسيع االلتدامات والسدؤوليات التي قج تشتج عغ العقج او تمظ 2) 
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 اؽ السقاوؿ الفخعي في اداء تمظ االلتدامات او الػفاء بتمظ السدؤوليات.الستعمقة بو نتيجة اخف

 Payment to Nominated Subcontractorsالجفعات لمسقاوليغ الفخعييغ السدسييغ (5/3)

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يجفع لمسقاوؿ الفخعي السدسى تمظ السبالغ التي يرادؽ عمييا السيشجس  
اتفاقية السقاولة الفخعية ، عمى انو يجب شسػؿ تمظ السبالغ وغيخىا مغ كاستحقاؽ لو بسػجب 

ب( فيسا عجا ما ىػ مشرػص -13/5الشفقات ضسغ قيسة العقج كسبالغ احتياشية وفقا  لمفقخة )
 (.5/4عميو في السادة )

 "Evidence of Payments"اثبات الجفعات :  (5/4)

عمى مبمغ ما يدتحق لسقاوؿ فخعي مدسى ، اف  لمسيشجس ، قبل اصجار أي شيادة دفع تحتػي  
يصمب مغ السقاوؿ اثباتا  معقػال  بأف جسيع السبالغ التي استحقت لمسقاوؿ الفخعي السدسى في 
شيادات الجفع الدابقة قج تع دفعيا لو ، محدػما  مشيا الخرسيات السصبقة لمسحتجدات او 

 غيخىا ، اال اذا قاـ السقاوؿ بسا يمي :

 ع ىحا االثبات السعقػؿ لمسيشجس ، او تقجي -أ  

( اقشاع السيشجس بجليل مكتػب بأف السقاوؿ محق برػرة معقػلة في اف يحبذ مثل ىحه 1)-ب 
 السبالغ او يخفس دفعيا ، و 

( أف يقجـ لمسيشجس اثباتا  معقػال  بأف السقاوؿ الفخعي السدسى قج تع اشعاره بأحقية 2)     
 السقاوؿ في اجخائو .

شجئٍح يجػز لراحب العسل ) بشاء عمى تقجيخه مشفخدا  ( ، أف يأمخ بالجفع الى السقاوؿ الفخعػػػػي ع 
السدسى جدءا  مغ أو جسيع تمظ السبالغ التي كانت قج تع ترجيقيا سابقا  ، ) بعج حدع 
الخرسيػػات السصبقة( مسا استحق لمسقاوؿ الفخعي السدسى ولع يتسكغ السقاوؿ مغ تقجيع 

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

 الفخعي السدّسى.
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 الفرل الدادس

 السدتخجمػف والعسػاؿ

STAFF AND LABOUR 
 

 "Engagement of Staff and Labor"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 Labor" 

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

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

 محميا  مغ قبل اصحاب العسل لسيغ تجارية او صشاعية مذابية لتظ التي يقـػ بيا السقاوؿ .

 السدتخجمػف لجى صاحب العسل :االشخاص  (6/3)

"Persons in the Service of Employer "                              

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

 "Labor Laws"قػانيغ العسل : (6/4)

عمى السقاوؿ التقيج بكل قػانيغ العسل الػاجبة التصبيق عمى مدتخجميو، بسا في ذلظ يشبغي  
القػانيغ الستعمقة بالتػضيف والرحة والدالمة العامة والخعاية واالقامة واليجخة ، واف يخاعي كل 

 حقػقيع القانػنية .



 اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح ٤ٓبٙ ّجٌخ رؤ٤َٛ ْٓوٝع

  

62 YWC-FARA 5-3.3 /2021                                  

 

تصبيق ، بسا فييا كسا يتعيغ عمى السقاوؿ اف يصمب مغ مدتخجميو اشاعة القػانيغ الػاجبة ال 
 أنطسة الدالمة في العسل .

 "Working Hours"ساعات العسل : (6/5)

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

 كاف مشرػصا  عمى خالؼ ذلظ في العقج ، أو   -أ 

 تست مػافقة السيشجس عمييا ، او  -ب 

كاف االستسخار في العسل امخا  حتسيا  ، او كاف ضخوريا  النقاذه حياة االشخاص ، او  -ج 
لمسحافطة عمى سالمة االشغاؿ ، وفي مثل ىحه الحالة يتعيغ عمى السقاوؿ اعالـ السيشجس فػرا  

 بحلظ .

 Facilities for Staff and Labour"السخافق لمسدتخجميغ والعساؿ : (6/6)

ما لع يشز عمى خالؼ ذلظ في متصمبات صاحب العسل ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يػفخ  
ويرػف السخافق وتجييدات االعاشة الزخورية لسدتخجميو ، وعميو اف يػفخ السخافق السشرػص 

 صاحب العسل. عمييا في السػاصفات الفخاد

يشبغي عمى السقاوؿ اف ال يدسح الي مغ مدتخجميو اف يتخج أيا مغ السشذآت التي تذكل جدءا   
 مغ االشغاؿ الجائسة كسكاف دائع او مؤقت القامتيع .

 "Health and Safety"الرحة والدالمة : (6/7)

لمسحافطة عمى صحة وسالمة يتعيغ عمى السقاوؿ أف يتخح التجابيخ السعقػلة في كل االوقات  
ما يمـد مغ كادر صحي ،  –بالتعاوف مع الدمصات الرحية السحمية  –مدتخجميو ، واف يػفخ 

ومخافق االسعاؼ االولي ، وغخفة مشامة لمسخضى وسيارة اسعاؼ ، بحيث تكػف جاىدة في كل 
لعسل ، واف االوقات في السػقع وفي السداكغ الجساعية مدتخجمػ السقاوؿ و مدتخجمػ صاحب ا

 يػفخ كحلظ التختيبات السشاسبة لستصمبات الرحة العامة ولسشع انتذار االوبئة .

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعيغ ضابصا  لمػقاية مغ الحػادث في السػقع ، وبحيث يكػف ىحا الذخز  
 ذا تأىيل مشاسب ليكػف مدؤوال عغ امػر الدالمة والػقاية ضج الحػادث في السػقع ، واف يكػف 

مخػال  برالحية اصجار التعميسات واتخاذ االجخاءات الػقائية الالزمة لجرء الحػادث .  وفي ىحا 
الدياؽ يتعيغ عمى السقاوؿ اف يػفخ لزابط الػقاية كل ما يمـد لتسكيشو مغ مسارسة صالحيتو 
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 ومدؤولياتو . 

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

 بالسستمكات عمى الشحػ الحي يصمبو السيشجس برػرة معقػلة .

 "Contractor`s Superintendence"مشاضخة السقاوؿ : (6/8)

لمتخصيط والتػجيو والتختيب واالدارة والتفتير يشبغي عمى السقاوؿ اف يػفخ كل السشاضخة الالزمة  
 واختبار االشغاؿ ، شيمة فتخة التشفيح وبعجىا الي فتخة تمـد لقياـ السقاوؿ بالتداماتو . 

يشبغي اف يقـػ بالسشاضخة عجد كاؼ مغ االشخاص السؤىميغ باستخجاـ لغة االتراؿ ) عسال   
تشفيحىا ) بسا في ذلظ االساليب والتقشيات السصمػبة ( وبالعسميات التي سيتع  1/4باحكاـ السادة 

والسخاشخ السحتسل التعخض ليا وشخؽ مشع الحػادث ( ، لغخض تشفيح االشغاؿ برػرة مخضية 
 وآمشو .

 "Contractor`s Personnel"مدتخجمػ السقاوؿ : (6/9)

تو او حخفتو ، يجب اف يكػف مدتخجمػ السقاوؿ ذوي كفاية وميارة وخبخة مشاسبة كال في ميش 
وبإمكاف السيشجس الصمب الى السقاوؿ اف يقـػ بإستبعاد ) او اف يعسل عمى استبعاد( أي شخز 
مدتخجـ في السػقع او في االشغالبعج أخح مػافقة صاحب العسل الخصية ، بسغ فييع مسثل 

 السقاوؿ ، اذا كاف ذلظ الذخز :

 ة ، أو متساديا  في مدمكو او عجـ مباالتو برػرة مدتسخ  -أ 

 انو يقـػ بػاجباتو بذكل غيخ كاٍؼ او باىساؿ ، أو  -ب 

 انو يخفق في تصبيق أي مغ احكاـ العقج ، او  -ج 

 انو متساد في سمػؾ ييجد الدالمة او الرحة او حساية البيئة . -د 

، فعمى السقاوؿ عشجئح اف يعيغ ) او يعسل عمى تعييغ ( شخرا    بجيال  واذا كاف ذلظ مشاسبا  
 مشاسبا .

 سجالت مدتخجمػ ومعجات السقاوؿ  : (6/10)
"Records of Contractor`s Personnel and Equipment" 

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يدود السيشجس بدجالت مفرمة لبياف ما يتػفخ في السػقع مغ اعجاد  



 اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح ٤ٓبٙ ّجٌخ رؤ٤َٛ ْٓوٝع

  

64 YWC-FARA 5-3.3 /2021                                  

 

نػاع . يجب اف مدتخجمػ السقاوؿ مرشفيغ حدب السيارات ، ومغ اعجاد معجاتو مرشفة حدب اال
يتع تقجيع ىحه الدجالت الى السيشجس كل شيخ حدب الشساذج التي يػافق عمييا السيشجس ، وذلظ 
الى اف يشجد السقاوؿ أي عسل معخوؼ بأنو الزاؿ متبقيا  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  
شغب او تجاوز عمى القانػف او اخالؿ بالشطاـ مغ قبل مدتخجمػ السقاوؿ اوفيسا بيشيع ، واف 

 يحافظ عمى االمغ وحساية االشخاص والسستمكات في السػقع وما يجاوره .
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 الفرل الدابع

 التجييدات اآللية والسػاد والسرشعية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

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

 بالصخيقة السحجدة في العقج ) إف وججت( ، و    -أ 

 بصخيقة حخيرة والئقة بأصػؿ الرشاعة السحتخفة والستعارؼ عمييا ، و   -ب 

باستخجاـ مخافق مجيدة برػرة مشاسبة ومػاد غيخ خصخة ) اال اذا نز في العقج عمى غيخ  -ج 
 ذلظ (. 

 "Samples" العيشػات : (7/2)

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

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

 أية عيشات اضافية يصمبيا السيشجس كتغييخات ،  -ب 

وعمى اف يتع وضع ممرق صػرة عمى كل عيشة لبياف مشذئيا والغخض مغ استعساليا في  
 .االشغاؿ

 "Inspection " : السعايشة (7/3)

 يجب اف يتستع افخاد صاحب العسل في كل االوقات السعقػلة بسا يمي : 

الجخػؿ بيدٍخ الى كل أجداء السػقع والى جسيع االماكغ التي يتع الحرػؿ عمى السػاد  -أ 
 الصبيعية مشيا.
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الفحز والسعايشة اف يتسكشػا خالؿ االنتاج والترشيع واالنذاء ، ) في السػقع وخارجو ( مغ  -ب 
 والقياس واختبار السػاد والسرشعية ، والتحقق مغ تقجـ ترشيع التجييدات وانتاج وصشاعة السػاد .

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

 ىحه االفعاؿ ال يعفيو مغ أي التداـ او مدؤولية .

كسا يتعيغ عمى السقاوؿ اشعار السيشجس عشجما يتع تجييد االشغاؿ وقبل تغصيتيا او حجبيا عغ  
الشطخ ، او تػضيبيا بقرج التخديغ او الشقل . وعمى السيشجس اف يجخي الفحز او السعايشة او 

او االختبار دوف أي تأخيخ غيخ معقػؿ ، او اف يعمع السقاوؿ انو الحاجة الجخاء الكذف القياس 
متى شمب مشو السيشجس  –عمييا . أما اذا اخفق السقاوؿ في إشعار السيشجس ، فانو يتختب عميو 

اف يكذف عغ االشغاؿ التي تست تغصيتيا ، ثع يعيجىا الى وضعيا الدابق واصالح  –ذلظ 
 ويتحسل السقاوؿ كل التكاليف التي تتختب عمى ذلظ .العيػب فييا 

 " 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 السعمػمات  
، والكيخباء والسعجات والسحخوقات والسدتيمكات ، والعسالة ، والسػاد ، وكادرا  مؤىال  وخبيخا  ، مسا 

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

يجػز لمسيشجس، اعساال الحكاـ "الفرل الثالث عذخ" اف يغيخ مكاف او تفاصيل االختبارات  
تيجة ليحه السشرػص عمييا ، او اف يأمخ السقاوؿ القياـ باختبارات اضافية ، واذا تبيغ ن

االختبارات السغيخة او االضافية اف التجييدات او السػاد او السرشعيات التي تع اختبارىا ال تتػافق 
ومتصمبات العقج ، فاف كمفة تشفيح ىحه التغييخات يتحسميا السقاوؿ بغس الشطخ عغ احكاـ العقج 

 االخخى . 

ساعة الى السقاوؿ يعمسو فيو عغ  (24يتعيغ عمى السيشجس اف يخسل اشعارا  بسجة ال تقل عغ ) 
نيتو لحزػر االختبارات . واذا لع يحزخ السيشجس في السػعج والسكاف الستفق عمييسا ، فانو 
يسكغ لمسقاوؿ أف يسزي في اجخاء ىحه االختبارات ، اال اذا صجرت لو تعميسات مغ السيشجس 

 السيشجس . بخالؼ ذلظ ، وتعتبخ ىحه االختبارات وكانو قج تع اجخاؤىا بحزػر
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اذا تكبج السقاوؿ تاخخا في مجة التشفيح و/ أو كمفة بدب امتثالو ليحه التعميسات ، او نتيجة لتأخيخ  
يعتبخ صاحب العسل مدؤوال  عشو ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ اشعارا  الى السيشجس لتقجيخ 

 ( ، بخرػص :20/1استحقاقاتو 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 

( 3/5) يتعيغ عمى السيشجس ، بعج تدمسو لسثل ىحا اإلشعار ، اف يقـػ اعساال  الحكاـ السادة 
 باالتفاؽ عمييا ، او اجخاء التقجيخات ليحه االمػر .

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس ، دوف تػاف ، تقاريخ مرجقة لالختبارات ، فاذا وجج  
السيشجس بأف االختبارات قج اجيدت ، يقـػ بتػقيع شيادة االختبار ، او يرجر لمسقاوؿ كتابا  بيحا 

يكغ السيشجس قج حزخ اجخاء االختبارات ، فعميو قبػؿ نتائجيا عمى انيا السزسػف . واذا لع 
 صحيحة.

 "Rejection "الخفػس : (7/5)

إذا ُوِجَج نتيجة الي فحز او معايشة او قياس او اختبار ، اف ايا مغ التجييدات أو السػاد او  
اف يخفس تمظ السرشعيات معيب ، او انو ال يتػافق مع متصمبات العقج ، فاف لمسيشجس 

التجييدات او السػاد او السرشعيات بإشعار يخسمو الى السقاوؿ ، مع بياف االسباب الجاعية لمخفس 
، ويتعيغ عمى السقاوؿ تاليا  لحلظ اف يرمح العيب في البشج السخفػض حتى يربح متػافقا  مع 

 متصمبات العقج .

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

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

 ”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 
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 ازالة واعادة تشفيح أي جدء مغ االشغاؿ مخالف لستصمبات العقج ، و  -ب 

تشفيح أي عسل يعتبخ بخأي السيشجس انو مصمػب برػرة مدتعجمة مغ اجل سالمة االشغاؿ ،  -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 تتجاوز  
السجة السحجدة ) اف وججت ( في التعميسات ، او اف يشفحىا فػرا  اذا كاف االمخ متعمقا  بتشفيح عسل 

 ما برفة االستعجاؿ كسا ىػ مبيغ في الفقخة )ج( اعاله . 

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

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

 :      " of  Plant and Materialsممكية التجييدات اآللية والسػاد  (7/7)
"Ownership 

إف أي بشج مغ التجييدات والسػاد ، والى الحج الحي يشدجع مع قػانيغ الجولة ، يربح ممكا   
 اعتبارا  مغ التاريخ األبكخ مسا يمي : لراحب العسل ) خاليا  مغ أي رىغ او حقػؽ لمغيخ (

 عشجما يتع تػريجىا الى السػقع ، أو  -أ 

عشجما يربح السقاوؿ مخػال لقبس الجفعة التي تذسل بجؿ التجييدات والسػاد في حالة تعميق -ب 
 ( . 10/ 8العسل اعساال  لمسادة  ) 

 ”Royalties“ عػائج حق السمكية : (7/8)

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

 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 .
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 الفرل الثامغ

 السباشخة ، تأخخ اإلنجاز وتعميق العسل

COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       

 "Commencement of Works" مباشخة العسل : (8/1)

( اياـ عمى االقل ، وما 7يتعيغ عمى السيشجس اف يخسل الى السقاوؿ اشعارا  " بتاريخ السباشخة " قبل ) 
( يػما  42لع يتع تحجيج غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فاف تاريخ السباشخة يجب اف يكػف خالؿ )

  .تدمع السقاوؿ لكتاب القبػؿمغ تاريخ 

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

  "Time for Completion" مجة االنجاز:  (8/2)

واي قدع مشيا ) إف وجج ( خالؿ مجة االنجاز السحجدة يشبغي عمى السقاوؿ اف يشجد جسيع االشغاؿ ،  
 لالشغاؿ بكامميا ، او الي قدع مشيا ، )حدب واقع الحاؿ ( ، بسا في ذلظ :

 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 ) 

 "Program" بخنامج العسل : (8/3)

( يػما  مغ تاريخ تدمسو 28يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ لمسيشجس  بخنامج عسل زمشي مفرل خالؿ ) 
بخنامجا  معجال  في أي وقت  ( كسا يتعيغ عميو ايزا  اف يقجـ8/1الشعار السباشخة بسػجب السادة )

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

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

 السػقع ، واالنذاء ، والتخكيب واالختبار ، و 
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 بياف ادوار السقاوليغ الفخعييغ السدسييغ  لكل مخحمة مغ مخاحل العسمػ  -ب 

 بياف تدمدل ومػاعيج السعايشات واالختبارات السحجدة في العقج ، و  -ج 

 تقخيخا مدانجا  يتشاوؿ : -د 

 الػصف العاـ الساليب التشفيح السشػي اعتسادىا لكل مخحمة رئيدية مغ مخاحل التشفيح ، و -(1) 

السيارات وسجل معجات بياف تقجيخات السقاوؿ السعقػلة العجاد افخاد السقاوؿ مرشفيغ حدب  -(2)
 السقاوؿ مرشفة حدب االنػاع ، مسا يمـد تػاججه في السػقع لكل مخحمة مغ مخاحل التشفيح الخئيدية .

بالتعميق عميو واعالـ السقاوؿ  –( يػما  مغ تاريخ تدمسو لمبخنامج 21خالؿ ) –وما لع يقع السيشجس  
الحق في اف يقـػ بالتشفيح بسػجبو ، مع مخاعاة عغ مجى عجـ مصابقة البخنامج لمعقج ، فممسقاوؿ حيشئح 

التداماتو االخخى وفقا  لمعقج . كسا يعتبخ افخاد صاحب العسل مخػليغ باالعتساد عمى ذلظ البخنامج عشج 
 التخصيط الداء انذصتيع .

يتعيغ عمى السقاوؿ ارساؿ اشعار الى السيشجس ، دوف تػاٍف، عغ أية احجاث محتسمة او ضخوؼ  
ة يسكغ اف تؤثخ تأثيخا  عكديا  عمى تشفيح االشغاؿ ، او اف تديج مغ قيسة العقج او اف تؤخخ مدتقبمي

عسميات التشفيح ، ويجػز لمسيشجس اف يصمب مغ السقاوؿ اعجاد تقجيخاتو لسا قج تتدبب بو االحجاث 
تعمقة ( الس13/3السحتسمة 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 ) مبيشا  مجى  
عجـ التػافق ( او انو ال يتشاسب مع التقجـ الفعمي لمتشفيح ومقاصج السقاوؿ السخصط ليا ، فإنو يتعيغ 

 اعساال  الحكاـ ىحه " السادة " .عمى السقاوؿ تقجيع بخنامج معجؿ الى السيشجس 

    "Extension of Time for Completion" تسجيج مجة االنجاز : (8/4)

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

 ( ، وذلظ الي مغ االسباب التالية : 10/1السادة )

( ، او أي 13/3اؽ عمى تعجيل مجة االنجاز بسػجب السادة )التغييخات ، اال اذا كاف قج تع االتف -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 
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 الطخوؼ السشاخية السعاكدة برػرة استثشائية ، او  -ج 

الشقز غيخ السشطػر في تػفخ السدتخجميغ او المػاـز مسا ىػ ناتج عغ انتذار وباء او تغييخ في   -د 
 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 .

السقاوؿ نفدو مخػال لتسجيج ما في " مجة االنجاز " ، فإنو يتعيغ عميو اف يذعخ السيشجس اذا اعتبخ  
( فاف 20/1( وعشجما يقـػ السيشجس بتقجيخ كل تسجيج لمسجة بسػجب السادة )20/1بحلظ اعساال لمسادة )

يج الكمي لو اف يعيج الشطخ في التقجيخات الدابقة ويجػز لو اف يديج ، ولكغ ليذ لو اف يشقز التسج
 لسجة االنجاز .

 "Delays Caused by Authorities" التأخيخ بدبب الدمصات:  (8/5)

 اذا انصبقت الذخوط التالية ، وىي : 

بدبب اف السقاوؿ تجاوب بججية التباع االجخاءات السػضػعة مغ قبل الدمصات العامة السخترة  -أ 
 والسذكمة قانػنيا  في الجولة ، و

 اف ىحه الدمصات تدببت بالتاخيخ او أعاقت عسل السقاوؿ ، و  -ب 

اف ىحا التأخيخ او االعاقة لع يكغ مشطػرا  ، فإف مثل ىحا التأخيخ او االعاقة يسكغ اعتباره سببا   -ج 
 (. 8/4لمتأخيخ بسػجب الفقخة )ب( مغ السادة ) 

 "Rate of Progress" ندبة تقجـ العسل : (8/6)

 في أي وقت :اذا تبيغ  

 اف التقجـ الفعمي بصئ ججا  بحيث يربح االنجاز متعحرا  خالؿ مجة االنجاز ، و/ او  -أ 

اف تقجـ العسل قج تخمف ) او سػؼ يتخمف ( عغ تػقيت البخنامج الحالي السذار اليو في السادة  -ب 
 (8/3 ، ) 

(، عشجئٍح يسكغ لمسيشجس اف  8/4 ولع يكغ ذلظ راجعا  لدبب مغ تمظ االسباب الػاردة في السادة ) 
( ليقـػ باعجاد بخنامج عسل معجؿ، مجعسا  بتقخيخ  8/3يرجر تعميساتو الى السقاوؿ عسال  بالسادة ) 

يبّيغ االساليب السعجلة التي يشػي السقاوؿ اتباعيا لتدخيع معجؿ تقجـ العسل واتسامو ضسغ مجة 
 االنجاز .
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لحلظ ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يباشخ باعتساد االساليب  وما لع يرجر السيشجس تعميسات خالفا   
السعجلة ، التي قج تتصمب زيادة عجد ساعات العسل و/او عجد مدتخجمػ السقاوؿ و/ او المػاـز ، عمى 
مدؤولية السقاوؿ ونفقتو. أما اذا ادت ىحه االساليب السعجلة الى اف يتحسل صاحب العسل كمفة 

اف يجفع ىحه الكمفة االضافية الى  –( 2/5عسال  باحكاـ السادة )  –ى السقاوؿاضافية، فانو يشبغي عم
 ( الحقا . 8/7صاحب العسل، باالضافة الى أية تعػيزات عغ التأخيخ) اف وججت( بسػجب السادة ) 

 

 

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

( فيشبغي عميو اف يجفع 8/2الحكاـ السادة )اذا اخفق السقاوؿ في االلتداـ بانجاز االشغاؿ وفقا   
( تعػيزات التأخيخ الستختبة عمى ىحا االخفاؽ ،  2/5لراحب العسل اعساال  الحكاـ السادة )  

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

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

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

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

 "Suspension of Works" تعميق العسل : (8/8)

اف يرجر تعميساتو الى السقاوؿ لتعميق العسل في أي جدء مغ االشغاؿ او  –في أي وقت  –لمسيشجس  
فييا كميا . وعمى السقاوؿ خالؿ ىحا التعميق ، اف يحسي ويخدف ويحافظ عمى االشغاؿ او ذلظ الجدء 

 مشيا ضج أي استخداد او خدارة او ضخر .

الحي يكػف فيو التعميق  –والى السجى  –التعميق في اشعاره . فاذا ولمسيشجس ايزا  اف يبيغ اسباب  
 ( ال تصبق . 8/11،  8/10،  8/9مغ مدؤولية السقاوؿ ، فإف احكاـ السػاد التالية ) 

 "Consequences of Suspension" تبعات تعميق العسل : (8/9)

اذا تكبج السقاوؿ تأخخا  في مجة االنجاز و/ او كمفة ما بدبب امتثالو لتعميسات السيشجس بتعميق العسل  
( ، و /أو استئشاؼ العسل ، فممسقاوؿ اف يقجـ اشعارا  الى السيشجس بحلظ ، لتقجيخ  8/8عسال  بالسادة ) 
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 ( بخرػص :  20/1ما يدتحقو السقاوؿ عسال  باحكاـ السادة ) 

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

 أي كمفة كيحه ، الضافتيا الى قيسة العقج .  -ب 

اعجاد ( لالتفاؽ عمى او 3/5وبعج تدمع السيشجس ليحا االشعار ، يتعيغ عميو اف يترخؼ بسػجب السادة ) 
 تقجيخاتو بذأف ىحه االمػر .

عمسا  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 في الحساية او التخديغ او 

 ( .8/8سال  باحكاـ السادة )السحافطة عمى االشغاؿ ع

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

 يدتحق لمسقاوؿ اف تجفع لو قيسة التجييدات و/او السػاد والتي لع يتع تػريجىا بعج الى السػقع، اذا: 

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

قاـ السقاوؿ باالشارة عمى اف تمظ التجييدات و/او السػاد اصبحت ممكا  لراحب العسل وفقا  لمتعميسات  -ب 
 الرادرة عغ السيشجس . 

 "Prolonged Suspension"       التعميق السصػؿ : (8/11)

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

لمسقاوؿ ، بعج اشعار السيشجس ، اف يتعامل مع ذلظ ( يػما  التالية لتاريخ الصمب ، جاز 28خالؿ الػ )
التعميق وكأنو الغاء بسػجب احكاـ " الفرل الثالث عذخ " لحلظ الجدء الستأثخ مغ االشغاؿ . اما اذا 
كاف التعميق يؤثخ عمى االشغاؿ بسجسميا ، جاز لمسقاوؿ ارساؿ اشعار بانياء العقج مغ قبمو عسال  

 ( .16/2باحكاـ السادة )

 "Resumption of Works"استئشاؼ العسل : (8/12)

اذا صجرت تعميسات او اذف مغ السيشجس باستئشاؼ العسل، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ والسيشجس  
مجتسعيغ، أف يقػما بالكذف عمى االشغاؿ والتجييدات والسػاد التي تأثخت بالتعميق، وعمى السقاوؿ اف 

 رة قج لحق بيا خالؿ فتخة التعميق .يقـػ باصالح أي استخداء او عيب او خدا
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 الفرل التاسع 

 االختبارات عشج االنجاز 

TESTS ON COMPLETION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Contractor`s Obligations"التدامات السقاوؿ : (9/1)

( 7/4يتعيغ عمى السقاوؿ اجخاء " االختبارات عشج االنجاز " شبقا  الحكاـ ىحا " الفرل " والسادة ) 
 د( . -4/1، وذلظ بعج تقجيع الػثائق السصمػبة مشو بسػجب الفقخة )

( يػما  قبل السػعج الحي يكػف 21يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعمع السيشجس باشعار ال تقل مجتو عغ ) 
فيو السقاوؿ مدتعجا  الجخاء أي مغ االختبارات عشج االنجاز. وما لع يتفق عمى خالؼ ذلظ ، يتع 

ـ السيشجس ( يػما  بعج ىحا السػعج ، في اليـػ او االياـ التي يقػ 14اجخاء ىحه االختبارات خالؿ)
 بتحجيجىا . 

عشج تقييع نتائج " االختبارات عشج االنجاز" ، يتعيغ عمى السيشجس اعتبار ىامر تفاوت الثار  
استخجاـ صاحب العسل لالشغاؿ عمى اداء االشغاؿ او خػاصيا االخخى ، وعشجما تعتبخ 

"، يقـػ السقاوؿ بتقجيع االشغاؿ، او أي قدع مشيا، انيا قج اجتازت مخحمة " االختبارات عشج االنجاز
 تقخيخ 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  
 ي اجخاء االختبارات.( بخرػص التجخل ف10/3( و/أو السادة )7/4الخامدة مغ السادة )

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

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

( يػما  ، جاز الفخاد 21اما اذا اخفق السقاوؿ في اجخاء " االختبارات عشج االنجاز " خالؿ فتخة الػ ) 
بارات صاحب العسل اف يقػمػا باجخاء االختبارات عمى مدؤولية ونفقة السقاوؿ ، وتعتبخ تمظ االخت
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 وكأنيا قج تع اجخاؤىا بحزػر السقاوؿ وتقبل نتائجيا عمى انيا صحيحة .

 "Retesting"اعادة االختبار : (9/3)

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

 مغ االشغاؿ ذي العالقة ، عمى اف تعاد االختبارات تحت نفذ الذخوط والطخوؼ .

(9/4) 

 

 االخفاؽ في اجتياز االختبارات عشج االنجاز :

"Failure to Pass Test on Completion" 

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 

ا االخفاؽ يؤدي الى فقجاف صاحب العسل بذكل جػىخي مغ االستفادة الكاممة مغ اذا كاف ىح -ب 
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 عمييا ضسغ 

 ج(، او -11/4احكاـ الفقخة )

 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 االخخى  
وفقا  لمعقج ، ويتع تخفيس قيسة العقج بسبمغ يكػف مشاسبا  لتغصية القيسة الستحققة عغ خفس قيسة 

تفاع بالشدبة لراحب العسل نتيجة ليح االخفاؽ ، وما لع يكغ ىحا التخفيس الستعمق بيحا االن
االخفاؽ محجدا  في العقج ) أو حجدت شخيقة احتدابو ( ، فاف لراحب العسل اف يصمب تقييع 

 التخفيس باحجى الصخيقتيغ التاليتيغ : 

عغ ىحا االخفاؽ فقط ( و يجفع  اف يتع االتفاؽ عميو فيسا بيغ الفخيقيغ ) كتعػيس كامل -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

 تدّمع االشغاؿ مغ قبل صاحب العسل 

EMPLYER'S TAKING OVER 

 تدمع االشغاؿ واقداـ االشغاؿ :  (10/1)

"Taking Over of the Works and Sections" 

( بخرػص االخفاؽ في اجتياز " االختبارات عشج 9/4باستثشاء الشز الػارد في السادة ) 
 االنجاز" ، فانو يتعيغ اف يتع تدمع االشغاؿ مغ قبل صاحب العسل عشجما : 

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

يكػف قج تع اصجار شيادة تدمع االشغاؿ ، او تعتبخ وكأنيا قج تع اصجارىا وفقا  الحكػاـ  -2 
 سادة " .ىػحه "  ال

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

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

 ( يػما  مغ تاريخ تدمسو شمب السقاوؿ :28يتعيغ عمى السيشجس اف يقـػ بالتالي ، خالؿ ) 

اف يرجر شيادة تدمع االشغاؿ لمسقاوؿ محجدا  فييا التاريخ الحي تعتبخ فيو االشغاؿ ، او أي  -أ 
قدع مشيا ، انو قج تع انجازىا بسػجب العقج ، باستثشاء اية اعساؿ ثانػية متبقية وعيػب ال تػثخ 

لمغخض الحي انذئت مغ اجمو )  –أو أي قدع مشيا  -بذكل جػىخي عمى استعساؿ االشغاؿ 
 إلى أف أو حيشسا يتع انجاز ىحه االعساؿ واصالح ىحه العيػب (، او 

اف يخفس الصمب ، مبيشا  االسباب ، ومحجدا  العسل الحي يتختب عمى السقاوؿ اف يدتكسل  -ب 
انجازه حتى يسكغ اصجار شيادة تدمع االشغاؿ . ويتعيغ عمى السقاوؿ اف يدتكسل انجاز مثل 

 ار آخخ لتدميع االشغاؿ بسػجب احكاـ ىحه " السادة " .ىحا العسل قبل التقّجـ باشع

أما اذا لع يقع السيشجس باصجار شيادة تدمع االشغاؿ او رفس شمب السقاوؿ خالؿ فتخة الػ  
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( يػما ، وكانت االشغاؿ او القدع ) حدب واقع الحاؿ( قج تع انجازىا برػرة جػىخية وفقا  28)
تدمع االشغاؿ" وكأنيا قج تع اصجارىا بالفعل في آخخ يـػ لمعقج، وعشجىا يجب اعتبار شيادة " 

 مغ تمظ الفتخة .

  ”Taking Over of Parts of the Works"تدمع اجداء مغ االشغاؿ : (10/2)

اف يرجر شيادة تدمع الي جدء مغ  –بشاء عمى تقجيخ صاحب العسل مشفخدا   –يجػز لمسيشجس  
 االشغاؿ الجائسة .

ال يجػز لراحب العسل اف يدتخجـ أي جدء مغ االشغاؿ ) بخالؼ االستعساؿ كاجخاء مؤقت  
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 

 يادة التدمع ، فإنو : قبل اصجار ش

 يجب اعتبار ذلظ الجدء الحي تع استخجامو وكأنو قج تع تدمسو مغ تاريخ بجء استعسالو ، و  -أ  

تشتقل مدؤولية العشاية بحلظ الجدء مغ االشغاؿ الى صاحب العسل مغ ذلظ التاريخ ،  -ب 
 وتتػقف مدؤولية السقاوؿ عغ العشاية بو ، و 

 اف يرجر شيادة تدمع لحلظ الجدء ، اذا شمب السقاوؿ مشو ذلظ . يتعيغ عمى السيشجس -ج 

بعج قياـ السيشجس باصجار شيادة تدمع االشغاؿ لجدء ما مغ االشغاؿ ، فانو يجب اتاحة اقخب  
فخصة لمسقاوؿ ليدتكسل ما يمـد مغ خصػات الجخاء ما تبقى مغ " اختبارات عشج االنجاز"، 

ظ االختبارات في اسخع فخصة مسكشة عسميا  ، وقبل انقزاء " وعمى السقاوؿ اف يقـػ باجخاء تم
 فتخة االشعار بالعيػب " التي تخز ذلظ الجدء .

اذا تكبج السقاوؿ كمفة ما نتيجة لقياـ صاحب العسل بتدمع جدء ما مغ االشغاؿ و/ او استخجامو  
فانو يتعيغ عمى  –اال اذا كاف ذلظ مشرػصا  عميو في العقج او تست مػافقة السقاوؿ عميو  -، 

 السقاوؿ : 

 ( اف يخسل اشعارا  الى السيشجس ، و 1) 

( 20/1اوؿ بذأف تمظ الكمفة ، مع مخاعاة احكاـ السادة )( اف يتع تقجيخ استحقاقات السق2) 
 مزافا    الييا ربح معقػؿ ، الضافتيسا الى قيسة العقج . 

( 3/5ويتعيغ عمى السيشجس، بعج تدمسو لسثل ىحا االشعار، اف يقـػ عسال  باحكاـ السادة ) 
 باالتفاؽ عمى تمظ الكمفة والخبح او تقجيخىسا .
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تدمع لجدء ما مغ االشغاؿ )غيخ القدع ( فاف تعػيزات التأخيخ عسا تبقى  اذا تع اصجار شيادة 
مغ االشغاؿ يجب تخفيزيا، وبالسثل، فاف تعػيزات التأخيخ لسا تبقى مغ قدع ما مغ االشغاؿ 
) اف وجج ( اذا تع تدمع جدء ما مشو، يتع تخفيزيا ايزا ، اما التخفيس في تعػيزات التأخيخ 

لسا لمجدء الحي تع تدمسو مغ قيسة مشدػبة الى القيسة الكمية لالشغػاؿ او  فيتع احتدابو بالتشاسب
(، 3/5القدػػع مغ االشغػػػاؿ ) حدب واقع الحاؿ ( ويتعيغ عمى السيشجس عسال  باحكاـ السػادة )

اف يقـػ باالتفاؽ عمييا او اف يعج التقجيخات الستعمقة بيحه الشدب، عمسا  بأف احكاـ ىحه الفقخة ال 
( وال تؤثخ عمى قيسة 8/7اال عمى السقجار اليػمي لتعػيزات التاخيخ بسػجب السادة ) تصبق

 الحج االقرى ليا .

 التجخل في اجخاء االختبارات عشج االنجاز: (10/3)

“Interference with Tests on Completion" 

( يػما  الي سبب 14لفتخة تتجاوز ) –اذا تعحر عمى السقاوؿ اجخاء " االختبارات عشج االنجاز"  
يعتبخ صاحب العسل مدؤوال 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 مسكشا  فيو انجاز 

 بارات عشج االنجاز. االخت

ويتعيغ عمى السيشجس اف يرجر شيادة تدمع لالشغاؿ وفقا  لحلظ ، ولكغ يتعيغ عمى السقاوؿ اف 
يقـػ باجخاء االختبارات عشج االنجاز في اقخب فخصة مسكشة عسميا  قبل انقزاء " فتخة االشعار 

جخاء االختبارات عشج ( يػما  يتزسغ ا14بالعيػب "، وعمى السيشجس اف يخسل اشعارا  بسيمة )
 اإلنجاز بسػجب الذخوط ذات العالقة في العقج .

اذا تكبج السقاوؿ تأخخا  في مجة االنجاز و/ او كمفة ما نتيجة لسثل ىحا التأخخ في اجخاء  
االختبارات عشج االنجاز ، فممسقاوؿ اف يخسل اشعارا  الى السيشجس لتقجيخ استحقاقاتو بذأنيا مع 

 -( ، بخرػص :20/1ادة )مخاعاة احكاـ الس

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

 أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، و اضافتيسا الى قيسة العقج . -1 

( باالتفاؽ 3/5لمسادة )أف يقـػ إعساال   -بعج تدمسو الشعار السقاوؿ –وعمى السيشجس  -2
 عمييا أو إعجاد التقجيخات الستعمقة بيحه األمػر.
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 االسصح التي تتصمب اعادتيا الى وضعيا الدابق : (10/4)
“”Surfaces Requiring Reinstatement 

باستثشاء ما نز عميو خالفا  لحلظ في شيادة تدمع االشغاؿ ، فاف شيادة التدمع الي قدع او  
االشغاؿ ، ال يسكغ اعتبارىا ترجيقا  عمى انجاز أية اراٍض او اسصح اخخى تتصمب جدء ما مغ 

 اعادتيا الى وضعيا الدابق .
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 الفرل الحادي عذخ

 السدؤولية عغ العيػب

DEFECTS LIABILITY 

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

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

 السقاوؿ : 

، خالؿ مجة  انجاز أي عسل متبق اعتبارا  مغ التاريخ السحجد في شيادة تدمع االشغاؿ -أ 
 معقػلة وفقا  لتعميسات السيشجس ، و 

 تشفيح جسيع االعساؿ السصمػبة الصالح العيػب او الزخر وفقا  لتعميسات صاحب العسل  -ب 
) او مغ يشػب عشو ( ، بتاريخ او قبل انقزاء فتخة اإلشعاربالعيػب في تمظ االشغاؿ او في أي 

 قدع مشيا ) حدب واقع الحاؿ (.

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

 "Cost of Remedying Defects  "كمفة اصالح العيػب : (11/2)

ب(عمى مدؤوليتو ونفقتو -11/1يتحسل السقاوؿ كمفة جسيع االعساؿ السذار الييا في الفقخة) 
 الخاصة،اذا كانت والى السجى الحي تعدى فيو ىحه االعساؿ الى: 

 أي ترسيع يعتبخ السقاوؿ مدؤوال عشو ، او  -أ 

 تقجيع تجييدات او مػاد او مرشعية مخالفة لذخوط العقج ، او  -ب 

 اخفاؽ مغ جانب السقاوؿ في التقيج بأي التداـ آخخ . أي  -ج 

اما اذا كانت ، والى السجى الحي تعدى فيو ىحه االعساؿ الى أي سبب اخخ ، كميا  او جدئيا  فانو  
يجب ابالغ السقاوؿ بحلظ مغ قبل صاحب العسل ) او نيابة عشو ( دوف تػاٍف وفي مثل ىحه 
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 ( الستعمقة باجخاء التغييخات .13/3الحالة يتع تصبيق احكاـ السادة )

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

لراحب العسل الحق في تسجيج فتخة االشعار بالعيػب في االشغاؿ او أي قدع مشيا بسػجب  
(، والى الحّج الحي تكػف فيو ىحه االشغاؿ او أي قدع مشيا او أي بشج رئيدي مغ 2/5السادة )

التجييدات ) حدب واقع الحاؿ بعج تدمسو( ال يسكغ استعسالو لالغخاض السقرػدة مشو ، وذلظ 
 عيب او ضخر، اال انو ال يجػز تسجيج تمظ الفتخة الكثخ مغ سشتيغ .  بدبب وجػد

( ، او بشاء 8/8اذا تع تعميق تػريج التجييدات و/او السػاد او تخكيبيا بسػجب احكاـ السادة ) 
( 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 
 قزي بو فتخة اإلشعار بالعيػب لتمظ التجييدات و/او السػاد، لػ لع يحرل ذلظ كانت سػؼ تش

  "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  
ػؿ الى السقاوؿ يحجد فيو مػعجا  آخخ الصالح تمظ مغ يشػب عشو ( اف يخسل اشعارا  بذكل معق

 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 اعساال  لمسادة )

 التالية ) حدب اختياره ( : مغ االجخاءات 

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

ا تكبجه برػرة معقػلة مغ اف يجفع الى صاحب العسل م –( 2/5اعساال لمسادة ) –عمى السقاوؿ 
 تكاليف الصالح العيب او الزخر .

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

االستفادة اذا كاف العيب او الزخر يؤدي الى حخماف صاحب العسل برػرة جػىخية، مغ  -ج 
الكاممة مغ االشغاؿ أو أي جدء رئيدي مشيا فمو اف يشيي العقج بكاممو، او انياءه بالشدبة لحلظ 
الجدء الخئيدي مشيا مسا ال يسكغ استخجامو لالغخاض السقرػدة مشو، وبجوف االجحاؼ بأية 
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حقػؽ اخخى تتختب لراحب العسل بسػجب العقج، او غيخ ذلظ مغ االسباب، وبحيث يكػف 
راحب العسل الحق في استخداد جسيع السبالغ التي تع دفعيا عمى االشغاؿ او عمى ذلظ الجدء ل

) حدب واقع الحاؿ ( مزافا  الييا نفقات التسػيل ونفقات التفكيظ واخالء السػقع واعادة 
 التجييدات والسػاد الى السقاوؿ .

     "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 

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

 ضسانا  آخخ مشاسبا  بذأنيا .

 "Further Tests" االختبارات االخخى : (11/6)

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

 ( يػما  مغ تاريخ اتساـ اصالح العيب او الزخر .28)

يتع اجخاء ىحه االختبارات ضسغ نفذ الذخوط التي اجخيت بسػجبيا االختبارات الدابقة ، اال اف  
الفخيق الحي يعتبخ مدؤوال  عغ العيب او الزخر حدبسا يتع تحجيجه كمفة اجخائيا يتحسميا 

 ( 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 متستعا  بحق الجخػؿ الى االشغاؿ ، كسا  
االمخ برػرة معقػلة الغخاض الػفاء بالتداماتو بسػجب احكاـ ىحا " الفرل " ، اال فيسا يتصمب 

 ال يتعارض مع االعتبارات االمشية السعقػلة لراحب العسل .

 "Contractor to Search"   واجب السقاوؿ في البحث عغ االسباب : (11/8)

بسػجب تػجييات السيشجس عغ اف يبحث  –اذا شمب السيشجس ذلظ  –يتعيغ عمى السقاوؿ  
اسباب أي عيب في االشغاؿ، وما لع تكغ كمفة اصالح العيػب عمى حداب السقاوؿ بسػجب 

( ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اف يقجر الكمفة الستختبة عمى عسمية البحث 11/2احكاـ السادة )
باعجاد التقجيخ ( إما باالتفاؽ او 3/5عغ االسباب ، مع ربح معقػؿ ، بسػجب احكاـ السادة )



 اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح ٤ٓبٙ ّجٌخ رؤ٤َٛ ْٓوٝع

  

83 YWC-FARA 5-3.3 /2021                                  

 

 الالـز ليا واضافتيسا الى قيسة العقج .

 "Performance Certificate"                 : شيادة االداء (11/9)

ال يعتبخ السقاوؿ انو قج اتع اداء التداماتو اال بعج اف يقـػ السيشجس باصجار " شيادة االداء "  
سقاوؿ انو قج اكسل االلتدامات السصمػبة مشو بسػجب لمسقاوؿ مبيشا  فييا التاريخ الحي يعتبخ فيو ال

 العقج . 

( يػما  مغ بعج انقزاء آخخ فتخة 28يتعيغ عمى السيشجس اف يرجر " شيادة االداء " خالؿ ) 
مغ فتخات االشعار بالعيػب ، او في اقخب فخصة مسكشة، بعج اف يكػف السقاوؿ قج قجـ جسيع " 

وتع اختبارىا بكامميا بسا في ذلظ اصالح اية عيػب فييا ، كسا وثائق السقاوؿ " وانجد االشغاؿ 
 يتع ارساؿ ندخة مغ شيادة االداء تمظ الى صاحب العسل .

 اف " شيادة االداء " وحجىا دوف غيخىا تعتبخ مسثمة  لقبػؿ االشغاؿ . 

 "Unfulfilled Obligations " االلتدامات غيخ السدتػفاه : (11/10)

صجور " شيادة االداء "، يبقى كل فخيق مدؤوال  عغ الػفاء بأي التداـ لع يشجده بعج اف يتع  
لتاريخو.  وعميو ، يطّل العقج ساري السفعػؿ بيغ الفخيقيغ الى اف يتع تحجيج شبيعة ومجة 

 االلتدامات غيخ السدتػفاة .

 " Clearance of Site"     :اخالء السػقع (11/11)

عشج تدمسو لذيادة االداء ، اف يديل مغ السػقع ما تبقى مغ معجات يتعيغ عمى السقاوؿ ،  
 السقاوؿ ، والسػاد الفائزة  والحصاـ والشفايات واالشغاؿ السؤقتة .

( يػما  مغ بعج تاريخ تدمع 28واذا لع تكغ جسيع ىحه السعجات والمػاـز قج تست ازالتيا خالؿ ) 
حق لراحب العسل اف يبيع او يتخمز مغ صاحب العسل لشدخة " شيادة االداء " ، فانو ي

بقاياىا ،  ويكػف صاحب العسل مخػال  بأف يدتخد التكاليف التي تكبجىا التساـ عسمية البيع او 
 التخمز واستعػادة السػقػع .

يجفع لمسقاوؿ أي رصيج فائس مغ حريمة البيع . اما اذا كانت قيسة ما تع تحريمو تقل عسا  
 و يتعيغ عمى السقاوؿ اف يجفع الخصيج الستبقي الى صاحب العسل .انفقو صاحب العسل ، فان
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 الفرل الثاني عذخ

 كيل االشغاؿ وتقجيخ 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 إشعارا  معقػال  إلى مسثل  
 السقػاوؿ ، والحي يتعيغ عميو : 

يستثل دوف تػاٍف اما بالحزػر او اف يخسل مسثال  آخخ مؤىال  لسداعجة السيشجس في اف  -أ 
 اجخاء الكيل ، أو

 اف يقجـ جسيع التفاصيل التي يصمبيا السيشجس مشو .  -ب 

اذا تخمف السقاوؿ عغ الحزػر او ارساؿ مسثل عشو ، فعشجىا يعتبخ الكيل الحي يعجه السيشجس  
 ال  ككيل صحيح . ) أو مغ يشػب عشو ( مقبػ 

وباستثشاء ما ىػ مشرػص عميو خالفا  لحلظ في العقج ، حيثسا يتع كيل االشغاؿ الجائسة مغ  
القيػد ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اعجادىا وعمى السقاوؿ ، حيشسا يجعى لحلظ ، اف يحزخ 

. فاذا تخمف  لتفحز القيػد لالتفاؽ عمييا مع السيشجس ، ومغ ثع التػقيع عمييا عشج السػافقة
 السقاوؿ عغ الحزػر تعتبخ القيػد مقبػلة وصحيحة 

أما إذا قاـ السقاوؿ بتفحز القيػد ولع يػافق عمييا و/أو لع يػقع عمييا بالسػافقة، فإنو يتعيغ 
عميو أف يذعخ السيشجس بحلظ، مبيشا  األمػر التي يدعع بأنيا غيخ صحيحة في تمظ القيػد 

سو ليحا اإلشعار، أف يقـػ بسخاجعة القيػد فإما أف يؤكجىا، أو أف ويتعيغ عمى السيشجس بعج تدم
( يػما  مغ 14يعجؿ عمييا وفي حالة أف السقاوؿ لع يخسل ذلظ اإلشعار إلى السيشجس خالؿ )

 بعج تاريخ دعػتو لتفحريا، فإنيا تعتبخ مقبػلة وصحيحة.
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 ”     Method of  Measurement"                : أسمػب الكيل  (12/2)

باستثشاء ما يخد خالفا  لحلظ في العقج  وعمى الخغع مغ وجػد أية اعخاؼ محمية، يتع الكيل عمى  
 الشحػ التالي :

 تكاؿ االشغاؿ كيال  ىشجسيا  صافيا  لمكسيات الفعمية لكل بشج مغ بشػد االشغاؿ الجائسة ، و  -1 

 الكسيات او اية ججاوؿ اخخى واجبة التصبيق.يكػف اسمػب الكيل وفقا  لججوؿ  -2 

 "Evaluation"تقجيخ القيسة: (12/3)

عسال  باحكاـ السادة  –باستثشاء ما ىػ وارد خالفا  لحلظ في العقج ، فانو يتعيغ عمى السيشجس  
أف يقـػ باالتفاؽ عمى قيسة العقج او تقجيخىا باحتداب القيسة لكل بشج مغ بشػد  –( 3/5)

 12/1وذلظ باعتساد الكيل السػافق عميو او الحي يتع تقجيخه بسػجب احكاـ السادتيغ ) االشغاؿ ،
 ( اعاله ، وبدعخ الػحجة السشاسب لمبشج .12/2و 

يكػف سعخ الػحجة السشاسب لمبشج كسا ىػ محجد في العقج ، فاذا لع يكغ ىحا البشج مػجػدا  ،  
ـد تحجيج سعخ وحجة مشاسب ججيج لبشج ما مغ يعتسج سعخ الػحجة لبشج مذابو . ومع ذلظ فانو يم

 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 

قج ليحا البشج ، يتجاوز ( كاف حاصل ضخب التغّيخ في الكسية بدعخ الػحجة السحّجد في الع2)  
 %( مغ قيسة العقج السقبػلة "، و 0.01)

( 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)   

 ( اف العسل قج صجرت بذأنو تعميسات بكغييخبسػجب احكاـ الفرل " الثالث عذخ " و 1)-ب 

 ( انو ال يػجج سعخ وحجة مجوف ليحا البشج في العقج ، و 2) 

( انو ال يػجج لو سعخ وحجة محجد مشاسب الف شبيعة العسل فيو ليدت متذابية مع أي بشج 3) 
 فيحه ضسغ ضخوؼ مذابية لطخوفو .مغ بشػد العقج، او اف العسل ال يتع تش

يتع اشتقاؽ سعخ الػحجة الججيج مغ اسعار بشػد العقج ذات الرمة ، مع تعجيالت معقػلة لذسػؿ  
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 اثخ االمػر السػصػفة في الفقختيغ ) أ ( و / أو ) ب ( اعاله ، حدبسا ىػ واجب لمتصبيق مشيا

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

 اخخى ذات عالقة .

والى اف يحيغ وقت االتفاؽ عمى سعخ الػحجة السشاسب او تقجيخه فإنو يتعيغ عمى السيشجس اف  
 شيادات الجفع السخحمية .يقـػ بػضع سعخ وحجة مؤقت الغخاض 

 ”Omissions ”:  االلغاءات (12/4)

عشجما يذكل الغاء أي عسل جدءا  ما )أو كال  ( مغ التغييخ ) االمخ التغييخي ( ، ولع يكغ قج تع  
 االتفاؽ عمى تحجيج قيستو ، فانو :

اذا كاف السقاوؿ سػؼ يتكبج ) او قج تكبج ( كمفة ما كاف مفتخضا  فييا اف تكػف مغصاة بسبمغ  -أ 
 يذكل جدءا  مغ " قيسة العقج السقبػلة " فيسا لػ لع يحرل االلغاء ، و 

بالغاء العسل سػؼ يشتج عشو ) او نتج عشو ( اف ىحا السبمغ ال يذكل جدءا  مغ قيسة العقج  -ب 
 ، و 

ىحه الكمفة ال يسكغ اعتبارىا مذسػلة في تقجيخ قيسة أي عسل بجيل لو ففي مثل ىحه  اف -ج 
الحالػة    يتعيغ عمى السقاوؿ اشعار السيشجس بحلظ مع تقجيع التفريالت السؤيجة . كسا يتعيغ 

اف يتػصل باالتفاؽ،  –( 3/5عسال  باحكاـ السادة ) –عمى السيشجس ، عشج تدمسو ليحا االشعار 
 يقـػ باعجاد التقجيخ الالـز ليحه الكمفة ، الضافتيا الى قيسة العقج.او اف 
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 الفرل الثالث عذخ

 التغييخات والتعجيالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 

 "Right to Vary"       :صالحية احجاث التغييخ   (13/1)

بإمكاف السيشجس ، في أي وقت قبل صجور شيادة تدمع االشغاؿ ، اف يبادر باحجاث تغييخات في  
االشغاؿ ، سػاء مغ خالؿ تعميسات يرجرىا ، او بالصمب الى السقاوؿ اف يقجـ اقتخاحا  لمشطخ فيو 

 . 

ا قجـ السقاوؿ يتعيغ عمى السقاوؿ اف يمتـد بكل تغييخ ) امخ تغييخي ( ويشفحه بجوف تػاٍف ، اال اذ 
اشعارا  الى السيشجس يعمسو فيو بانو ال يدتصيع اف يحرل عمى المػاـز السصمػبة لتشفيح اعساؿ 
التغييخات بجاىدية ، عمى اف يخفق باشعاره التفريالت السؤيجة 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 : 

تغييخات في الكسيات الي بشج مغ بشػد االشغاؿ السذسػلة في العقج ) اال اف مثل ىحه  -أ 
 التغييخات ال تذكل امخا  تغييخيا  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 

 الغاء أي مغ االشغاؿ ) اال اذا كاف سيتع تشفيحه مغ قبل آخخيغ ( ، أو  -د 

ما لع  -تشفيح أي عسل اضافي ، او تقجيع تجييدات او مػاد او خجمات تمـد لالشغاؿ الجائسة  -ىػ 
ت عشج االنجاز " متعمقة بيا ، او عسل مجدات او اختبارات أو أعساؿ  و حتى ذلظ أي " اختبارا

 استكذافية اخخى ، او 

 تغييخات في تدمدل او تػقيت تشفيح االشغاؿ .  -ز 

ال يحق لمسقاوؿ اف يجخي أي تغييخ و/او أي تعجيل في االشغاؿ ، اال اذا قاـ السيشجس ) أو الى  
 افقتو عمى اجخاءه كتغييخ .اف يقـػ ( باصجار تعميسات بو او مػ 

 "Value Engineering":اليشجسة القيّسية   (13/2)

يسكغ لمسقاوؿ في أي وقت اف يقجـ الى السيشجس اقتخاحا  خصيا  ، يعخض فيو رأيو ، الحي إف تع  
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 اعتساده ، فانو :

 يعجل في انجاز االشغاؿ ، أو -1 

يخفس قيسة االشغاؿ ) لسرمحة صاحب العسل ( فيسا يخز عسميات التشفيح او صيانة 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 

السقاوؿ ، واف يكػف مدتػفيا  لستصمبات اجخاء التغييخات يتعيغ اف يتع اعجاد االقتخاح عمى حداب  
 ( الحقا  .13/3السحجدة في السادة )

اذا اشتسل عخض السقاوؿ ، الحي تتع مػافقة السيشجس عميو ، تعجيال  عمى ترسيع أي جدء مغ  
 االشغاؿ الجائسة ، فانو يتعيغ القياـ بسا يمي ) اال اذا اتفق الفخيقاف عمى غيخ ذلظ ( :

 اف يقـػ السقاوؿ باعجاد ترسيع ىحا الجدء ، و   -أ  

 أ ، ب، ج، د( الستعمقة بالتدامات السقاوؿ العامة ، و -4/1تصبق عميو احكاـ الفقخات )   -ب 

اذا تختب عمى ىحا التعجيل تخفيس في قيسة العقج ليحا الجدء ، فانو يتعيغ عمى السيشجس ،  -ج 
( اف يقـػ باالتفاؽ عمى او تقجيخ بجؿ االتعاب الستختب عمى تعجيل 3/5عسال  باحكاـ السادة )

يغ %( مغ الفخؽ بيغ السبمغ50الترسيع لتزسيشو في قيسة العقج . ويكػف ىحا البجؿ مداويا  لػ )
 التالييغ : 

التخفيس الستحقق في قيسة العقج ليحا الجدء ، مسا ىػ ناتج عغ التعجيل ، باستثشاء  -(1) 
( ، والتعجيالت بدبب تغيخ التكاليف 13/7التعجيالت بدبب تغييخ التذخيعات بسػجب السادة ) 

 ( ، و 13/8بسػجب السادة )

جداء السغيخة بالشدبة لراحب العسل ، التخفيس الحاصل ) اف وجج ( في قيسة تمظ اال -( 2) 
 مأخػذا  في االعتبار اي نقز في الشػعية او العسخ الستػقع او الفاعمية التذغيمية .

 ( ، فعشجىا ال يحتدب أي بجؿ لالتعاب . 2( تقل عغ قيسة )1اال انو اذا وجج أف قيسة ) 

   "Variation Procedure"     اجخاءات التغييخ: (13/3)

قاـ السيشجس بصمب اقتخاح مغ السقاوؿ ، قبل اصجار التعميسات بتغييٍخ ما ، فإنو يتعيغ عمى اذا  
السقاوؿ اف يدتجيب لمصمب كتابيا  في اسخع وقت مسكغ عسميا  ، اما بإبجاء اسباب عجـ قجرتو عمى 

 االمتثاؿ ) اف كاف ىحا ىػ الحاؿ (، او بأف يقجـ ما يمي :

 وصفا  لالشغاؿ التي يقتخح تشفيحىا وبخنامج العسل لتشفيحىا ، و  -أ  
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مقتخحات السقاوؿ الي تعجيل يمـد ادخالو عمى بخنامج العسل السقجـ مشو بسػجب السادة  -ب 
 (، واثخه عمى مجة االنجاز ، و 8/3)

 اقتخاح السقاوؿ بخرػص تقجيخ قيسة التغييخ . -ج 

ع ما يسكغ عسميا  ، بعج تدمسو القتخاح السقاوؿ ) بسػجب السادة يتعيغ عمى السيشجس ، باسخ  
( او لغيخ ذلظ ( اف يخد عمى السقاوؿ إما بالسػافقة او عجـ السػافقة او اف يخسل تعميقاتو 13/2)

 عميو ، عمسا  بأنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف ال يؤجل تشفيح أي عسل خالؿ فتخة انتطاره لتدمع الخد . 

تشفيح تغييخ ما ، مع شمب تدجيل الشفقات ، يجب اف ترجر مغ السيشجس الى أي تعميسات ل 
 السقاوؿ ، وعمى السقاوؿ اف يعمسو بتدمع تمظ التعميسات . 

يتع تقجيخ قيسة كل " تغييخ" بسػجب احكاـ " الفرل الثاني عذخ" ، اال اذا اصجر السيشجس  
 الفرل " .تعميساتو او وافق عمى غيخ ذلظ عسال  باحكاـ ىحا 

 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  
تعجيل لالسعار او السػافقة عميو ، اف تع اجخاء تقجيخ بذأنو ، كسا ذكخ اعاله ، فانو يجب تحجيج 

الشارة السبمغ الحي سيجفع بكل عسمة مغ العسالت الػاجب الجفع بيا . وبشاء  عميو ، فانو يجب ا
الى الشدب الفعمية او الستػقعة لمعسالت التي يتعيغ الجفع بيا فيسا يخز كمفة العسل السغيخ ، 

 وندب العسالت السختمفة السحجدة لجفع قيسة العقج . 

 "Provisional Sums  " السبالغ االحتياشية  :  (13/5)

لتعميسات السيشجس ، ويتع تعجيل قيسة العقج يتع استخجاـ كل مبمغ احتياشي فقط كميا  او جدئيا  وفقا   
 وفقا  لحلظ .

ال يذسل السبمغ االجسالي الحي يجفع لمسقاوؿ اال تمظ السبالغ الستعمقة بالعسل او المػاـز او  
الخجمات التي تع رصج السبمغ االحتياشي الجميا ، وفقا  لتعميسات السيشجس . ولكل مبمغ احتياشي 

 -ميسات بخرػص ما يمي :يجػز لمسيشجس اف يرجر تع

لعسل يشفحه السقاوؿ ) بسا في ذلظ التجييدات او السػاد او الخجمات السصمػب تقجيسيا ( ، ويتع  -أ 
 ( و/أو13/3تقجيخ قيستو كتغييخ بسػجب السادة )

التجييدات او السػاد او الخجمات التي يتع شخاؤىا مغ قبل السقاوؿ ، ويتع تقجيخ قيستيا عمى  -ب 
 التالي ، الضافتيا إلى قيسة العقج :الشحػ 
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 السبالغ الفعمية التي دفعيا السقاوؿ ) او السدتحقة الجفع مغ قبمو ( ، و  -1 

مبمغا  مقابل السراريف االدارية والخبح ، محدػبا  كشدبة مئػية مغ ىحه السبالغ الفعمية  -2 
مغ الججاوؿ السشاسبة ، فاف بتصبيق الشدبة السئػية ذات الرمة ) إف وججت( كسا حجدت في أي 

 لع تخد مثل ىحه الشدبة في الججاوؿ ، فبالشدبة السئػية السحجدة في ممحق عخض السشاقرة .

يتعيغ عمى السقاوؿ ، عشجما يصمب السيشجس مشو ذلظ ، اف يقجـ لو العخوض السدعخة والفػاتيخ  
 والسدتشجات والحدابات او االيراالت االثباتية . 

 "Daywork"       :باليػميو   العسل (13/6)

لالعساؿ الرغيخة او ذات الصبيعة الصارئة ، يسكغ لمسيشجس اف يرجر تعميساتو لتشفيح التغييخ  
عمى اساس العسل باليػمية، وعشجئح يتع تقييسو بسػجب ججوؿ " العسل باليػمية " السذسػلة بالعقج ، 

لعقج، فاف احكاـ وباالجخاءات السحجدة تاليا  اما اذا لع يػجج ججوؿ " لمعسل باليػمية " مذسػال  في ا
 ىحه السادة ال تصبق. 

اف يقجـ الى السيشجس العخوض السدعخة  –قبل تثبيت شمبات شخاء المػاـز  –يتعيغ عمى السقاوؿ  
، كسا انو يتعيغ عميو عشجما يتقجـ بصمبات الجفع اف يقجـ الفػاتيخ والسدتشجات والحدابات او 

 االيراالت الستعمقة بأي مغ ىحه المػاـز . 

باستثشاء اية بشػد لع يتع تحجيجىا في ججوؿ العسل باليػمية لمجفع مقابميا، فانو يتعيغ عمى و  
السقاوؿ اف يقجـ كذػفا  يػمية دقيقة ) عمى ندختيغ ( تتزسغ التفاصيل التالية لمسػارد التي تع 

 استخجاميا في تشفيح عسل اليـػ الدابق :

 ، و اسساء ووضائف ومجة عسل مدتخجمػ السقاوؿ  -أ 

 تحجيج انػاع ومجة تذغيل معجات السقاوؿ واستعساؿ االشغاؿ السؤقتة ، و  -ب 

 كسيات وانػاع التجييدات والسػاد السدتعسمة .  -ج 

يقـػ السيشجس بتػقيع ندخة واحجة مغ كل كذف اذا وججه صحيحا  او وافق عميو ، ومغ ثع يعيجه  
يع كذف مدعخ بيحه السػارد الى السيشجس قبل الى السقاوؿ . الحقا  لحلظ يقـػ السقاوؿ بتقج

 ( . 14/3تزسيشو في كذف الجفعة التالية بسػجب احكاـ السادة )

 Adjustments for Changes in"لتعجيالت بدبب تغييخ التذخيعات:" (13/7)

Legislation  
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تغييخ في قػانيغ يتعيغ اف تعجؿ قيسة العقج لسخاعاة اية زيادة او نقراف في الكمفة نتيجة أي  
الجولة )بسافي ذلظ سّغ قػانيغ ججيجة والغاء او تعجيل قػانيغ قائسة( او في التفديخات القزائية او 
الحكػمية الخسسية ليا، اذا حرل ذلظ التغييخ بعج التاريخ االساسي ، ونتج عشو تأثيخ عمى اداء 

 السقاوؿ اللتداماتو بسػجب العقج .

اذا تكبج السقاوؿ ) او كاف سيتكبج ( تأخيخا  و / او كمفة اضافية نتيجة ليحه التغييخات في القػانيغ  
او في تمظ التفديخات ، مسا حرل بعج التاريخ االساسي ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يخسل 

( بخرػص 20/1إشعارا  الى السيشجس بحلظ ، لتقجيخ استحقاقاتو بذأنيا مع مخاعاة احكاـ السادة )
 : 

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

 أي كمفة كيحه الضافتيا الى قيسة العقج .  -ب 

 اف –( 3/5عسال  باحكاـ السادة ) –وبعج تدمع السيشجس لسثل ىحا االشعار ، فانو يتعيغ عميو  
 يتػصل الى اتفاؽ عمييا او اف يعج التقجيخات الالزمة بخرػص ىحه االمػر . 

(13/8) 

 

 التعجيالت بدبب تغّيخ التكاليف  : 

""Adjustments for Changes in Cost 

أف مرصمح " ججوؿ بيانات التعجيل الػارد في ىحه السادة "  يعشي ججوؿ بيانات التعجيل السعبأ  
السشاقرة ، وفي حالة عجـ وجػد مثل ىحا الججوؿ ، فاف مزسػف ىحه والسخفق بسمحق عخض 

 السادة ال يصبق .

في حالة تصبيق احكاـ ىحه " السادة " ، فإف السبالغ التي تجفع لمسقاوؿ يجب اف يتع تعجيميا  
لتذسل اثخ الديادة او الشقراف بدبب أي ارتفاع او انخفاض يصخأ عمى اجػر االيجي العاممة او 

عار المػاـز وغيخىا مغ مجخالت االشغاؿ  مغ خالؿ تصبيق السعادالت السجرجة في ىحه " عمى اس
السادة " ، والى السجى الحي يكػف فيو التعػيس الذامل بدبب أي ارتفاع او انخفاض في الكمفة 
غيخمغصى ضسغ احكاـ ىحه السادة او احكاـ أي مادة اخخى في العقج ،فاف " قيسة العقج السقبػلة " 

 تبخ انيا تحتػي عمى مبمغ عخضي لمتعػيس عغ التقمبات االخخى في الكمفة .تع

يتع احتداب التعجيل في السبالغ السدتحقة الجفع الى السقاوؿ ) كسا يتع تقجيخ قيستيا باستعساؿ  
الججاوؿ السشاسبة ومغ خالؿ ترجيق شيادات الجفع ( وذلظ بتصبيق السعادلة التالية ، وذلظ 

العسالت السختمفة كٍل عمى حجة ، عمسا  بأف ىحا التعجيل ال يدخي عمى أي عسل لحاالت الجفع ب
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 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 : 
ت = معامل التعجيل الحي تزخب بو القيسة السقجرة بالعسمة السعيشة في العقج خالؿ الفتخة الدمشية  

 )ف( مقجرة باالشيخ ، اال اذا ورد نز مغايخ لحلظ في ممحق عخض السشاقرة . 

الرمة ، ويسثل الجدء غيخ القابل أ  = معامل ثابت يتع تحجيجه في ججوؿ بيانات التعجيل ذات 
 لمتعجيل مغ الجفعات التعاقجية .

ب، جػ، د = معامالت التػزيغ التي تسثل ندب عشاصخ الكمفة الجاخمة في تشفيح االشغاؿ كالعسالة  
 والسعجات والسػاد . 

بعسمة (= مؤشخات الكمفة الحالية او االسعار السخجعية لمفتخة ) ف ( معبخا  عشيا ف، ؿ ف، ـ ف)ع 
الجفع ذات الرمة ، ويصبق كل واحج مشيا عمى عشرخ الكمفة السججوؿ ذي الرمة ، وذلظ في 

 ( يػما  .49التاريخ الحي يدبق اليـػ االخيخ مغ الفتخة ) التي تتعمق بيا شيادة الجفع السعشية( بػ )

(= مؤشخات االسعار " االساسية او السخجعية لعشاصخ الكمفة في مػعج التاريخ 0، ؿ0، ـ0)ع 
 االساسي لكل عسمة مغ العسالت . 

عمى اف يتع استعساؿ " مؤشخات االسعار " او االسعار السخجعية السحجدة في ججوؿ بيانات  
ليحا الغخض فانو التعجيل ، واذا كاف ىشالظ شظ في مرجرىا ، فيتع تقجيخىا مغ قبل السيشجس . و 

يجب االستخشاد بقيع "مؤشخات االسعار " بتػاريخ محجدة لغاية تػضيح السرجر السحكػر، ولػ اف 
 ىحه التػاريخ ) وكحلظ ىحه القيع ( قج ال تتالءـ مع مؤشخات االسعار السخجعية . 

، فانو  في الحاالت التي تكػف فييا " عسمة مؤشخ االسعار " غيخ العسمة السحجدة في الججوؿ 
يجب اجخاء التحػيل الالـز في اسعار العسالت باعتساد سعخ البيع السحجد مغ قبل البشظ السخكدي 

 بتاريخ انصباؽ مؤشخ االسعار . 

والى اف يحيغ الػقت الحي يكػف فيو تحجيج مؤشخات االسعار متاحا  ، فإنو يتعيغ عمى السيشجس  
حمية ، وفي الػقت الحي يربح فيو مؤشخ وضع مؤشخ مؤقت لغخض اصجار شيادات الجفع السخ 

 االسعار متاحا  ، يعاد احتداب قيسة التعجيل وفقا  لحلظ . 
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اذا اخفق السقاوؿ في انجاز االشغاؿ خالؿ مجة االنجاز ، فانو يتع احتداب التعجيل عمى السبالغ  
 السدتحقة بعج مجة االنجاز بػاسصة أي مغ االسمػبيغ التالييغ : 

كل مؤشخ سعخ او سعخ واجب التصبيق في اليـػ التاسع واالربعيغ قبل تاريخ انقزاء " مجة  -1 
 االنجاز " لالشغاؿ ، او 

 دليل االسعار او الدعخ الحالي ، -2 

 اييسا افزل لراحب العسل .  

ة أما بخرػص معامالت التػزيغ ) ب، ج ، د ( لمعشاصخ السكػنة لمكمفة ) ع ، ـ ، ؿ ( السحجد 
في ججوؿ بيانات التعجيل ، فإنو ال يعاد الشطخ فييا اال اذا اصبحت غيخ معقػلة ، او غيخ 

 متػازنة ، او انيا لع تعج تشصبق ، نتيجة لمتغييخات . 
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 الفرل الخابع عذخ

 قيسة العقج والجفعات 

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 خاضعة  12/3يتع االتفاؽ عمى قيسة العقج او تقجيخىا بسػجب السادة )  -أ  
 الي  تعجيالت تتع بسػجب احكاـ العقج ، و 

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يجفع جسيع الزخائب والخسـػ واالجػر السصمػب دفعيا مغ قبمو  -ب 
أي مغ ىحه الشفقات باستثشاء مػا ىػ مشرػص  بسػجػب العقج،   وال يتع تعجيل قيسة العقج بدبب

 ( ، و  13/7عميػو فػي السػادة ) 

اف الكسيات السجونة في ججوؿ الكسيات او غيخه مغ الججاوؿ ىي كسيات تقخيبية ، وال تعتبخ  -ج 
 بأنيا ىي الكسيات الفعمية والجقيقة : 

 لتمظ االشغاؿ السصمػب مغ السقاوؿ تشفيحىا ، او  -1 

 الغخاض الكيل وتقجيخ القيسة بسػجب " الفرل الثاني عذخ " و  -2 

( يػما  مغ تاريخ السباشخة ، اقتخاحو 28يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس ، خالؿ ) -د  
الستعمق بتحميل الدعخ لكل بشج تع تدعيخه في الججاوؿ كسبمغ مقصػع . ولمسيشجس اف يعتبخ ىحا 

 يادات الجفع ، اال انو ال يعتبخ ممدما  باعتساده . التحميل عشج اعجاده ش

 ”Advance Payment ”الجفعة السقجمة  : (14/2)

يجفع صاحب العسل الى السقاوؿ دفعة مقجمة ، كقخض بجوف فائجة الغخاض التجييد ، عشجما يقجـ  
السقاوؿ الكفالة السصمػبة مشو بسػجب احكاـ ىحه " السادة ". ويكػف اجسالي قيسة الجفعة السقجمة 

ممحق وشخيقة دفع اقداشيا ) اف تعجدت ( والعسالت التي يتع دفعيا بيا ، باالسمػب السحجد في 
 عخض السشاقرة . 

ما لع ، والى اف يتدمع صاحب العسل ىحه الكفالة ، او اذا لع يكغ قج تع تحجيج قيسة الجفعة  
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 السقجمة في ممحق عخض السشاقرة ، فاف احكاـ ىحه السادة ال تصبق . 

ار ( باصج14/3يقـػ السيشجس بعج تدمسو كذف السصالبة بالجفعة السقجمة عسال  باحكاـ السادة ) 
 شيادة دفع مخحمية لمقدط االوؿ مغ تمظ الجفعة ، وذلظ بعج اف يكػف صاحب العسل قج تدمع : 

 ( ، و 4/2ضساف االداء بسػجب السادة ) -1 

كفالة الجفعة السقجمة مداوية في قيستيا وعسالتيا لقيسة الجفعة السقجمة ، وبحيث تكػف صادرة  -2 
تذخيعي آخخ ( يػافق عمييسا صاحب العسل ، وتكػف  عغ كياف مالي ومغ داخل دولة ) او نطاـ

 ىحه الكفالة بالريغة السخفقة بالذخوط الخاصة او أي صيغة اخخى يقبل بيا صاحب العسل . 

يتعيغ عمى السقاوؿ السحافطة عمى استسخار صالحية كفالة الجفعة السقجمة حتى سجاد قيسة الجفعة  
السقجمة الى صاحب العسل بكامميا ، ولكغ يجػز تخفيس قيسة تمظ الكفالة اوال  باوؿ بالقجرالسدتخد 

ئيا بتاريخ مغ السقاوؿ كسا يتع بيانو في شيادات الجفع . واذا كاف مغ بيغ شخوط الكفالة انقزا
( يػما  مغ تاريخ حمػؿ مػعج انقزائيا ، فإنو 28محجد ، ولع يكغ قج تع استخداد قيستيا قبل )

يتعيغ عمى السقاوؿ في مثل ىحه الحالة ، اف يسجد صالحيتيا الى حيغ اف يتع تدجيج قيستيا 
 بالكامل . 

ادات الجفع ، عمى يتع استخداد قيسة الجفعة السقجمة مغ خالؿ خرسيات بشدب مئػية مغ شي 
 الشحػ التالي، ما لع يكغ قج تع تحجيج ندب اخخى في ممحق عخض السشاقرػة : 

كخرسيات تبجأ بذيادة الجفع التي تبمغ قيستيا السرجقة ) باستثشاء الجفعة السقجمة  -أ  
%( مغ قيسة العقج السقبػلة مخرػما  مشيا 10والخرسيات االخخى ورد السحتجدات ( ما يتجاوز )

 لسبالغ االحتياشية ، و ا

 %( مغ قيسة كل شيادة دفع25يتع اجخاء الخرسيات بشدبة استيالؾ الجيغ لػ ) -ب 
) باستثشاء قيسة الجفعة السقجمة والخرسيات االخخى ورّد السحتجدات ( بالعسالت وندب الخرع 

 جمة . مغ الجفعة السقجمة ، حتى ذلظ الػقت الحي يكػف قج تع عشجه استخداد الجفعة السق

اذا لع يكغ قج تع استخداد الجفعة السقجمة قبل اصجار شيادة تدمع االشغاؿ او قبل انياء العقج  
بسػجب احكاـ " الفرل الخامذ عذخ " او الفرل الدادس عذخ"أو انياء العقج بسػجب احكاـ 

فإف رصيج الجفعة السقجمة غيخ السدّجد يربح  –حدب واقع الحاؿ  –الفرل االتاسع عذخ"
 دتحقا  وواجب الدجاد فػرا  مغ السقاوؿ الى صاحب العسل .  م

 تقجيع شمبات الجفع السخحمية:  (14/3)

” Certificate Application for Interim Payment” 

 يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس بعج نياية كل شيخ كذف السصالبة بالجفع  
الشسػذج السعتسج مغ قبل السيشجس ، ومبيشا  فيو  ندخ ( وبحيث يكػف الكذف معجا عمى 6) مغ 
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تفاصيل السبالغ التي يعتبخ السقاوؿ انيا تدتحق لو ، ومخفقا  بو الػثائق السؤيجة ، بسا في ذلظ 
 (. 4/21التقخيخ الذيخي عغ تقجـ العسل خالؿ ىحا الذيخ بسػجب احكاـ السادة )

لية ، حدب انصباقيا ، والتي يجب اف يعبخ يجب اف يذتسل كذف السصالبة بالجفع السفخدات التا 
 -عشيا بعسالت الجفع السختمفة التي تجفع بيا قيسة العقج ، وبالتختيب التالي : 

القيسة التعاقجية التقجيخية لالشغاؿ السشفحة  ووثائق السقاوؿ السشتجة حتى نياية الذيػخ ) شاممة   -أ  
 التغييخات ، ولكغ باستبعاد السفخدات السحكػرة في الفقخات: ب ، ج، د، ىػ ، و ، ز ادناه ( ، و 

خيعات او بدبب أي مبالغ يجب اضافتيا او خرسيا مقابل تعجيل االسعار بدبب تغّيخ التذ-ب 
 (، و13/8و  13/7تغيخ التكاليف، عسال  باحكاـ السادتيغ ) 

أي مبمغ يجب خرسو كسحتجدات، وبػاقع الشدبة السئػية السحجدة في ممحق عخض السشاقرة  -ج 
اقتصاعا  مغ اجسالي السبالغ الستحققة اعاله ، حتى اف تبمغ الخرسيات السحتجدة لجى صاحب 

 سة السحتجدات ) اف وجج( كسا ىػ محكػر في ممحق عخض السشاقرة ، و العسل الحج االقرى لقي

اية مبالغ يجب اضافتيا او خرسيا بخرػص الجفعة السقجمة واستخدادىا ، بسػجب احكاـ  -د 
 ( ، و 14/2السادة )

أية مبالغ يجب اضافتيا او خرسيا بخرػص التجييدات والسػاد بسػجب احكاـ السادة -ىػ 
 ( ، و 14/5)

اي إضافات او خرسيات اخخى تكػف قج أصبحت مدتحقة بسػجب أي مغ احكاـ العقج ، او  -و 
 لغيخ ذلظ مغ االسباب ، بسا في ذلظ تمظ الشاجسة عغ احكاـ " الفرل العذخيغ " ، و 

 خرع السبالغ التي تع دفعيا بسػجب شيادات الجفع الدابقة .  -ز 

 "Schedule of Payments"  :ججوؿ الجفعات   (14/4)

اذا تزسغ العقج ججوال لمجفع محجدا  فيو شخيقة دفع قيسة العقج عمى اقداط ، عشجئٍح ، وما لع يكغ  
 قج نز عمى غيخ ذلظ في ىحا الججوؿ :

أ( -14/3إف االقداط السحجدة في ججوؿ الجفعات ىي القيع التعاقجية التقجيخية الغخاض الفقخة )-أ  
 اعػػاله، و 

 ( الستعمقة بالتحزيخات ، و 14/5ال تصبق السادة )-ب 

اذا لع تكغ ىحه االقداط معخفة بالخجػع الى التقجـ الفعمي في تشفيح االشغاؿ ، ووجج بأف التقجـ -ج 
الفعمي لالشغاؿ السشفحة يقل عسا ىػ محجد في ججوؿ الجفعات ، فممسيشجس عشجئح، اف يذخع 

لالتفاؽ عمى او اعجاد اقداط مرححة تأخح في االعتبار السجى ( 3/5بتصبيق احكاـ السادة )
 الحي تاخخ بو تقّجـ العسل عغ ذلظ الحي تع عمى اساسو التحجيج الدابق لالقداط .
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أما اذا لع يحتػ العقج عمى ججوؿ لمجفعات ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتقجـ بتقجيخات غيخ  
و في نياية كل دورة ربع سشػية عمى اف يتع تقجيع التقجيخ ممدمة لمجفعات التي يتػقع انيا تدتحق ل

( يػما  مغ تاريخ السباشخة  ويدتسخ تقجيع التقجيخات السرححة في نيايات 42االوؿ خالؿ )
 الجورات الخبعية، الى اف يتع اصجار شيادة تدمع االشغاؿ . 

 ات (  :التجييدات والسػاد السقرػد استعساليا في االشغاؿ ) التحزيخ  (14/5)
"Plant and Materials Intended for the Works” 

اذا كانت احكاـ ىحه " السادة" تشصبق ، يتع تزسيغ شيادات الجفع السخحمية ، عسال  باحكاـ الفقخة  
 -ىػ ( ما يمي : – 14/3)

ؿ مبمغا  مقابل التجييدات والسػاد التي تع تػريجىا الى السػقع لغخض استعساليا في االشغا -1 
 الجائسة ، و

التخفيس في قيع البشػد عشجما تكػف القيسة التعاقجية لسثل ىحه التجييدات والسػاد قج دخمت  -2 
 أ( . -14/3كجدء مغ االشغاؿ الجائسة بسػجب احكاـ الفقخة )

( ادناه مذسػلة ضسغ ممحق 1-( و )ج1–اذا لع تكغ القػائع السذار الييا في الفقختيغ ) ب  
 عخض السشاقرة ، فاف احكاـ ىحه السادة ال تصبق . 

يتعيغ عمى السيشجس اف يقّجر ويرادؽ عمى كل زيادة في قيسة الجفعات اذا تع استيفاء الذخوط  
 التالية : 

 اف يكػف السقاوؿ :  -أ 

قج احتفظ بقيػٍد وافية جاىدة لمسعايشة ) بسا فييا شمبات الذخاء وااليراالت ، والتكاليف ،  -1 
 واستعساؿ التجييدات والسػاد ( ، و 

 قج قجـ كذفا  بكمفة شخاء وايراؿ التجييدات والسػاد الى السػقع ، مؤيجا  ببيانات اثباتية كافية ،  -2 

 -واف أيا مسا يمي :       

 التجييدات والسػاد ذات العالقة :  اف -ب 

 ىي تمظ السجونة في ممحق عخض السشاقرة لمجفع مقابميا عشج شحشيا ، و  -1 

 انيا قج تع شحشيا باتجاه الجولة ، أي الى السػقع ، عسال  باحكاـ العقج ، و  -2 

انيا مػصػفة ضسغ سشج شحغ صحيح او أي اثبات اخخى لمذحغ ، وتع تدميسيا الى  -3 
السيشجس مع بيانات دفع اجخة الذحغ والتأميغ ، وغيخىا مغ وثائق االثباتات السصمػبة ، وكفالة 
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بشكية معجة عمى نسػذج وصادرة عغ كياف مالي مػافق عمييا مغ قبل صاحب العسل وبالسبالغ 
دة بسػجب احكاـ ىحه " السادة" . يسكغ اف تكػف ىحه الكفالة بشسػذج مساثل والعسالت السحج

( ، شخيصة اف تطل سارية السفعػؿ حتى يتع 14/2لشسػذج الجفعة السقجمة السذار اليو في السادة )
ايراؿ التجييدات والسػاد وتخديشيا بذكل مالئع في السػقع ، وحسايتيا ضج الفقجاف او الزخر او 

 او :  االستخداء ،

 اف التجييدات والسػاد ذات العالقة : -ج 

 ىي تمظ السجونة في ممحق عخض السشاقرة لمجفع مقابميا عشج تػريجىا الى السػقع ، و  -1 

انيا قج تع ايراليا وتخديشيا في السػقع برػرة مشاسبة وحسايتيا ضج الفقجاف او الزخر او         2 
 ت العقج . االستخداء، ويطيخ انيا تفي متصمبا

% (  مغ تقجيخات السيشجس لكمفة 80عشجىا يكػف السبمغ االضافي الحي يتع ترجيقو معادال  )  
التجييدات والسػاد ) بسا في ذلظ كمفة االيراؿ الى السػقع ( ، مع االخح في الحدباف الػثائق 

 السحكػرة في ىحه السادة والقيسة التعاقجية لمتجييدات والسػاد . 

تكػف العسالت ليحا السبمغ االضافي مساثمة لسا سيتع بو صخؼ الجفعات السدتحقة بسػجب الفقخة  
أ( في ذلظ الػقت ، يجب مخاعاة اف تكػف شيادة الجفع شاممة التخفيس الحي يجب -14/3)

تصبيقو ، والحي يعتبخ معادال  لسا يصبق عمى ىحا السبمغ والجفع بانػاع وندب العسالت الػاجب 
 يا ، ليحه القيسة االضافية لمتجييدات والسػاد ذات العالقة . تصبيق

 اصجار شيادات الجفع السخحمية   (14/6)

"Issue of Interim Payment Certificates" 

لغ يتع ترجيق او دفع أي مبمغ الى السقاوؿ " الى حيغ اف يتدمع صاحب العسل ضساف االداء  
( يػما  مغ تاريخ تدمسو لكذف 28خالؿ مجة ) –ويػافق عميػو ، وبعجىا يتعيغ عمى السيشجس 

اف يرجر الى صاحب العسل شيادة دفع مخحمية مبيشا  فييا السبمغ  -الجفعة والػثائق السؤيجة ليا 
 ي يقجر السيشجس انو يدتحق لمسقاوؿ برػرة مشرفة ، ومخفقا  بيا التفاصيل السؤيجة . الح

اال اف السيشجس ال يعتبخ ممدما  قبل صجور " شيادة تدمع االشغاؿ "  باصجار أي شيادة دفع  
مخحمية ، اذا كانت قيستيا ) بعج خرع السحتجدات واالقتصاعات االخخى ( اقل مغ الحج االدنى ) 

جج ( لمجفعة السخحمية السذار اليو في ممحق عخض السشاقرة ، وفي مثل ىحه الحالة يتعيغ اف و 
 عمى السيشجس اف يذعخ السقاوؿ بحلظ.
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 ال يجػز حجب اصجار شيادة الجفع الي سبب آخخ، اال انو :  

اذا كاف أي شئ تع تػريجه او أي عسل تع تشفيحه مغ قبل السقاوؿ غيخ مصابق لمعقج ، فيسكغ  -أ 
 حبذ كمفة االصالح او االستبجاؿ حتى يتع انجاز ذلظ االصالح او االستبجاؿ ، و / أو 

اذا كاف السقاوؿ قج اخفق )او ىػ مخفق( في اداء أي عسل او التداـ وفقا  لمعقج وتع إشعاره -ب 
لظ مغ قبل السيشجس جاز حبذ قيسة ىحا العسل او االلتداـ حتى يكػف العسل او االلتداـ قج تع بح

 .تشفيحه

اف يقـػ بعسل أي ترحيح او تعجيل كاف يجب اجخاؤه  -في أي شيادة دفع  -يجػز لمسيشجس  
ا  بذكل مشاسب عمى قيسة أي شيادة دفع سابقة، كسا اف أي شيادة دفع ال يسكغ اعتبارىا مؤشخ 

 عمى رضا السيشجس او مػافقتو او قبػلو او اقتشاعو. 

 "Payment ":الجفع لمسقاوؿ   (14/7)

 يتعيغ عمى صاحب العسل اف يجفع لمسقاوؿ : 

( يػما  مغ تاريخ اصجار كتاب القبػؿ ، او خالؿ 42القدط االوؿ مغ الجفعة السقجمة خالؿ ) -أ 
( ولكفالة الجفعة 4/2( يػما  مغ تاريخ تدمع صاحب العسل لزساف االداء ، عسال  بالسادة )21)

 ( اييسا كاف متأخخا  اكثخ ، و 14/2السقجمة عسال  بالسادة )

( يػما  مغ تاريخ تدمع السيشجس لكذف الجفعة 56مخحمية ، خالؿ ) السبمغ السرجؽ لكل دفعة -ب 
 والػثائق السؤيجة لو ، و 

( يػما  مغ تاريخ تدمع صاحب العسل 56السبمغ السرجؽ بذيادة الجفعة الختامية خالؿ ) -ج 
 لذيادة الجفعة ىحه.

وايجاع السبمغ في الحداب يتعيغ اف يتع الجفع لمسقاوؿ عغ كل مبمغ مدتحق بالعسمة السحجدة ،  
 البشكي الحي يعيشو السقاوؿ في دولة الجفع ) ليحه العسمة ( والسحجدة في العقج .

 " Delayed Payment "الجفعات الستأخخة   : (14/8)

( ، فانو يحق لو اف يتقاضى 14/7اذا لع يتدمع السقاوؿ أي دفعة مدتحقة لو بسػجب السادة ) 
مبالغ يتأخخ دفعيا لو ، بحداب مخكب شيخيا  عغ مجة التأخيخ . وتحدب نفقات التسػيل عغ اية 

( بغس الشطخ عغ تاريخ اصجار 14/7ىحه السجة اعتبارا  مغ تاريخ الجفع السشػه عشو في السادة )
 ب( . – 14/7شيادة الجفع السخحمية ) في حالة الفقخة 

لتسػيل تحدب عمى اساس ندبة وما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فاف نفقات ا 
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%( ويتعيغ 3الخرع الدشػية التي يحجدىا البشظ السخكدي في دولة عسمة الجفع ، مزافا  الييا )
 دفعيا بالعسمة السحّجدة ليا . 

يكػف السقاوؿ مدتحقا  لتقاضي ىحه الجفعة بجوف أي اشعار رسسي او ترجيق، و دوف االجحاؼ  
 بأي حق او تعػيس آخخ .

 ”  Payment of Retention Money ”رد 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 معيشة 

سة الشدبية لحلظ القدع او الجدء ، وتكػف ىحه الشدبة بػاقع مغ السبالغ السحتجدة باحتداب القي
%( مغ الشدبة الشاتجة عغ قدسة القيسة التعاقجية التقجيخية لحلظ القدع او الجدء عمى قيسة 40)

 العقج الشيائية كسا يتع تقجيخىا . 

السحتجدات يحق لمسقاوؿ فػر إنقزاء آخخ فتخة مغ " فتخات االشعار بالعيػب " ، استخداد رصيج  
الستبقي بذيادة مرجقة مغ قبل السيشجس . اما بالشدبة النقزاء آخخ فتخة مغ فتخات االشعار 

% ( مغ القيسة 40بالعيػب لقدع ما مغ االشغاؿ ، فانو يتع رد ندبة ما مغ السحتجدات تعادؿ ) 
تع تقجيخىا ، وذلظ التي تحتدب بقدسة قيسة العقج السقجرة ليحا القدع الى قيسة العقج الشيائية كسا ي

 فػر انقزاء فتخة االشعار بالعيػب الستعمقة بو . 

اال انو اذا تبقت اشغاؿ اصالحات بسػجب احكاـ " الفرل الحادي عذخ" ، فاف السيشجس مخػؿ  
 بحجب ترجيق الكمفة التقجيخية لتمظ االصالحات الى اف يتع تشفيحىا .

أي تعجيالت في االسعار بدبب تغييخ  عشج احتداب ىحه الشدب ، ال يؤخح في الحدباف 
 (.13/8( او بدبب تغّيخ التكاليف عسال  باحكاـ السادة )13/7التذخيعات عسال  باحكاـ السادة )

 كذف دفعة االنجاز ) عشج تدميع االشغاؿ(:  (14/10)

   ""Statement at Completion 

( يػما  مغ تاريخ تدمسو 84يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس خالؿ فتخة ال تتجاوز )  
مع الػثائق السؤيجة ، حدب  –( ندخ 6عمى ) –لذيادة تدمع االشغاؿ ، كذف دفعة االنجاز 

 ( مبيشا  فيو : 14/3متصمبات السادة )

التاريخ السحجد في شيادة تدمع قيسة جسيع االشغاؿ التي تع تشفيحىا بسػجب العقج حتى  -أ 
 االشغاؿ ، و
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 أي مبالغ اخخى يعتبخ السقاوؿ اف لو حقا  فييا ، و  -ب 

تقجيخات اية مبالغ اخخى مسا يعتبخ السقاوؿ انيا ستربح مدتحقة لو بسػجب العقج ، عمى اف  -ج 
االنجاز ، ومغ ثع يتع تقجيع تفاصيل مدتقمة لكل مبمغ مغ ىحه السبالغ السقجرة في كذف دفعة 

 (.14/6يقـػ السيشجس بالترجيق عمى الجفعة السدتحقة بسػجب احكاـ السادة )

 شمب شيادة الجفعة الختامية ) السدتخمز الشيائي (  : (14/11)
Application for Final Payment Certificate"  

مسو شيادة االداء، ( يػما  مغ تاريخ تد56يشبغي عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس خالؿ ) 
مع الػثائق السؤيجة، بالشسػذج الحي يػافق عميو  –( ندخ 6عمى ) –مدػدة السدتخمز الشيائي 

 -ومبيشا  فييا تفاصيل ما يمي : -السيشجس

 قيسة جسيع االشغاؿ التي تع تشفيحىا بسػجب العقج ، و  -أ 

 أي مبالغ اخخى يعتبخ السقاوؿ اف لو حقا  فييا بسػجب العقج، او لغيخ ذلظ .  -ب 

اذا لع يػافق السيشجس عمى مدػدة السدتخمز الشيائي ، او لع يتسكغ مغ التثبت مغ صحة جدء  
ما مشو ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقـػ بتقجيع تمظ السعمػمات االضافية الالزمة التي يصمبيا 

س برػرة معقػلة ، وعمى السقاوؿ اف يعجليا بالرػرة التي يتفقاف عمييا ، مع مالحطة اف السيشج
 ىحا الكذف بالرػرة الستفق عمييا ، يدسى في ىحه الذخوط بػ ) السدتخمز الشيائي ( .

مع ذلظ، اذا تبيغ نتيجة لمسشاقذات الالحقة بيغ السيشجس والسقاوؿ ، واية تعجيالت لسدػدة  
شيائي التي يتع االتفاؽ عمييا ، وجػد خالؼ ما ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اف يعج السدتخمز ال

ويقجـ الى صاحب العسل شيادة دفع مخحمية عغ تمظ االجداء الستفق عمييا مغ مدػدة 
 السدتخمز الشيائي ) مع ارساؿ ندخة مشيا الى السقاوؿ ( . 

( او تست تدػيتو بسػجب 20/4السادة )بعج ذلظ ، اذا تع فّس الخالؼ نيائيا  بسػجب احكاـ  
( فانو يتعيغ عمى السقاوؿ عشجئٍح اعجاد وتقجيع " السدتخمز الشيائي " الى 20/5احكاـ السادة )

 صاحب العسل ، مع ارساؿ ندخة مشو الى السيشجس .

   "Discharge"             السخالرػة  : (14/12)

يشبغي عمى السقاوؿ، عشج تقجيسو السدتخمز الشيائي اف يدمع صاحب العسل اقخارا  خصيا  يثبت  
فيو اف " السدتخمز الشيائي" يذكل التدػية الكاممة والشيائية لجسيع السبالغ السدتحقة لمسقاوؿ 
بسػجب العقج او ما يترل بو ، ويسكغ الشز في ىحه السخالرة عمى انيا ال تربح نافحة 

عػؿ اال بعج اعادة ضساف االداء الى السقاوؿ وتدّمسو لسا تبقى لو مغ رصيج السبالغ السدتحقة السف
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 لو، وفي ىحه الحالة تعتبخ السخالرة نافحة مغ ىحا التاريخ . 

 إصجار شيادة الجفعة الختامية: (14/13)

"Issue of Final Payment Certificate"   

( 14/11يػما  مغ تدمسو" السدتخمز الشيائي" بسػجب السادة )( 28يشبغي عمى السيشجس خالؿ ) 
(، اف يرجر الى صاحب العسل شيادة الجفعة الختامية، مبيشا  14/12والسخالرة بسػجب السادة )

 -فييا :

 السبمغ الحي يدتحق لمسقاوؿ برػرة نيائية،  و   -أ 

مغ السقاوؿ الى صاحب الخصيج السدتحق )إف وجج( مغ صاحب العسل الى السقاوؿ او  -ب 
العسل ) حدب واقع الحاؿ( وذلظ بعج احتداب جسيع الجفعات التي دفعيا صاحب العسل ، 

 ورصيج االقتصاعات التي تدتحق لراحب العسل بسػجب العقج .

( والسخالرة عسال  14/11اذا لع يقع السقاوؿ بتقجيع " السدتخمز الشيائي " عسال  باحكاـ السادة ) 
( ، فإنو يتعيغ عمى السيشجس اف يصمب مشو القياـ بحلظ . واذا اخفق 14/12ة )باحكاـ الساد

( يػما  مغ تاريخ شمب السيشجس،  فممسيشجس عشجئح 28السقاوؿ في تقجيع السدتخمز خالؿ مجة )
، اف يرجر شيادة الجفعة الختامية بالقيسة التي يقجرىا برػرة مشرفة انيا مدتحقة الجفع 

 .لمسقاوؿ

 ”Cessation of Employer`s Liability ”نتياء مدؤولية صاحب العسل:ا (14/14)

 ال يعتبخ صاحب العسل مدؤوال  تجاه السقاوؿ عغ أي امخ أو شئ  ناتج عغ ىحا العقج  
) او مترل بو ( او عغ تشفيح االشغاؿ ، اال الى السجى الحي قجـ السقاوؿ بذأنو مصالبة بسبمغ ما 

 -صخاحة  :

 ضسغ " السدتخمز الشيائي " ، وايزا   -أ 

( ، باستثشاء االمػر او االشياء 14/10ضسغ "كذف دفعة االنجاز" السػصػؼ في السادة ) -ب 
 السدتججة بعج اصجار شيادة تدمع االشغاؿ . 

عمى كل حاؿ، فاف ما يخد في ىحه "السادة" ال يحج مغ مدؤولية صاحب العسل بسػجب التداماتو  
يس، او مغ مدؤولية صاحب العسل في أي مغ حاالت الغر او التقريخ الستعسج، او في التعػ 

 السدمظ الالمبالي مغ قبمو.
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 "Currencies      of Payment"عسالت الجفع : (14/15)

وما لع يشز  -يتع دفع " قيسة العقج " بالعسمة او العسالت السحجدة في ممحق عخض السشاقرة  
اذا كاف الجفع سيتع باكثخ مغ عسمة واحجة، فيجب اف يتع  -الذخوط الخاصة عمى غيخ ذلظ في 

 -الجفع عمى الشحػ التالي :

 اذا كانت " قيسة العقج السقبػلة " محجدة بالعسمة السحمية فقط : -أ 

تكػف الشدب او السبالغ لمعسمة السحمية والعسالت االجشبية واسعار الرخؼ الثابتة التي سػؼ  -1 
في حداب الجفعات، كسا تع تحجيجىا في ممحق عخض السشاقرة،اال اذا اتفق الفخيقاف  تدتخجـ

 عمى غيخ ذلظ، و 

( 13/5يتع الجفع واجخاء الخرسيات فيسا يخز السبالغ االحتياشية، عسال  باحكاـ السادة ) -2 
اجبة (، بالعسالت والشدب الػ 13/7وتعجيل االسعار بدبب التذخيعات عسال  باحكاـ السادة )

 التصبيق، و 

أ،ب،ج،د( ، فيتع دفعيا -14/3اما الجفعات والخرسيات االخخى السذار الييا في الفقخات ) -3 
 (" اعاله ، و1–بالعسالت والشدب السحجدة في الفقخة ")أ 

الجفع مقابل التعػيزات السحجدة في ممحق عخض السشاقرة يجب اف يتع بالعسالت والشدب  -ب 
 السحجدة في ذلظ السمحق ، و 

أما الجفعات االخخى التي يدجدىا السقاوؿ الى صاحب العسل فيجب اف تدّجد بالعسمة التي تع  -ج 
ع االتفاؽ عمييا فيسا بيغ انفاؽ السبالغ عمييا بسعخفة صاحب العسل ، أو بأي عسمة اخخى يت

 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 العسل اف 

 وؿ بعسالت اخخى ، و يخرع رصيج ىحا السبمغ مغ السبالغ التي استحقت لمسقا

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 العقج مغ قبل صاحب العسل

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Notice to Correct" اإلشعار بالترػيب : (15/1)

السيشجس بارساؿ اشعار لو شالبا  مشو اذا اخفق السقاوؿ في تشفيح أي التداـ بسػجب العقج ، يقـػ  
 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 : 

( او في االستجابة إلشعاٍر 4/2اذا اخفق السقاوؿ في تقجيع ضساف االداء بسػجب السادة ) -أ 
 ( ، أو 15/1بالترػيب كسا ورد في السادة )

اذا تخمى السقاوؿ عغ تشفيح االشغاؿ ، او اذا بّيغ بػضػٍح نيتو في عجـ االستسخار في تشفيح  -ب 
 التداماتو بسػجب العقج ، او 

 السقاوؿ قج اخفق بجوف عحر معقػؿ في :اف  -ج 

 مػاصمة العسل وفقا  الحكاـ " الفرل الثامغ " ، او  -1 

( 7/6( الستعمقة بالخفس ، او السادة )7/5التقيج بأي إشعار صادر بسػجب أي مغ السادة ) -2 
 ( يػما  مغ تاريخ تدمسو لالشعار ، او 28الستعمقة باعساؿ االصالحات ، خالؿ )

ا قاـ السقاوؿ بتمديع االشغاؿ بكامميا لسقاوؿ فخعي، او بالتشازؿ عغ العقج دوف الحرػؿ إذ -د 
 عمى السػافقة السصمػبة ، او  

أف السقاوؿ قج أصبح مفمدا  او معدخا ، او تعخض لترفية مػجػداتو، او صجر امخ اداري  -ىػ 
ضجه او اجخى تدػية مع دائشيو، أو وافق عمى االستسخار في العسل تحت اشخاؼ حارس قزائي 
او مرٍف او مجيخ لسرمحة دائشيو، او انو حجثت اية واقعة ليا نفذ التأثيخ ألي مغ ىحه االفعاؿ 

 لحػادث ) بسػجب القػانيغ الػاجبة التصبيق ( ، او  أو ا

اف السقاوؿ قجـ او عخض عمى أي شخز ) برػرة مباشخة او غيخ مباشخة ( رشػة او ىجية  -و 
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 او مشحة او عسػلة او ىبة مالية كتخغيب او مكافأة مقابل : 

 اف يعسل او يستشع عغ عسل أي إجخاء يتعمق بالعقج ، او -1 

او يستشع عغ اضيار محاباة او عجـ محاباة ألي شخز لو عالقة بالعقج، او اذا اف يطيخ  -2 
قاـ أي مغ مدتخجميو  وكالئو او مقاوليو الفخعييغ باعصاء او الػعج باعصاء أي رشػة ) بذكل 
مباشخ او غيخ مباشخ( الي شخز كحافد او مكافأة حدبسا ىػ مػصػؼ في الفقخة " و"، اال اف 

 حػافد ومكافآت قانػنية الفخاده ال يدتػجب انياء العقج .تقجيع السقاوؿ اية 

ففي أي مغ ىحه الحاالت او الطخوؼ ، يجػز لراحب العسل ، بعج اشعار السقاوؿ خصيا      
( يػما  ، اف يشيي  العقج ويقري السقاوؿ مغ السػقع ، اال انو يسكغ لراحب العسل 14لسجة )

 ي مغ الحالتيغ )ىػ( او )و( اعاله .   باشعار اف يشيي العقج فػرا  اذا حرمت أ

اف اختيار صاحب العسل النياء العقج يجب اف اليجحف بأية حقػؽ اخخى قج تتحقق لو بسػجب  
 العقج ، او لغيخ ذلظ مغ االسباب.

يتعيغ عمى السقاوؿ في مثل ىحه الحالة اف يغادر السػقع ويقـػ بتدميع السيشجس المػاـز السصمػبة  
ق السقاوؿ" ، وأية وثائق ترسيع اعجىا السقاوؿ او تع اعجادىا لرالحو . ومع ذلظ ، وجسيع " وثائ

فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يبحؿ قرارى جيجه ليشفح فػرا  اية تعميسات معقػلة 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 االشغاؿ، و / او اف يدتخجـ أي اشخاص آخخيغ  
الكساليا، ويجػز عشجئٍح لراحب العسل وىؤالء االشخاص االخخيغ اف يدتخجمػا أيا  مغ لػاـز 

االخخى التي اعجىا السقاوؿ، او تمظ التي تع اعجادىا السقاوؿ ووثائق السقاوؿ ، ووثائق التراميع 
 لرالحو . 

يتعيغ عمى صاحب العسل عشجئح ، اف يخسل اشعارا  بأف معجات السقاوؿ واالشغاؿ السؤقتة سػؼ  
يتع االفخاج عشيا الى السقاوؿ في السػقع او بجػاره ، وعمى السقاوؿ اف يقـػ فػرا  بإزالتيا عمى 

ال انو اذا تبيغ بأف السقاوؿ لع يقع لتاريخو بتدجيج أي استحقاقات عميو الى مدؤوليتو وحدابو . ا
صاحب العسل ، فانو يسكغ لراحب العسل اف يبيع تمظ المػاـز لتحريل استحقاقاتو ، واذا تبقى 

 رصيج مغ حريمة البيع بعج استخداد االستحقاقات فيجفع ذلظ الخصيج الى السقاوؿ .
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  انياء العقج :التقييع بتاريخ  (15/3)

  "Evaluation at the Date of Termination " 

بعج اف يكػف االشعار بانياء العقج قج اصبح نافحا   –وبأسخع ما يسكغ عسميا   –عمى السيشجس 
( باالتفاؽ عمى قيسة االشغاؿ والمػاـز 3/5( ، اف يقـػ عسال  باحكاـ السادة )15/2بسػجب السادة )

او اجخاء ووثائق السقاوؿ وأية مبالغ اخخى تدتحق لمسقاوؿ مقابل االشغاؿ السشفحة بسػجب العقج 
 تقجيخاتو بذأنيا . 

 " Payment after Termination" الجفع بعج انياء العقج : (15/4)

( ، اف 15/2لراحب العسل ، بعج اف يكػف اإلشعار بإنياء العقج قج اصبح نافحا  بسػجب السادة ) 
 يقـػ بالتالي : 

 ( ، و/ أو 2/5اف يباشخ باتخاذ االجخاءات الستعمقة بسصالباتو وفقا  الحكاـ السادة ) -أ 

اف يسدظ عغ الجفع الى السقاوؿ الى حيغ التحقق مغ  تكاليف تشفيح االشغاؿ وانجازىا  -ب 
واصالح اية عيػب فييا ، وتحجيج تعػيزات التأخيخ الستحققة عمى السقاوؿ ) إف وججت ( ، واية 

 يف اخخى تكبجىا صاحب العسل ، و/ أو تكال

اف يقتصع مغ حداب السقاوؿ مقابل اية خدائخ واضخار تكبجىا صاحب العسل واية تكاليف  -ج 
اضافية تع صخفيا لغخض إنجاز االشغاؿ ، وذلظ بعج احتداب اية مبالغ تدتحق لمسقاوؿ مقابل 

الخدائخ واالضخار والتكاليف ( ، وبعج استخداد مثل ىحه 15/3انياء العقج بسػجب السادة )
 االضافية يقـػ صاحب العسل بجفع أي رصيج متبق الى السقاوؿ .

 حق صاحب العسل في انياء العقج  : (15/5)

"Employer's Entitlement to Termination         

بحلظ الى يحق لراحب العسل اف يشيي العقج في أي وقت لسا يخجـ مرمحتو ، بحيث يرجر اشعارا   
( يػما  مغ بعج تاريخ تدمع السقاوؿ لالشعار السحكػر ، او 28السقاوؿ ، ويعتبخ االنياء نافحا  بعج مخور )

مغ تاريخ اعادة ضساف االداء اليو مغ قبل صاحب العسل ، اييسا الحق ، اال انو ال يحق لراحب العسل 
 بشفدو او لمتختيب لتشفيحىا مغ قبل مقاوؿ آخخ .اف يشيي العقج بسػجب ىحه " السادة " ليقـػ بتشفيح االشغاؿ 

بعج ىحا االنياء ، يتعيغ عمى السقاوؿ التػقف عغ العسل وإزالة معجاتو وفقا  الحكاـ السادة  
 ( .19/6( ، ومغ ثع تتع تدػية حداباتو بتصبيق احكاـ السادة )16/3)
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 الفرل الدادس عذخ

 تعميق العسل وانياء العقج مغ قبل السقاوؿ

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حق السقاوؿ في تعميق العسل : (16/1)
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "  

( ، او لع يشفح 14/6اذا لع يقع السيشجس بالترجيق عمى أي شيادة دفع مخحمية بسػجب احكاـ السادة ) 
( ، او لع يتقيج 2/4صاحب العسل التداماتو بخرػص التختيبات السالية السشرػص عمييا في السادة )

اوؿ بعج تػجيو ( ، فإنو يجػز لمسق14/7بسػاعيج الجفعات السدتحقة لمسقاوؿ عسال  باحكاـ السادة )
( يػما  الى صاحب العسل ، اف يعمق العسل ) أو اف يبصئ عسمية 21اشعار بسيمة ال تقل عغ )

التشفيح ، ما لع وحتى يتدمع السقاوؿ شيادة الجفع ، اواثباتا  معقػال  بذأف التختيبات السالية ، او يتع الجفع 
 لو ) حدب واقع الحاؿ ( وحدبسا ىػ وارد في االشعار . 

ف اجخاء السقاوؿ ىحا، ال يجحف بحقو في استيفاء نفقات التسػيل التي قج تتحقق لو بسػجب احكاـ ا 
 ( .16/2( وال بحقو في انياء العقج عسال  باحكاـ السادة )14/8السادة )

اذا تدمع السقاوؿ الحقا  الشعاره شيادة الجفع او دليل التختيبات السالية او الجفعة السدتحقة لو قبل  
 مو بتػجيو اشعار االنياء ، فانو يتعيغ عميو اف يدتأنف العسل السعتاد وبأسخع وقت مسكغ عسميا  . قيا

أما اذا تكبج السقاوؿ تأخخا  في مجة االنجاز و/ أو كمفة ما نتيجة لتعميق العسل ) او ابصاء عسمية  
شجس باالمخ ، لتقجيخ التشفيح ( بسػجب احكاـ ىحه " السادة " ، فعميو اف يخسل اشعارا  الى السي

 ( بخرػص : 20/1استحقاقاتو بذأنيا ، مع مخاعاة احكاـ السادة )

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

 أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، الضافتيسا الى قيسة العقج .  -ب 
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( 3/5وبعج تدمع السيشجس لسثل ىحا االشعار ، يتعيغ عميو السزي باالجخاءات بسػجب احكاـ السادة ) 
 لالتفاؽ عمييا او اجخاء التقجيخات بذأف ىحه االمػر . 

 " Termination by Contractor" انياء العقج مغ قبل السقاوؿ : (16/2)

 يحق لمسقاوؿ انياء العقج في الحاالت التالية : 

( يػما  مغ تاريخ ارسالو االشعار الى صاحب العسل 42اذا لع يتمق السقاوؿ اثباتا  معقػال  خالؿ ) -أ 
( بخرػص اخفاؽ صاحب العسل في االلتداـ بعسل التختيبات السالية حدب 16/1بسػجب السادة )

 ( ، او 2/4احكاـ السادة )

( يػما  مغ تاريخ تدمسو لكذف تمظ 56) اذا اخفق السيشجس في اصجار شيادة دفع مخحمية خالؿ -ب 
 الجفعة مع البيانات السجعسة ، او 

( يػما  مغ 42اذا لع يتدمع السقاوؿ أي مبمغ استحق دفعو لو بسػجب شيادة دفع مخحمية خالؿ ) -ج 
( ) باستثشاء 14/7انقزاء السيمة التي يتعيغ عمى صاحب العسل الجفع خالليا بسػجب احكاـ السادة )

 الخرسيات التي يتحقق اقتصاعيا بخرػص مصالبات صاحب العسل بسػجب
 ( ، او 2/5السادة )  

 اذا اخل صاحب العسل برػرة جػىخية في اداء التداماتو بسػجب العقج ، او   -د 

( 1/7( الستعمقة باتفاقية العقج او بالسادة )1/6اذا أخل صاحب العسل في االلتداـ باحكاـ السادة ) -ىػ 
 تعمقة بالتشازؿ ، او الس

اذا حجث تعميق مصػؿ لمعسل ، مسا يؤثخ عمى تشفيح االشغاؿ بكامميا ، حدبسا ىػ مشرػص  -و 
 ( ، او 8/11عميو في السادة )

اذا تبيغ بأف صاحب العسل قج اصبح مفمدا  او وقع تحت الترفية ، او فقج الديػلة ، او صجر  -ز 
ية مالية مع دائشيو ، أو قج حجثت أية واقعة ليا نفذ التأثيخ امخ اداري ضجه ، او انو قج اجخى تدػ 

 ) بسػجب القػانيغ الػاجبة التصبيق (، ألي مغ ىحه االفعاؿ او االحجاث

( 14ففي أي مغ ىحه االحجاث او الطخوؼ ، يسكغ لمسقاوؿ بعج إشعار صاحب العسل خصيا  بسيمة ) 
لمسقاوؿ بإشعار اف يشيي العقج فػرا  اذا حرمت أي مغ الحالتيغ يػما  ، اف يشيي العقج ، اال انو يسكغ 

 )و( او )ز( اعاله .

إف اختيار السقاوؿ النياء العقج يجب اف ال يجحف بأية حقػؽ اخخى تتحقق لو بسػجب العقج او لغيخ  
 ذلظ مغ االسباب . 
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 التػقف عغ العسل وازالة معجات السقاوؿ : (16/3)
"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment"  

بعج اف يربح أي مغ االشعارات الستعمقة بانياء العقج مغ قبل صاحب العسل بسػجب احكاـ السادة  
( ، او باالنياء االختياري 16/2( ، او بانياء العقج مغ قبل السقاوؿ بسػجب احكاـ السادة )15/5)

( ، نافحا  ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف 19/6السادة ) الستخّتب عمى حرػؿ قػة قاىخة بسػجب احكاـ
 يباشخ عمى الفػر بسا يمي :

التػقف عغ تشفيح أي عسل ، اال اذا كاف تشفيح مثل ىحا العسل قج صجرت تعميسات بذأنو مغ قبل  -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 

اف يديل كل المػاـز االخخى مغ السػقع ، باستثشاء ما يمـد مشيا المػر الدالمة ، واف يغادر  -ج 
 السػقع.

 " Payment on Termination"      :الجفع عشج انياء العقج  (16/4)

( قج 16/2عمى صاحب العسل ، بعج اف يكػف االشعار الرادر بانياء العقج بسػجب السادة ) يتعيغ 
 اصبح نافحا  ، اف يقـػ بالتالي :

 اعادة ضساف االداء الى السقاوؿ ، و  -أ 

 ( ، و19/6اف يجفع استحقاقات السقاوؿ حدب احكاـ السادة ) -ب 

ضخر او خدارة اخخى تكبجىا السقاوؿ نتيجة ليحا اف يجفع لمسقاوؿ بجؿ أي ربح فائت او أي  -ج 
 االنياء.
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 الفرل الدابع عذخ

 السخاشخ والسدؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Indemnities":التعػيزػػات  (17/1)

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعػض ويحسي مغ الزخر كال مغ صاحب العسل وافخاده ووكالئيع ضج  
جسيع السصالبات واالضخار واالعباء والشفقات )بسا فييا االجػر والشفقات القانػنية( وذلظ فيسا 

 -يتعمق بالتالي:

لتي قج تمحق بأي شخز ميسا كاف االصابات الجدجية او السخض او االعتالؿ او الػفاة ا -أ 
اذا كانت ناجسة عغ او اثشاء او بدبب تراميع السقاوؿ ) اف وججت( او عغ تشفيح االشغاؿ 
وانجازىا واصالح اية عيػب فييا ، ما لع تكغ معدّوة الى االىساؿ او الفعل الستعسج او نقٍس 

 لمعقج مغ قبل صاحب العسل او افخاده او أي مغ وكالئيع ، و 

الزخر او الخدارة التي قج تمحق بالسستمكات العقارية او الذخرية ) فيسا عجا االشغاؿ (  -ب 
 ، وذلظ الى السجى الحي يكػف فيو ىحا الزخر او الخدارة : 

ناجسا  عغ او اثشاء او بدبب تراميع السقاوؿ ) اف وججت ( أو عغ تشفيح وانجاز االشغاؿ  -1 
 واصالح اية عيػب فييا ، و 

يعدى الى أي اىساؿ او فعل متعّسج او نقس لمعقج مغ قبل السقاوؿ او أفخاده او أي مغ  -2 
 وكالئيع او أي شخز مدتخجـ مغ قبل أي مشيع برػرة مباشخة او غيخ مباشخة . 

كسا يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعػض ويحسي السقاوؿ ومدتخجميو ووكالئيع ضج اية  
نفقات ) بسا فييا االجػر والشفقات القانػنية ( بخرػص ما مصالبات او اضخار او خدائخ او 

 يمي : 

(  االصابات الجدجية او السخض او االعتالؿ او الػفاة التي تعدى الى االىساؿ او الفعل 1) 
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 الستعسج او  نقس العقج مغ قبل صاحب العسل او افخاده او أي مغ وكالئيع ، و 

شيا مدتثشاة مغ التغصية التأميشية السشػه عشيا في (  اية امػر اخخى تكػف السدؤولية ع2) 
 ( .18/3( مغ السادة )3، 2،  1-الفقخات  ) د

 

 

 " Contractor's Care of the Works" اعتشاء السقاوؿ باالشغاؿ : (17/2)

يتحسل السقاوؿ السدؤولية الكاممة عغ العشاية باالشغاؿ والمػاـز ابتجاء مغ تاريخ السباشخة وحتى  
(، عشجما 10/1صجور " شيادة تدمع االشغاؿ" ) او تعتبخ وكأنيا قج صجرت ( بسػجب السادة )

تشتقل ىحه السدؤولية الى صاحب العسل ، ويشصبق ىحا السفيـػ عمى أي قدع او جدء مغ 
 االشغاؿ تع اصجار" شيادة تدمع لالشغاؿ ") او اعتبارىا وكأنيا قج صجرت ( بخرػصو.

السدؤولية الى صاحب العسل وفقا  لحلظ، يطل السقاوؿ مدؤوال  عغ العشاية بأي بعج اف تشتقل  
الى اف يتع استكسالو. اذا لحق باالشغاؿ ” عسل متبٍق بالتاريخ السحجد في " شيادة تدمع االشغاؿ

او المػاـز او وثائق السقاوؿ أي ضخر او خدارة خالؿ فتخة مدؤولية السقاوؿ عغ العشاية بيا، 
( الحقا ) ، فإف السقاوؿ 17/3غ االسباب ) باستثشاء السخاشخ السبيشة في السادة )الي سبب م

يكػف  مدؤوال  عغ أي ضخر أو خدارة، قج تشتج عغ أي فعل أو أفعاؿ قاـ بيا السقاوؿ  بعج 
صجور شيادة تدمع  االشغاؿ، كسا يكػف السقاوؿ مدؤوال  كحلظ عغ أية اضخار او خدائخ قج 

ادة تدمع  االشغاؿ، ولكشيا ناشئة عغ حجث سابق كاف السقاوؿ مدؤوال  تحرل بعج إصجار شي
 عشو.

 "Employer's      Risks"مخاشخ صاحب العسل : (17/3)

 ( الحقا  ىي :17/4اف السخاشخ السذار الييا في السادة )  

افعاؿ االعجاء الحخب او االعساؿ العجائية ) سػاء اعمشت الحخب او لع تعمغ ( او الغدو ، او  -أ 
 االجانب.

التّسخد او اعساؿ االرىاب او الثػرة او العرياف او االستيالء عمى الحكع بالقػة ، او الحخب  -ب 
 االىمية في الجولة ، 

االضصخابات او السذاغبات او حخكات االخالؿ بالشطاـ داخل الجولة مسا يقـػ بيا اشخاص  -ج 
 قاوليو الفخعييغ ، ليدػا مغ أفخاد السقاوؿ او مدتخجمي م
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االعتجة الحخبية او السػاد الستفجخة او االشعاعات االيػنية او التمػث باالشعاعات الشػوية  -د 
داخل الجولة ، باستثشاء ما ىػ ناتج عغ استخجاـ السقاوؿ مثل ىحه االعتجة او السػاد الستفجخة او 

 االشعاعات. 

ل الشقل الجػية السشجفعة بدخعة الرػت أو مػجات الزغط الشاتجة عغ الصائخات ووسائ -ىػ 
 بدخعة  تفػؽ سخعة الرػت،

استخجاـ صاحب العسل او إشغالو الي جدء مغ االشغاؿ الجائسة ، باستثشاء ما ىػ  -و 
 مشرػص عميو في العقج ، 

ترسيع أي جدء مغ االشغاؿ تع اعجاده مغ قبل أفخاد صاحب العسل او مغ قبل آخخيغ  -ز 
 عسل مدؤوال  عشيع ، و يعتبخ صاحب ال

أي عسمية لقػى الصبيعة مسا يعتبخ امخا  غيخ مشطػر ، والتي لع يكغ بػسع مقاوؿ متسخس  -ح 
 تػقعيا برػرة معقػلة واتخاذ االجخاءات الػقائية الكافية ضجىا . 

 تبعات مخاشخ صاحب العسل : (17/4)

"Consequences of Employer`s Risks" 

( اعاله أي خدارة 17/3اذا )والى السجى الحي( نتج عغ أي مغ السخاشخ السجرجة في السادة ) 
او ضخر لالشغاؿ او المػاـز او وثائق السقاوؿ ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يذعخ السيشجس 

 بحلظ فػرا  واف يقـػ باصالح الزخر او الخدارة الشاتجة الى السجى الحي يصمبو السيشجس . 

واذا تكبج السقاوؿ تأخخا في التشفيح و/ او كمفة ما بدبب اصالح تمظ االضخار او الخدائخ ، فإنو  
يتعيغ عميو ارساؿ اشعار آخخ الى السيشجس لتقجيخ استحقاقاتو بذأنيا ، مع مخاعاة احكاـ السادة 

 ( بخرػص: 20/1)

أخخ او سػؼ يتأخخ ، وذلظ تسجيج مجة االنجاز لقاء ذلظ التأخيخ ، اذا كاف االنجاز قج ت -أ 
 ( ، و 8/4بسػجب احكاـ السادة )

 أي كمفة كيحه ، الضافتيا الى قيسة العقج ، مع احتداب ربح معقػؿ لمحالتيغ -ب 
 ( اعاله . 17/3) و ، ز( الػاردتيغ في السادة ) 

فاؽ ( باالت3/5يتعيغ عمى السيشجس ، بعج تدمسو لالشعار الالحق اف يترخؼ وفقا  لمسادة )  
 عمييا او اجخاء التقجيخات بذأف ىحه االمػر . 
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 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 مغ  
حيث بخاءة االختخاع او التراميع السدجمة او حقػؽ التأليف او العالمات او االسساء التجارية 

كسا او االسخار التجارية او غيخىا مغ حقػؽ السمكيات الفكخية او الرشاعية الستعمقة باالشغاؿ ، 
 يعشي مرصمح " مصالبة " اية مصالبة ) او اجخاءات لمسصالبة ( بادعاء حرػؿ تعٍج ما . 

( يػما  مغ 28اذا لع يقع أي فخيق بأرساؿ اشعار الى الفخيق االخخ حػؿ اية مصالبة خالؿ ) 
تاريخ تدمع مصالبة ما ، اعتبخ الفخيق االوؿ ) في ىحه الفقخة ( متشازال  عغ حقو في التعػيس 

 بسػجب احكاـ ىحه  " السادة " . 

يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعػض السقاوؿ ويحسيو مغ أي ادعاء بالتعجي ، اذا كاف  
 :االدعاء

 قج حرل كشتيجة المتثاؿ السقاوؿ الحكاـ العقج ، مسا لع يكغ بإمكانو تجشبو ، او  -أ 

 ناتجا  عغ استخجاـ صاحب العسل الية اشغاؿ :  -ب 

 ( لغخض غيخ السقرػد مشيا ، او مسا يسكغ استشتاجو مغ العقج ، برػرة معقػلة ، او 1) 

( مترال  بأي شئ لع يقع السقاوؿ بتػريجه ، اال اذا كاف ىحا االستخجاـ معخوفا  لمسقاوؿ قبل 2) 
 مػعج " التاريخ االساسي " او انو مشرػص عميو في العقج . 

ب العسل ويحسيو ضج اية مصالبة اخخى قج تشذأ عغ او يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعػض صاح 
 تكػف متعمقة:

 بترشيع او استخجاـ او بيع او استيخاد اي مغ المػاـز ، او  -1 

 أي ترسيع يعتبخ السقاوؿ مدؤوال  عشو .  -2 

اذا استحق الي فخيق تعػيس بسػجب احكاـ ىحه " السادة " ، فإنو يتعيغ عمى الفخيق السعػض  
) اف يقـػ عمى حدابو ( بالتفاوض لتدػية االدعاء وأية اجخاءات قزائية او تحكيسية قج تشجع 
عشيا . وعمى الفخيق االخخ اف يداعج في تفشيج االدعاء بشاء  عمى شمب الفخيق السعػض 

كسا يتعيغ عمى الفخيق االخخ وافخاده اف يستشعػا عغ تقجيع أي اقخار يسكغ اف يكػف وحدابو . 
مجحفا  بحق الفخيق السعػض ، اال اذا كاف ىحا الفخيق السعػض قج اخفق في اجخاء التفاوض او 

 التقاضي او التحكيع بشاء  عمى شمب مغ قبل الفخيق االخخ . 
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 " Limitation of Liability"      محجودية السدؤولية :  (17/6)

ال يعتبخ أي فخيق مدؤوال  تجاه الفخيق االخخ ازاء فقجاف استخجاـ أي مغ االشغاؿ ، او فػات  
ربح عغ أي عقج ، او فقجاف الفخصة لمحرػؿ عمى عقػد اخخى ، او الي ضخٍر او خدارة 

، باستثشاء ما تع الشز عميو  غيخ مباشخة او بالتتابع مسا قج يمحق بالفخيق االخخ بدبب العقج
( 17/1( الستعمقة بالجفع عشج انياء العقج ، والسادة )16/4مغ تعػيزات بسػجب السادة )

 الستعمقة بالتعػيزات . 

إف السدؤولية الكمية التي يتحسميا السقاوؿ تجاه صاحب العسل بسػجب العقج او فيسا ىػ مترل  
الذخوط الخاصة او " قيسة العقج السقبػلة" ) إف لع  بو ، يجب اف ال تتجاوز السبمغ السحجد في

 يكغ قج تع تحجيج مبمغ ما في الذخوط الخاصة ( وذلظ فيسا عجا : 

 ( ،  4/19التدويج بالكيخباء والساء بسػجب السادة ) ■ 

 ( ،4/20معجات صاحب العسل والسػاد السقجمة مجانا  مشو ، بسػجب السادة ) ■ 

 ( ،1/ 17التعػيزات ، بسػجب السادة ) ■ 

 ( ، 17/5حقػؽ السمكية الفكخية والرشاعية ، بسػجب السادة ) ■ 

وال تّحج احكاـ ىحه " السادة " مغ مدؤولية الفخيق السخّل في أي مغ حاالت الغر او التقريخ  
 الستعسج او سػء الترخؼ بال مباالة مغ قبمو . 
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 الفرل الثامغ عذخ

 التأميغ
INSURANCE 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الستصمبات العامة لمتأميشات :  (18/1)

"General Requirements for Insurances " 

مغ " في " ىحا الفرل "   لكل نػع مغ التأميشات ، ذلظ الفخيق  –يعشي مرصمح " الفخيق السؤِّ
 السدؤوؿ عغ استرجار وادامة التأميغ السشرػص عميو مغ أي مغ " مػاد " ىحا الفرل . 

حيثسا يكػف السقاوؿ ىػ " الفخيق السّؤمغ " فإنو يتعيغ عميو اف يقـػ بالتأميغ لجى جيات تأميشية  
بذخوط تأميغ مقبػلة لجى صاحب العسل ، وبحيث تكػف ىحه الذخوط متػائسة مع أي شخوط و 

يتفق عمييا الفخيقاف قبل تاريخ " كتاب القبػؿ " ، اذ اف ىحه الذخوط الستفق عمييا ليا االولػية 
 عمى ما يخد في ىحا " الفرل " مغ احكاـ . 

نو يتعيغ اف يتع التأميغ لجى جيات تأميشية حيثسا يكػف صاحب العسل ىػ " الفخيق السؤّمغ " فإ 
 وبذخوط متػائسة مع التفاصيل السخفقة بالذخوط الخاصة . 

اذا كاف مصمػبا  في وثيقة التأميغ تقجيع تعػيس لتأميغ مذتخؾ ) أي لمفخيقيغ مجتسعيغ ( ، فإنو  
استرجار وثيقة يجب تصبيق التغصية التأميشية لكل فخيق مَؤمغ لو برػرة مدتقمة وكأنو قج تع 

مشفخدة لو . اما اذا نرت وثيقة التأميغ عمى تقجيع تعػيزات " لسذتخكيغ اضافييغ" أي 
 الشخاص آخخيغ غيخ الفخيقيغ السَؤمغ ليسا بسػجب احكاـ ىحا " الفرل "، فإنو يتعيغ :

بخ اف يشػب السقاوؿ عغ ىؤالء السذتخكيغ االضافييغ ، فيسا عجا افخاد صاحب العسل اذ يعت -1 
 صاحب العسل نائبا  عشيع ، و 

ال يعتبخ ىؤالء السذتخكػف االضافيػف مخػليغ بتدمع الجفعات مباشخة مغ الجية التأميشية او  -2 
 اف يكػف ليع أي تعامل مباشخ مع تمظ الجية التأميشية ، و 

لمفخيق السؤّمغ اف يصمب مغ جسيع ىؤالء السذتخكيغ االضافييغ االلتداـ بالذخوط الػاردة في  -3 
 وثيقة التأميغ . 

كسا يذتخط في كل وثيقة تأميغ ضج الخدارة او الزخر، اف يتع دفع تعػيزاتيا بالعسالت  
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التأميشية لغخض السصمػبة لجبخ الخدارة او الزخر، واف تدتخجـ الجفعات التي تقجميا الجيات 
 جبخ الخدارة او الزخر.

يتعيغ عمى " الفخيق السؤّمغ " ذي العالقة اف يقجـ الى الفخيق االخخ، خالؿ الفتخات السحجدة في  
 ممحق عخض السشاقرة ) والتي يتع احتداب بجايتيا مغ تاريخ السباشخة ( ما يمي :

 ة بسػجب ىحا " الفرل " و اثباتا  بإنو قج تع استرجار وثائق التأميغ السصمػب -أ 

( 18/2ندخا  مغ وثائق التأميغ الستعمقة بتأميغ االشغاؿ ومعجات السقاوؿ بسػجب السادة )-ب 
 ( .18/3والتأميغ ضج اصابة االشخاص وضج تزخر السستمكات بسػجب السادة )

كسا يتعيغ عمى " الفخيق السؤّمغ " عشج سجاد كل قدط ، اف يقجـ ندخا  عغ ايراالت الدجاد الى  
الفخيق االخخ ، وعشجما يتع تقجيع الػثائق او ايراالت الدجاد الى الفخيق االخخ ، فانو يتعيغ 

 اعالـ السيشجس بحلظ. 

لتأميغ . كسا يتعيغ عمى " يتعيغ عل كل فخيق اف يمتـد بالذخوط السجرجة في أي مغ وثائق ا 
الفخيق السؤمغ " اف يعمع الجية التأميشية عغ أية تغييخات تحرل في االشغاؿ واف يتأكج مغ 

 ادامة سخياف الػثائق التأميشية بسػجب احكاـ ىحا " الفرل " . 

ال يحق الي فخيق اف يجخي اي تعجيل جػىخي عمى شخوط أي مغ وثائق التأميغ بجوف  
افقة مدبقة مغ الفخيق االخخ . واذا قامت جية تأميشية بإجخاء ) او حاولت الحرػؿ عمى مػ 

اجخاء ( أي تعجيل عمى شخوط التأميغ ، فإنو يتعيغ عمى الفخيق الحي اشعختو تمظ الجية 
 التأميشية بامخ التعجيل اوال  اف يعمع الفخيق االخخ فػرا  باالمخ . 

وادامة أي مغ التأميشات السصمػبة مشو وفقا  لذخوط اذا تخمف " الفخيق السؤّمغ " عغ استرجار  
العقج ، او اخفق في أف يقجـ دليال  مقشعا  وندخا  مغ الػثائق وفقا  لستصمبات ىحه " السادة "، فانو 
يحق لمفخيق االخخ ) باختياره وبجوف اجحاؼ بأي مغ حقػقو او تعػيزاتو ( اف يدترجر وثائق 

واف يجفع ما يتختب عمييا مغ اقداط ، وعمى الفخيق السؤّمغ اف التأميغ بالتغصيات السصمػبػة ، 
 يدجد قيسة ىحه االقداط الى الفخيق االخخ ، ويتع تعجيل قيسة العقج وفقا  لحلظ . 

اف أي حكع مغ احكاـ ىحا " الفرل " ال يذكل تحجيجا  عمى أي مغ واجبات او التدامات او  
بسػجب الذخوط االخخى في العقج. اف أيا  مغ السبالغ مدؤوليات السقاوؿ و/ او صاحب العسل 

التي لع يتع التأميغ عمييا أو لع يتع تحريميا مغ الجيات التأميشية كل حدب ما ىػ مصمػب مشو 
وفقا  ليحه الػاجبات او االلتدامات او السدؤوليات ، باستثشاء الحالة التي يخفق فييا " الفخيق 

تأميغ يسكغ استرجارىا ، وتكػف مصمػبة بسػجب احكاـ العقج  السؤمغ " باسترجار وادامة وثيقة
، 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 
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 السؤمغ" .

اف الجفعات التي يتعيغ عمى أي فخيق دفعيا الى الفخيق االخخ، تكػف خاضعة الحكاـ السادة  
( الستعمقة بسصالبات السقاوؿ ، حدبسا 20/1( الستعمقة بسصالبات صاحب العسل او السادة )2/5)

 يشصبق . 

 : التأميغ عمى االشغاؿ ومعجات السقاوؿ (18/2)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "  

يتعيغ عمى " الفخيق السؤمغ " اف يؤمغ عمى االشغاؿ والتجييدات والسػاد ووثائق السقاوؿ بسبمغ  
يعادؿ قيستيا االستبجالية الكاممة مزافا  الييا كمفة اليجـ ونقل االنقاض واالجػر السيشية والخبح.  

-18/1و تقجيع االثبات بسػجب الفقخة )يجب اف يدخي ىحا التأميغ اعتبارا  مغ التاريخ السصمػب ب
 أ ( وحتى تاريخ اصجار شيادة تدمع االشغاؿ " .

كسا يتعيغ عمى " الفخيق السؤمغ " اف يحافظ عمى ادامة الغصاء التأميشي الى تاريخ اصػجار "  
شيادة االداء "  ضج أي خدارة او ضخر قج يتدبب بيا السقاوؿ خالؿ قيامو بأية عسميات أخخى 

 بسا فييا اصالح العيػب عسال  باحكاـ " الفرل الحادي عذخ "  

" اف يؤمغ عمى معجات السقاوؿ بسبمغ ال يقل عغ كامل قيستيا يتعيغ عمى " الفخيق السؤمغ  
االستبجالية بسا في ذلظ نفقات ايراليا الى السػقع ، مع مخاعاة اف يكػف ىحا التأميغ نافحا  لكل 

 معجة اثشاء نقميا الى السػقع وحتى تشتيي الحاجة الييا كسعجات لمسقاوؿ .

الخاصة ، فانو يتعيغ مخاعاة ما يمي بالشدبة  وما لع يكغ قج نز عمى غيخ ذلظ في الذخوط 
 لمتأميشات السقرػدة بيحه " السادة " :

 اف يتع استرجارىا وادامتيا مغ قبل السقاوؿ " كفخيق مؤمِّغ " .  -أ  

اف يكػف التأميغ باسسي الفخيقيغ مجتسعيغ ، والمحاف يدتحقاف مجتسعيغ الحرػؿ عمى  -ب 
ميشية ، ويتع مغ ثع حفطيا او الترخؼ بيا بيغ الفخيقيغ لغخض مبالغ التأميغ مغ الجيات التأ

 جبخ الزخر أو الخدارة فقط ، و

اف تكػف مغصية ايزا  لكل ضخر أو خدارة ناتجة عغ أية حالة لع تخد ضسغ مخاشخ  -ج 
 ( ، و  17/3صاحب العسل السجونة في السادة )

واف تكػف مغصية ايزا  لكل ضخر او خدارة قج تمحق بأي جدء مغ االشغاؿ وتعدى الى قياـ  -د 
صاحب العسل باستخجامو او اشغالو لجدء آخخ مغ االشغاؿ ، ولكل ضخٍر او خدارة متعمقة 

ج، ز،ح( مغ مخاشخ صاحب العسل ، فيسا عجا حاالت -17/3بالسخاشخ السجرجة في الفقخات )
يسكغ التأميغ عمييا بذخوط تجارية معقػلة ، مع مبمغ خرع لكل حادث بسا ال  السخاشخ التي ال

يديج عغ السبمغ السحجد في ممحق عخض السشاقرة ، ) واذا لع يتع تحجيج مبمغ ما فيو ، فإف ىحه 
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 الفقخة )د( ال تشصبق ( ، 

 مي :ومع ذلظ يجػز استثشاء التأميغ عمى الزخر او الخدارة او االستبجاؿ لسا ي -ىػ 

أي جدء مغ االشغاؿ يكػف في حالة معيبة بدبب أي عيب في الترسيع او السػاد او  -1 
السرشعية )إال انو يجب السحافطة عمى غصاء تأميشي ألية اجداء أخخى لحق بيا ضخر ناتج 

 ( الحقا  ( ، و2عغ ىحه الحالة برػرة مباشخة ولكغ ليذ عغ االسباب السبيشة في البشج )

أي جدء مغ االشغاؿ لحق بو الزخر أو الخدارة بدبب اعادة انذاء اجداء اخخى مغ  -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 يكػف  -3 
 السقاوؿ مدؤوال  عغ جبخ الزخر او الخدارة ، و  معو

( فيسا يخز 14/5المػاـز عشجما ال تكػف مػجػدة في الجولة ، مع مخاعاة احكاـ السادة ) -4 
 التجييدات والسػاد السقرػد استخجاميا في االشغاؿ .

السػصػؼ في بأف الغصاء التأميشي   –بعج مخور سشة واحجة مغ" التاريخ االساسي" –اذا تبيغ  
الفقخة )د( اعاله لع يعج متػفخا  عمى اسذ تجارية معقػلة، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ" كفخيق مؤمغ" 
اف يخسل اشعارا  الى صاحب العسل بذأف السػضػع، مخفقا  بو التفاصيل السؤيجة، ويكػف صاحب 

 العسل عشجئح :

مبمغ مغ السقاوؿ مداٍو ليحه  لمحرػؿ عمى –( 2/5مع مخاعاة احكاـ السادة ) –مدتحقا   -1 
 التغصية التأميشية التجارية السعقػلة التي يكػف السقاوؿ قج تػقع دفعيا مقابل تمظ التغصية ، و 

يعتبخ صاحب العسل، ما لع يحرل عمى التغصية التأميشية عمى أسذ تجارية معقػلة، انو  -2 
 ( .18/1قج صادؽ عمى الغائيا مغ التأميغ بسػجب احكاـ السادة )

 :  التأميغ ضج اصابة االشخاص وضج االضخار بالسستمكات (18/3)
"Insurance against Injury to Persons and Damage to 

Property "  

يتعيغ عمى " الفخيق السؤمغ " اف يؤمغ ضج مدؤولية كل مغ الفخيقيغ بدبب أي وفاة او اصابة  
ستمكات مادية ) باستثشاء االشغاؿ ومعجات جدجية او أي خدارة او ضخر يسكغ اف يمحق بأي م

( أو بأي اشخاص مؤمشيغ بسػجب احكاـ السادة 18/2السقاوؿ السؤمشة بسػجب احكاـ السادة ) 
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( ( ، وذلظ لسا يسكغ اف يشتج عغ عسميات التشفيح التي يقـػ بيا السقاوؿ قبل صجور" 18/4)
 شيادة االداء ". 

ل حادث عغ السبمغ السحجد في ممحق عخض السشاقرة، دوف يجب اف ال تقل قيسة ىحا التأميغ لك 
اف يكػف ىشاؾ حج اقرى لعجد الحػادث، )واذا لع يحكخ أي مبمغ بيحا الخرػص في ممحق عخض 

 السشاقرة فإف احكاـ ىحه السادة ال تصبق ( .

لمتأميشات الػاردة ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فإنو يتعيغ مخاعاة ما يمي بالشدبة  
 في ىحه " السادة " :

 اف يتع استرجارىا وادامتيا مغ قبل السقاوؿ " كفخيق مؤّمغ " ، و -أ  

 اف يكػف التأميغ باسسي الفخيقيغ مجتسعيغ ، و  -ب 

اف يتع تػسيع مجاىا لتذسل السدؤولية ضج الخدارة والزخر الحي قج يمحق بسستمكات صاحب  -ج 
( 18/2عغ تشفيح السقاوؿ لمعقج،) باستثشاء االشياء السؤمغ عمييا بسػجب السادة ) العسل مسا قج يشجع

 (، و

 رغع ذلظ فإنو يسكغ استبعاد السدؤولية 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، واف  -1 
 يقـػ بإشغاؿ ىحه االرض الغخاض االشغاؿ الجائسة ، و 

الزخر الحي يعتبخ نتيجة ال يسكغ تفادييا اللتدامات السقاوؿ بتشفيح االشغاؿ واصالح أية عيػػب  -2 
 فييا، و 

(، ما لع يكغ الغصاء التأميشي 17/3مخاشخ صاحب العسل في السادة ) أي حالة مجرجة ضسغ -3 
 ليا  متاحا  بذخوط تجارية معقػلة . 

 التأميغ عمى مدتخجمي السقاوؿ: (18/4)

"Insurance for Contractor`s Personnel" 

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يدترجر ويحافظ عمى سخياف التأميغ عمى السدؤولية ضج السصالبات  
واالضخار والخدائخ والشفقات ) بسا فييا االجػر والشفقات القانػنية ( التي قج تشتج عغ اصابة او 

 مخض او اعتالؿ او وفاة أي شخز يدتخجمو السقاوؿ او أي مغ مدتخجمي السقاوؿ. 

ؿ صاحب العسل والسيشجس في التعػيس بسػجب وثيقة التأميغ ىحه ، باستثشاء أف كسا يجب شسػ  
ىحا التأميغ يسكغ اف ال يذسل أية خدائخ او مصالبات الى السجى الحي نتج عغ أي فعل او اىساؿ 
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 مغ قبل صاحب العسل او افخاده . 

ىؤالء االشخاص مذتخكيغ يجب ادامة ىحا التأميغ بذكل فعاؿ ومدتسخ شيمة السجة التي يكػف فييا  
في تشفيح االشغاؿ ، اما بالشدبة لسدتخجمي أي مقاوؿ فخعي ، فإف بإمكاف السقاوؿ الفخعي اف يقـػ 

 بتأميشيػع ، ولكغ يطل السقاوؿ مدؤوال  عغ االلتداـ بأحكاـ ىحا " الفرل ".
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 الفرل التاسع عذخ

 القػة القاىخة

FORCE MAJEURE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 " Definition of Force Majeure"تعخيف القػة القاىخة  : (19/1)

 مرصمح " القػة القاىخة " في ىحا " الفرل " أي واقعة او ضخؼ استثشائي يترف بػ :يعشي  

 انو خارج عغ سيصخة أي فخيق ، و  -أ 

 انو لع يكغ بػسع ذلظ الفخيق اف يتحخز مشو برػرة معقػلة قبل ابخاـ العقج ، و  -ب 

 الحي لع يكغ بػسع ذلظ الفخيق اف يتجشبو او يتالفاه برػرة معقػلة عشج حجوثو ، و  -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  
 وط السجرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جسيعيا : االستثشائية التالية ، شالسا تحقق فييا الذخ 

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. 

االضصخابات او السذاغبات او حخكات االخالؿ بالشطاـ، او االضخابات او الحرار مغ قبل  -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 
 باستثشاء ما  يسكغ اف يعدى الى استخجاـ السقاوؿ لسثل ىحه االعتجة او الستفجخات او 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)
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اذا تعحر عمى احج الفخيقيغ ) او كاف سيتعحر عميو ( اداء أي مغ التداماتو التعاقجية بدبب حرػؿ  
قػة قاىخة، فإنو يتعيغ عميو اف يخسل اشعارا  الى الفخيق االخخ يعمسو بالحجث او الطخوؼ التي تذكل 

بح ( متعحرا  عميو القػة القاىخة ، واف يحجد في ىحا االشعار تمظ االلتدامات التي اصبح ) أو سير
( يػما  مغ التاريخ الحي اصبح فيو ىحا الفخيق عمى 14أداؤىا . يتعيغ اف يرجر ىحا االشعار خالؿ )

 دراية ) او يفتخض فيو انو قج درى ( بالحجث او الطخؼ الحي شكل القػة القاىخة . 

ه عشيا شيمة بقاء مفعػؿ القػة يعتبخ الفخيق الحي قاـ بارساؿ اإلشعار معحورا  مغ اداء االلتدامات السشػ  
 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 Minimize Delay"واجب التقميل مغ التأخخ : (19/3)

يتعيغ عمى كل فخيق اف يبحؿ قرارى جيػده السعقػلة ، في كل االوقات ، لمتقميل مغ التأخخ في  
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)

اذا مشع السقاوؿ مغ أداء أي مغ التداماتو بسػجب العقج نتيجة لقػة قاىخة تع ارساؿ اشعار بذأنيا عسال   
(، وتكبج بدببيا تأخخا  في مجة التشفيح و/ او كمفة ما، يكػف السقاوؿ، مع مخاعاة 19/2بأحكاـ السادة )
 (، مدتحقا  لسا يمي : 20/1احكاـ السادة )

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

أف تجفع لو ىحه الكمفة، اذا كاف الحجث او الطخؼ مغ الشػع السػصػؼ في أي مغ الفقخات  -ب 
(  3،5,4، 2، 1د/ -19/1( وفيسا اذا حرل أي مغ االحجاث في الفقخات )5,4,3,2,1د/ -19/1)

 في  الجولة. 

( لالتفاؽ عمييا او 3/5يتعيغ عمى السيشجس بعج تدمسو ىحا االشعار اف يترخؼ بسػجب السادة ) 
 اعجاد تقجيخاتو بذأنيا .   

 القػة القاىخة التي تؤثخ عمى السقاوؿ الفخعي (19/5)
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Force Majeure Affecting Sub Contractor” 

اذا كاف أي مقاوؿ فخعي مدتحقا  بسػجب أي عقج او اتفاقية متعمقة باالشغاؿ العفاٍء نتيجة  لقػة قاىخة  
بشاء  عمى شخوط اضافية او شخوط اوسع مغ تمظ السحجدة في ىحا " الفرل " ، فاف تمظ االحجاث او 

و ، وال تخػلة أي اعفاء الطخوؼ االضافية او االوسع لمقػة القاىخة ال تعفي السقاوؿ في حالة عجـ ادائ
 بسػجب أحكاـ ىحا " الفرل " . 

 إنياء العقج اختياريا  ، الجفع واالخالء مغ مدؤولية االداء   : (19/6)
"Optional Termination, Payment and Release " 

( يػما  باستسخار بدبب القػة القاىخة 84اذا تعحر االداء في تشفيح كل االشغاؿ برػرة جػىخية لسجة ) 
( ، او لفتخات متتابعة تتجاوز بسجسػعيا أكثخ مغ 19/2التي تع ارساؿ إشعار بذأنيا بسػجب السادة )

يسكغ الي فخيق اف  ( يػما  بدبب نفذ القػة القاىخة التي تع ارساؿ اإلشعار بذأنيا ، فعشجىا140)
( أياـ 7يخسل الى الفخيق االخخ اشعارا  بإنياء العقج . وفي ىحه الحالة ، يربح انياء العقج نافحا  بعج )

مغ تاريخ ارساؿ االشعار ، ويتعيغ عمى السقاوؿ السباشخة باتخاذ االجخاءات لمتػقف عغ العسل وازالة 
 ( . 16/3معجاتو ، عسال  باحكاـ السادة )

نياء العقج بيحه الرػرة ، يتعيغ عمى السيشجس اف يقـػ بتقجيخ قيسة االشغاؿ التي تع انجازىا ، عشج ا 
 واصجار شيادة دفع تتزسغ ما يمي : 

 السبالغ الػاجبة الجفع مقابل أي عسل تع تشفيحه ولو سعخ محجد في العقج ، و  -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 ممكا  لراحب العسػل ) 

رخؼ وضسػػػغ مدؤوليتو( حاؿ تدجيجه الثسانيا ، ويتعيغ عمى السقاوؿ تدميسيا ووضعيا تحت ت
 صاحب العسل، و 

أي كمفة او مدؤولية اخخى تكبجىا السقاوؿ في تمظ الطخوؼ بذكل معقػؿ نتيجة تػقعو النجػاز  -ج 
 االشغاؿ، و 

كمفة ازالة االشغاؿ السؤقتة ومعجات السقاوؿ مغ السػقع ، واعادتيا الى مخازنو في بمجه ) او الى  -د 
 الى بمجه ( ، و  أي مكاف آخخ شخيصة عجـ تجاوز كمفة اعادتيا

كمفة تخحيل مدتخجمي السقاوؿ وعسالو الحيغ كاف قج استخجميع لتشفيح االشغاؿ برػرة متفخغة ،  -ىػ  
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 وذلظ عشج انياء ىحا العقج . 

 االخالء مغ مدؤولية االداء بسػجب القانػف  : (19/7)
"Release from Performance under the Law” 

ىحا "الفرل"، اذا نذأ أي حجث أو ضخؼ خارج عغ سيصخة الفخيقيغ ) بالخغع مغ أي حكع آخخ في  
بسا في ذلظ القػة القاىخة ولكغ ليذ محرػرا  بيا (، وجعل وفاء أحج الفخيقيغ او كمييسا بالتداماتو 
التعاقجية مدتحيال  او مخالفا  لمقانػف، أو يؤدي بسقتزى القانػف الحي يحكع العقج الى اعفاء الفخيقيغ 

ستسخار في اداء أي التداـ آخخ بسػجب العقج عشجئح، وبعج اشعار مغ أي مغ الفخيقيغ الى مغ اال
 الفخيق االخخ بحلظ الطخؼ او الحجث:

يعفى الفخيقاف مغ االستسخار في اداء أي التداـ آخخ ، ولكغ بجوف االجحاؼ بحقػؽ أي مشيسا  -أ 
 بخرػص أي اخالؿ سابق بالعقج ، و 

ي يتختب عمى صاحب العسل اف يجفعو الى السقاوؿ، ىػ نفذ ما يدتحق دفعو يكػف السبمغ الح -ب 
 ( آنفا  ، كسا لػ أف العقج قج تع انياؤه بسػجبيا . 19/6بسػجب احكاـ السادة )
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 الفرل العذػخوف 

 السصالبات والخالفات والتحكيع

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Contractor's      Claims"مصالبات السقاوؿ :  (20/1)

اذا كاف السقاوؿ يعتبخ نفدو مدتحقا  لمحرػؿ عمى تسجيج في " مجة االنجاز " و / او اية دفعة  
اضافية بسػجب أي " مادة " مغ ىحه الذخوط ، او لغيخ ذلظ مغ االسباب الستعمقة بالعقج ، فإنو 

ف يتعيغ عميو اف يخسل الى السيشجس إشعارا  مبيشا  فيو الحجث او الطخؼ الحي أدى الى تكػّ 
السصالبة .  يتعيغ ارساؿ ىحا االشعار في اقخب فخصة مسكشة عسميا  ، وذلظ خالؿ مجة ال تتجاوز 

 ( يػما  مغ تاريخ دراية السقاوؿ او وجػب درايتو بحلظ الحجث او الطخؼ . 28)

( يػما  تمظ ، فإنو لغ يتع تسجيج مجة 28إذا اخفق السقاوؿ في ارساؿ االشعار خالؿ فتخة الػ ) 
از ، ولغ يكػف السقاوؿ مدتحقا  لمحرػؿ عمى أي دفعة اضافية ، وبحلظ يعتبخ صاحب االنج

العسل أنو قج اخميت مدؤوليتو فيسا يتعمق بتمظ السصالبة . وفيسا عجا ذلظ ،  فإنو يشبغي تصبيق 
 االحكاـ التاليػة مػغ ىػػحه " السادة ". 

خى تكػف مصمػبة بسػجب العقج ، واف يقجـ كسا يتعيغ عمى السقاوؿ ايزا  اف يخسل اية إشعارات أخ 
 التفاصيل السؤيجة لمسصالبة ، وذلظ لكل ما لو عالقة بالحجث او الطخؼ السحكػريغ . 

يشبغي عمى السقاوؿ اف يقـػ بحفظ الدجالت السعاصخة ) السحاضخ ( مسا قج تدتمدمو الزخورة  
قبػؿ لجى السيشجس . ويسكغ الثبات صحة السصالبة ، إما في السػقع او في أي مكاف آخخ م

بعج تدمسو آلي  –دوف اف يكػف مزصخا  لالقخار بسدؤولية صاحب العسل عشيا  –لمسيشجس 
اشعار بسػجب ىحه " السادة " ، اف يخصج حفظ الدجالت و / او اف يػعد الى السقاوؿ بسػاصمة 

الع عمى تجويغ الدجالت السعاصخة . ويتعيغ عمى السقاوؿ اف يتيح لمسيشجس فخصة االش
 الدجالت وتفحريا ، واف يقجـ لو ندخا  مشيا )اذا شمب مشو ذلظ(.

( يػما  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 مفخوضا  فيو اف يكػف قج درى بو 

ة فتخة اخخى يقتخحيا السقاوؿ ويػافق عمييا السيشجس ، مصالبة  مفرمة  برػرة وافية ( ، او خالؿ اي
وشاممة لمتفاصيل السؤيجة السذ السصالبة وتسجيج السجة و / او الجفعة االضافية السصالب بيا . اما 
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 اذا كاف لمحجث او الطخؼ الحي ادى الى تكػف السصالبة مفعػؿ مدتسخ، فإنو  

 البة السفّرمة التي تع تقجيسيا مصالبة  مخحمية ، وتعتبخ السص -أ  

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يػاصل ارساؿ السصالبات السخحمية االخخى شيخيا  ، مبيشا  في كل مشيا  -ب 
مجة التأخخ الستخاكع و/ او السبمغ السصالب بو ، وغيخىا مغ التفاصيل السؤيجة حدبسا يصمبو 

 السيشجس برػرة معقػلة .

( يػما  مغ تاريخ انتياء اآلثار 28عمى السقاوؿ أف يخسل مصالبتو الشيائية خالؿ ) يتعيغ -ج
 الشاجسة عغ

 الحجث أو الطخؼ، أو خالؿ أي مجة أخخى قج يقتخحيا السقاوؿ ويػافق عمييا السيشجس.     

( يػما  مغ تاريخ تدمسو مصالبة ما، او أي تفاصيل اخخى مؤيجة 42يتعيغ عمى السيشجس، خالؿ )
اف يقّيع السصالبة  –أو خالؿ أي فتخة يقتخحيا السيشجس ويػافق عمييا السقاوؿ  -لسصالبة سابقة 

ويخد عمييا اما بالسػافقة، او عجـ السػافقة مع بياف تعميقاتو مفرمة عمييا ، ولو ايزا  اف يصمب أية 
لبة خالؿ تمظ تفاصيل اخخى ضخورية،ورغع ذلظ، فانو يعتبخ ممدما  بتقجيع رّده عمى اسذ السصا

الفتخة ، واذا لع يِف السيشجس بيحا االلتداـ يسكغ الي فخيق اعتبار اف 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 يِف بالتدامو.

مظ السبالغ الخاصة بأي مصالبة أمكغ إثبات استحقاقيا برػرة يجب اف تتزسغ كل شيادة دفع ت 
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 محرػرا  بحلظ 

 كغ مغ اف يثبت صحة ادعائو بذأنو . الجدء مغ السصالبة الحي تس

(،  3/5يتعيغ عمى السيشجس خالؿ الفتخة السحجدة اعاله، اف يترخؼ وفقا  الحكاـ السادة )  
 او اف يقـػ بإعجاد التقجيخات الستعمقة بخرػص :   -باالتفاؽ عمى

 ( ، و/ أو  8/4( أي تسجيج في مجة االنجاز ) سػاء قبل أو بعج انقزائيا ( بسػجب السادة ) 1) 

 ( الجفعة االضافية ) اف وججت( مسا يدتحق لمسقاوؿ بسػجب احكاـ العقج . 2) 

تعتبخ متصمبات ىحه" السادة " اضافة لتمظ الػاردة في أي" مادة " أخخى قج تشصبق عمى السصالبة،  
ع يمتـد السقاوؿ باحكاـ ىحه" السادة" أو أية" مادة "اخخى فيسا يتعمق بأية مصالبة ، فيشبغي اف واذا ل

يؤخح في االعتبار مجى ) اف وجج ( أثخ ىحا االخفاؽ عمى التقري السشاسب لمسصالبة عشج تقجيخ 
بة قج تع أي تسجيج في  مجة االنجاز و/ او اية دفعة اضافية برػرة مالئسة، اال اذا كانت السصال
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 استبعادىا بسػجب الفقخة الثانية مغ ىحه " السادة" . 

 تعييغ مجمذ فّس الخالفات ) السجمذ(  : (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 . 

مغ يتكػف " السجمذ " مغ عزػ واحج او ثالثة اعزاء كسا ىػ محجد في ممحق عخض السشاقرة  
اشخاص ذوي تأىيل مشاسب ) االعزاء ( واذا لع يكغ قج تع تحجيج عجد " االعزاء" ولع يتع 

 االتفاؽ مغ قبل الفخيقيغ عمى ذلظ ، فإف العجد يعتبخ ثالثة . 

اذا كاف " السجمذ " يتكػف مغ ثالثة اعزاء يقـػ كل فخيق بتدسية عزػ واحج لمحرػؿ عمى  
ثع يقـػ الفخيقاف بالتذاور مع العزػيغ السعيشيغ لالتفاؽ عمى مػافقة الفخيق االخخ عميو ، ومغ 

 العزػ الثالث ، والحي يتع تعييشو رئيدا  لمسجمذ . 

عمى انو اذا كانت ىشالظ قائسة أعزاء مخشحيغ مذارا  الييا في العقج ، فانو يتع اختيار اسساء  
ادر او غيخ راغب في قبػؿ االعزاء مغ بيغ االسساء الػاردة فييا ، باستثشاء أي شخز غيخ ق

 التعييغ كعزػ في السجمذ . 

تتع صياغة االتفاقية بيغ الفخيقيغ وعزػ السجمذ الػحيج او كل عزػ مغ االعزاء الثالثة  
بحيث يذار الى الذخوط العامة الستعمقة " باتفاقية فس الخالفات " السخفقة كسمحق بالذخوط 

 ق عمييا فيسا بيشيع .الخاصة لمعقج ، مع ادخاؿ اية تعجيالت يتف

يجب اف يتفق الفخيقاف عشج االتفاؽ عمى شخوط التعييغ عمى مقجار السكافآة لعزػ السجمذ  
السشفخد او لكٍل مغ األعزاء الثالثة ، وايزا  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

ء اذا اتفق الفخيقاف عمى ىحا الشحػ في أي وقت ، فيجػز ليسا تعييغ شخز او اشخاص بجال 
وبتأىيل مشاسب ) ليكػف أو يكػنػا بجالء ( لعزٍػ او اكثخ مغ اعزاء السجمذ. وما لع يتفق 
الفخيقاف عمى غيخ ذلظ ، فإف التعييغ يربح نافحا  في حالة استشكاؼ أي عزػ عغ العسل او انو 
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 يغ.اصبح غيخ قادر عمى اداء ميامو بدبب العجد او الػفاة ، او بدبب االستقالة او انياء التعي

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 " . 

مجتسعيغ ، وليذ مغ قبل أي مغ صاحب العسل او يسكغ انياء تعييغ أي عزػ باتفاؽ الفخيقيغ  
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 السادة 

خوط الخاصة او اتفاقية فس الخالفات عمى غيخ ( نافحه ، إال اذا تع الشز في الذ 14/12) 
 ذلظ .

 االخفاؽ في االتفاؽ عمى تعييغ " السجمذ:  (20/3)

Board Adjudication “Failure to Agree Dispute “ 

 اذا انصبقت أي مغ الحاالت التالية تحجيجا  :
ضسغ الفقخة االولى مغ لع يتفق الفخيقاف عمى تعييغ عزػ السجمذ السشفخد في السػعج السحّجد  -أ  

 ( ، او 20/2السادة ) 

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

 السحكػر اعاله ، اولع يتفق الفخيقاف عمى تعييغ العزػ الثالث ) رئيذ السجمذ ( في السػعج  -ج 

( يػما  مغ انتياء ميسة العزػ  42لع يتفق الفخيقاف عمى تعييغ أي عزػ بجيل خالؿ مجة )  -د 
السشفخد لمسجمذ ، او احج االعزاء الثالثة لمسجمذ ، بدبب استشكافو او بدبب الػفاة او العجد 

ـ جية التعييغ أو الذخز عغ اداء السياـ او بدبب االستقالة او انياء التعييغ، فعشجىا ، تقػ 
بشاء  عمى شمب أي مغ الفخيقيغ أو كمييسا وبعج اجخاء  –الخسسي السدسى في الذخوط الخاصة 

بتعييغ عزػ السجمذ ىحا، ويكػف ىحا التعييغ نيائيا  وقصعيا  ،   –التذاور الالـز مع كال الفخيقيغ 
الخسسي الحي قج تع تعييشو  كسا يتعيغ عمى الفخيقيغ أف يجفعا مكافآة ىحه الجية أو الذخز

 مشاصفة.

 

 اتخاذ القخار مغ قبل مجمذ فّس الخالفات ) السجمذ (: (20/4)
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision " 
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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 

نو ، السيشجس ، فإنو يسكغ الي فخيق احالة الخالؼ خصيا  الى " السجمذ " لجراستو واتخاذ قخار بذأ
مع ارساؿ ندختيغ مغ ذلظ االشعار الى الفخيق االخخ والسيشجس ، وعمى اف يتع التشػيو بأف احالة 

 الخالؼ ىحه تتع وفقا  الحكاـ ىحه " السادة " . 

واذا كاف " السجمذ " مكػنا مغ ثالثة اعزاء ، فإف السجمذ يعتبخ انو قج تدمع اشعار احالة  
 .السادة " بالتاريخ الحي يتدمع فيو رئيذ السجمذ مثل ىحا االشعار الخالؼ اليو وفقا  الحكاـ ىحه "

يتعيغ عمى الفخيقيغ اف يقجما الى السجمذ كل السعمػمات االضافية بجوف تػاٍف ، واف يػفخا امكانية  
الجخػؿ الى السػقع والتدييالت السشاسبة مسا قج يصمبو " السجمذ " لغخض تسكيغ السجمذ مغ 

 ذلظ الخالؼ ، ويفتخض ضسشا  اف السجمذ ال يعسل كييئة تحكيع.اتخاذ قخار بذأف 

( يػما مغ تاريخ تدمسو اشعارا  بإحالة الخالؼ 84يتعيغ عمى " السجمذ " خالؿ مجة ال تتجاوز )  
اليو ، او خالؿ اية فتخة اخخى يقتخحيا السجمذ ويػافق عمييا الفخيقاف ، اف يتخح قخاره بذأنو ، 

ر اف يكػف معمال ، واف يشػه فيو عمى انو يتع اصجاره عسال  باحكاـ ىحه " ويذتخط في ىحا القخا
السادة " . ويعتبخ ىحا القخار ممدما  لمفخيقيغ ويتعيغ عمييسا تشفيحه ما لع وحتى تتع مخاجعتو بصخيقة 
التدػية الػّدية او مغ خالؿ اجخاءات التحكيع كسا سيخد الحقا  ، وما لع يكغ قج جخى التخمي عغ 

عقج او نقزو او انيائو ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ في مثل ىحه الحالة اف يدتسخ في تشفيح ال
 االشغاؿ وفقا  الحكاـ العقج . 

( يػما  مغ تاريخ تدمسو لمقخار ، اف 28اذا لع يخض أحج الفخيقيغ بقخار " السجمذ "  فعميو خالؿ ) 
ذا لع يتسكغ " السجمذ " مغ اصجار قخاره يخسل إشعارا  لمفخيق االخخ يعمسو فيو بعجـ رضاه . وا

( يػما  ) او حدبسا يتفق عميو خالفا  لحلظ ( مغ تاريخ تدمسو شمب احالة 84خالؿ فتخة الػ )
( يػما  84( يػما  التالية لفتخة الػ )28الخالؼ اليو ، عشجئح يجػز ألي فخيق خالؿ فتخة الػ )

 السشقزية ، اف يعمع الفخيق االخخ بعجـ رضاه . 

في أي مغ ىاتيغ الحالتيغ ، يتعيغ بياف االمخ الستشازع عميو واسباب عجـ الخضى في ذلظ  
اإلشعار ، وكحلظ التشػيو عمى انو يتع اصجاره بسػجب احكاـ ىحه " السادة " . وباستثشاء ما يخد 

حػؿ ( فإنو ال يجػز ألي فخيق السباشخة بأجخاءات التحكيع  20/8) و( 20/7تاليا  في السادتيغ )
 الخالؼ، اال اذا تع اصجار االشعار بعجـ الخضى عمى الشحػ السحجد في ىحه " السادة " . 

أما اذا قاـ " السجمذ " باصجار قخاره الستعمق بأي أمخ متشازع عميو ، ولع يرجر إشعار بعجـ  
( يػما  مغ بعج تاريخ تدمسو لمقخار ، فإف قخار " السجمذ " يربح 28الخضا مغ أي فخيق خالؿ )
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 نيائيا  وممدما لكال الفخيقيغ . 

 

 

 

 "Amicable Settlement"التدػية الػدية  : (20/5)

( اعاله ، فإنو يتعيغ عمى الفخيقيغ محاولة 20/4اذا صجر اشعار بعجـ الخضى اعساال  لمسادة ) 
تدػية الخالؼ بذكل ودي ومالع يتفق الفخيقاف عمى خالؼ ذلظ، فإنو يجػز البجء بإجخاءات 
التحكيع في أو بعج اليـػ الدادس والخسديغ مغ تاريخ ارساؿ االشعار بعجـ الخضى ، حتى لػ لع 

 محاولة تدػية الخالؼ بيشيسا وديا  .   تتع

 " Arbitration"   التحكيػػع : (20/6)

ما لع يكغ قج تست تدػية الخالؼ وديا  ، فإف أي خالؼ حػؿ قخار " السجمذ " ) اف وجج (  
بذأنو، مسا لع يربح نيائيا  وممدما ، تتع تدػيتو) بػاسصة التحكيع الجولي(. وما لع يتفق الفخيقاف 

   -عمى غيخ ذلظ، فانو :

( ، I.C.Cعغ غخفة التجارة الجولية )تتع تدػية الخالؼ نيائيا  بسػجب قػاعج التحكيع الرادرة   -أ 
 و.

تتع تدػية الخالؼ مغ قبل ىيئة تحكيع مكػنة مغ ثالثة اعزاء يعيشػف بسػجب قػاعج  -ب 
 التحكيع السحكػرة ، و 

 ( . 1/4تتع اجخاءات التحكيع بمغة االتراؿ السحجدة في السادة ) -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 
بالخالؼ ، عمسا  بأنو ال شئ يسكغ اف يشدع االىمية عغ السيشجس مغ السثػؿ اماـ ىيئة التحكيع 

 دالء بذيادتو او تقجيع ادلة في أي امخ متعمق بالخالؼ . لإل

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 عجـ 

 مسجمذ " بّيشو مقبػلة في التحكيع . الخضى ، كسا يعتبخ أي قخاٍر  ل

يجػز السباشخة بالتحكيع قبل او بعج انجاز االشغاؿ ، ويجب اف ال تتأثخ التدامات أي مغ الفخيقيغ  



 اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح ٤ٓبٙ ّجٌخ رؤ٤َٛ ْٓوٝع

  

131 YWC-FARA 5-3.3 /2021                                  

 

 أو السيشجس أو " السجمذ " اذا تست السباشخة باجخاءات التحكيع اثشاء تشفيح االشغاؿ . 

 

 

 عجـ االمتثاؿ لقخار " السجمذ " : (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 

 اصبح قخار " السجمذ " الستعمق بالخالؼ السشطػر ) اف وجج ( نيائيا  وممدما  ، و  -ب 

 اخفق أي فخيق في االمتثاؿ ليحا القخار ،  -ج 

اف يحيل مػضػع  –بجوف االجحاؼ بأي حقػؽ اخخى قج تكػف لو  –عشجئح ، يسكغ لمفخيق االخخ  
( وفي مثل ىحه الحالة ، ال تصبق احكاـ 20/6عجـ االمتثاؿ ىحا الى التحكيع بسػجب السادة )

 ( الستعمقة بالتدػية الػدية.20/5( الستعمقة بقخار السجمذ و )20/4السادتيغ )

 انقزاء فتخة تعييغ ) السجمذ(  : (20/8)
  "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment " 

اذا نذأ أي خالؼ بيغ الفخيقيغ فيسا يترل بالعقج او مسا ىػ ناشئ عشو او عغ تشفيح االشغاؿ ،  
ولع يكغ ىشالظ وجػد " لسجمذ " فّس الخالفات " سػاء بدبب انقزاء فتخة تعييشو ، او لغيخ ذلظ 

 مغ االسباب، فإنو : 

( الستعمقة 20/5( الستعمقة بقخار السجمذ ، وال السادة )20/4ال يتع تصبيق احكاـ السادة ) -أ 
 بالتدػية الػدية ، و 

 ( . 20/6يسكغ اف يحاؿ الخالؼ مباشخة الى التحكيع بسػجب احكاـ السادة ) -ب 
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 عقج السقاكلة السؾحج

 2010/اإلنذائية لمسذػاريع

 

  2013الظبعة السعجلة الثانية 

 
 الجػػدء الثالػث 

 الذػػػخوط الخاصػػػة  
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 الفيخس 

 102 الذخوط الخاصة -1 الجدء الثالث

 106 األحكػاـ العامة األوؿ

 108 صاحب العسػػل الثاني

 109 السيشػػػػجس الثمث

 110 السقػػػػػاوؿ الخابع

 113 السدتخجمػف والعساؿ الدادس

 115 التجييدات اآللية والسػاد والسرشعية الدابع

 116 السباشخة والتأخيخات وتعميق العسل الثامغ

 117 االختبارات عشج اإلنجاز التاسع

 118 تدّمع األشغاؿ مغ قبل صاحب العسل العاشخ

 120 كيل األشغاؿ وتقجيخ القيسة الثاني عذخ 

 121 التغيػيخات والتعجيالت الثالث عذخ

 122 قيسة العقج والجفعات الخابع عذخ

 124 تعميق العسل وإنياء العقج مغ قبل السقاوؿ  الدادس عذخ

 126 السخاشخ والسدؤولية الدابع عذخ

 129 التأمػػػػػيغ الثامغ عذخ

 130 السصالبات والخالفات والتحكيع العذخوف 

 131 الذخوط الخاصة اإلضافية -ب 

 146 مغ السقاوؿ      مصمػبةمعمػمات  

 149 نساذج العخض والزسانات واالتفاقيات والبيانات ج

 150 نسػذج كتاب عخض السشاقرة -ج 1ج

 152 ممحق عخض السشاقرة 2ج

 154 نسػذج كفالة السشاقرة 3ج

 156 نسػذج اتفاقية العقج 4ج

 157 نسػذج اتفاقية فّس الخالفات ) مجمذ بعزػ واحج (  5ج
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 158 الخالفات ) مجمذ بثالثة أعزاء (نسػذج اتفاقية فّس  6ج

 159 شخوط اتفاقية فّس الخالفات 

 162 نسػذج ضساف األداء ) كفالة التشفيح ( 7ج

 163 نسػذج ضساف إصالح العيػب ) كفالة إصالح العيػب ( 8ج

 164 نسػذج كفالة الجفعة السقجمة  9ج

 165 نسػذج مخالرة عغ دفعة اإلنجاز عشج تدمع االشغاؿ  10ج

 166 نسػذج مخالرة ) االبخاء (  11ج

 167 نسػذج التدامات السقاوؿ 12ج

 168 إقخار متعمق بالجفعات األخخى  13ج

 169 إقخار متعمق بالجفعات السسشػعة  14ج
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 عقج السقاولة السػحج لمسذاريع اإلنذائية

 الجدء الثالث : الذخوط الخاصة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذخوط الخاصة . -1

 الذخوط الخاصة اإلضافية. -ب

 نساذج العخض والزسانات واالتفاقيات والبيانات  -ج
 

يعتبخ ىحا الجدء مغ دفتخ عقج السقاولة السػحج متسسا  لجدء الذخوط العامة ،  وتعتسج الذخوط الػاردة في     
 كذخوط خاصة لمعقج . ىحا الجدء

إّف ما يخد في ىحه الذخوط مغ إضافة أو إلغاء أو تعجيل عمى مػاد الذخوط العامة يعتبخ سائجا  ويؤخح     
 بو بالقجر الحي يفدخ أو يزيف أو يمغي أو يعّجؿ عمى تمظ " السػاد " .
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 الذخوط الخاصة     -أ
 ألحكاـ العامةا -

 صاحب العسل -

 السيشػػجس -

 السقػػػاوؿ -

 السدتخجمػف والعساؿ -

 التجييدات والسػاد والسرشعية -

 السباشخة والتأخيخات وتعميق العسل  -

 االختبارات عشج اإلنجاز -

 تدّمع األشغاؿ مغ قبل صاحب العسل -

 كيل األشغاؿ وتقجيخ القيسة -

 التغيػيخات والتعجيالت -

 قيسة العقج والجفعات -

 تعميق العسل وإنياء العقج مغ قبل السقاوؿ -

 السخاشخ والسدؤولية  -

 التأميػػػغ  -

 السصالبات ، الخالفات والتحكيع  -
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 الفرل األوؿ

 األحكاـ العامة

 " General Provisions " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 -الفخقاء واألشخاص : –( 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، و يذسل ذلظ العامميغ لجى السؤسدات الحكػمية والذخكات التي تداىع بيا 

 الحكػمة.

 ( 1/1/3/1البشج )

 -يمغى الشز االساسي الػارد في الذخوط العامة ويدتعاض عشو بالفقخة التالية : –

 : التاريخ االساسي

( يػما  إال إذا تع 14يعشي التاريخ الحي يدبق السػعج الشيائي اليجاع عخوض السشاقرات بػ )
 الشز في ممحق عخض السشاقرة عمى غيخ ذلظ  .

 )إضافي(: –( 1/1/3/10السادة )
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 :السجة السعقػلة

تكػف أكثخ مغ تمظ ( يػما، أيشسا وججت، وإذا شخأت الحاجة ل14ىي السجة التي ال تديج عغ )
 السجة فيجب أف يكػف تبخيخىا مقبػال مغ صاحب العسل.

 

 السبالغ والجفعات : –( 1/1/4السادة )

 يزاؼ البشجاف التالياف إلى نياية السادة :

 ) 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 مادية دفعيا السقاوؿ أو تع االتفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخخيغ " ويذسل ذلظ الترخيح عمى سبيل 

فعيا أو كانت ستجفع بذكل السثاؿ ال الحرخ وصفا  مفرال  ليحه الجفعات األخخى وسببيا ، سػاء تع د
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 ، وذلظ فيسا يتعمق بالجعػة إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح 

واإلحالة عمى السقاوؿ أو السفاوضات التي تجخي إلبخاـ ىحا العقج أو عسمية السشاقرة / السداوده نفديا 
 العقج مغ أجل تشفيحه فعال . 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البشج )

 الجفعات السسشػعة :

ىي جسيع السبالغ سػاء كانت عسػالت أو أتعاب استذارات أو أتعاب أو غيخىا دفعت بذكل مباشخ أو غيخ 
د أو التعيجات لجفع مثل ىحه السبالغ أو تقجيع ىحه األشياء سػاء مباشخة أو مباشخ أو شيئ ذو قيسة مادية أو الػعػ 

بالػاسصة ، وبغس الشطخ عسا إذا كاف ذلظ تع مغ قبل السقاوؿ أو نيابة عشو أو مغ قبل مقاوليو مغ الباشغ أو 
ؼ برفة نيابة عشيع أو أي مغ مدتخجمييع ووكالئيع أو مسثمييع والتي تجفع إلى أي " مػضف " سػاء ترخ 

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 التي تجخي إلبخاـ العقج مغ أجل تشفيحه فعال  .

 التفديخ : -(  1/2السادة )
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 ة السادة :تزاؼ الفقخة التالية إلى نياي

 " في كل شخوط العقج يحجد مقجار الخبح في عبارة " أي كمفة كيحه مع ربح معقػؿ " بحيث يحدب الخبح بشدبة
 ج( (. -16/4% ( مغ ىحه الكمفة "  ) وىحه الشدبة ال تشصبق عمى الخبح الفائت الػارد في السادة )5)  

 اتفاقية العقج : –(  1/6السادة )

 غ الشز األساسي ويدتعاض عشيا بالفقخة التالية :تمغى الفقخة األخيخة م

" كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يجفع رسـػ الصػابع وغيخىا مغ الشفقات السذابية التي قج تتحقق عمى إبخاـ ىحه 
 االتفاقية بسػجب القػانيغ الشافحة " .
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 الفرل الثاني

 صاحب العسل

" The Employer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 أفخاد صاحب العسل : –(  2/3السادة ) 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة :

في حالة وجػد مقاوليغ آخخيغ يعسمػف في السػقع لرالح صاحب العسل ، فإنو يجب تزسيغ عقػدىع أحكاما  " 
مساثمة لمتعاوف وااللتداـ بتػفيخ إجخاءات الدالمة ، كسا يتعيغ عمى صاحب العسل أف يذعخ السقاوؿ بػجػد ىؤالء 

 السقاوليغ اآلخخيغ " .

 حب العسل :التختيبات السالية لرا –(  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 مجة اإلنجاز ، إاّل إذا تع االتفاؽ بيغ الفخيقيغ عمى تختيبات أخخى حدب ضخوؼ السذخوع وشخيقة 

 مو وخرػصياتو األخخى " .تسػي
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 الفرل الثالث

 السيشجس
       " The Engineer " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         
 : واجبات وصالحية السيشجس –(  3/1السادة ) 

 

يسارس السيشجس الرالحيات السشػشة بو تحجيجا  في العقج ، أو تمظ السفيػمة مغ العقج ضسشا  بحكع الزخورة 
 السقاوؿ خصّيا  بحلظ في األمػر التالية :ويتعيغ  عميو الحرػؿ عمى مػافقة صاحب العسل السدبقة وإعالـ 

 

 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 ) 
 

 -عشو بسا يمي :يمغى الشز األصمي ويدتعاض 

( يػما مغ تاريخ 28إذا اعتـد صاحب العسل استبجاؿ السيشجس ، فإنو يتعيغ عميو قبل ميمة ال تقل عغ )
االستبجاؿ أف يذعخ السقاوؿ بحلظ ، وأف يحجد في إشعاره اسع وعشػاف وتفاصيل خبخة السيشجس البجيل . وإذا كاف 

( يػما  مغ  14وؿ أف يذعخ صاحب العسل بحلظ خالؿ )لمسقاوؿ اعتخاض معقػؿ عميو فإنو يتعيغ عمى السقا
تاريخ تدمسو إشعار صاحب العسل مع بياف التفاصيل السجعسة العتخاضو. ولجى تدمع صاحب العسل لسثل ىحا 

 اإلشعار والتفاصيل السحكػرة ، يقـػ صاحب العسل باتخاذ القخار الحي يختئيو ويكػف قخاره نيائيا  وباتا  .
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 : ) إضافية (  –(  3/6السادة ) 

 االجتساعات اإلدارية :

" لمسيشجس أو لسسثل السقاوؿ أف يجعػ كل مشيسا اآلخخ إلى االجتساعات اإلدارية لجراسة أمػر العسل ، ويتعيغ 
عمى السيشجس في مثل ىحه الحالة أف يدجل محزخا  لحيثيات االجتساع ويدمع ندخة مشو لكل مغ الحاضخيغ 

العسل ، مع مخاعاة أف تكػف السدؤوليات عغ أية أفعاؿ مصمػبة مغ أي مشيع متػافقة مع أحكاـ  وإلى صاحب
 العقج " .
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 الفرل الخابع

 السقاوؿ
  " The Contractor " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ضساف األداء : –(  4/2السادة ) 

 

 بالتالي : يمغى نز الفقخات الثانية والثالثة والخابعة مغ السادة األصمية ويدتعاض عشو
 

( يػما  مغ تاريخ تدمسو لكتاب القبػؿ 14"يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقجـ ضساف األداء إلى صاحب العسل خالؿ )
إاّل إذا نز عمى خالؼ ذلظ ، وأف يخسل ندخة مغ الزساف إلى السيشجس . وبخالؼ ذلظ يعتبخ السقاوؿ 

 مشاقرتو التي سبق وأف تقجـ بيا.مدتشكفا  عغ عخض مشاقرتو ويحق لراحب العسل أف يرادر كفالة 

يشبغي أف يكػف ضساف االداء صادرا  مغ دولة مػافق عمييا مغ قبل صاحب العسل وأف يقجمو السقاوؿ حدب 
الشسػذج السخفق بيحه الذخوط الخاصة . وإذا كاف ضساف األداء كفالة بشكية فإنو يجب إصجاره مغ قبل بشظ محمي 

در عغ أي بشظ أجشبي مغ قبل أحج البشػؾ السحمية السخخرة . وإذا لع مخخز ، كسا يجب تعديد أي ضساف صا
يكغ الزساف بشسػذج كفالة بشكية فإنو يتعيغ أف يكػف صادرا  عغ مؤسدة مالية مدجمة ومخخرة لمعسل في 

 األردف وأف يكػف مقبػال  لجى صاحب العسل .

% مغ قيسة العقج ، أو أف 5تربح بشدبة بعج صجور شيادة تدمع األشغاؿ يسكغ أف تخفس قيسة ضساف األداء ل
% مغ قيسة العقج ، أو تخفيس قيسة 5يدتبجؿ بيا ضساف إصالح العيػب ) كفالة إصالح العيػب ( بػاقع  

 %( .5ضساف األداء إلى )

كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يتأكج مغ أف يبقى ضساف األداء ساري السفعػؿ بالقيسة السحجدة في ممحق عخض 
لى أف يشجد السقاوؿ األشغاؿ . وإذا احتػت شخوط الزساف عمى تاريخ النقزائو ، وتبيغ بأّف السقاوؿ السشاقرة إ

لغ يكػف مخػال  بتدمع أي مغ شيادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يدبق السػعج الشيائي لرالحية أي مشيسا بسجة 
ُُ . فإنو يتعيغ عميو أف يقـػ بتسجيج سخياف الزساف إلى  28) أف يتع إنجاز األشغاؿ أو إصالح العيػب ( يػما 

 حدب واقع الحاؿ ". 

 السقاولػف الفخعيػف : –(  4/4السادة ) 

 يزاؼ ما يمي إلى نياية " السادة " :
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إّف الحج األقرى لسجسػع السقاوالت الفخعية التي يدسح لمسقاوؿ الخئيدي إيكاليا إلى السقاوليغ الفخعيػيغ ىػ 
قبػلة وفقا  السعار العقج إاّل إذا كاف السقاوؿ الفخعي مصمػبا  بسػجب العقج ، وعمى % ( مغ قيسة العقج الس33)

السقاوؿ أف يخفق بعخضو كذفا  يبيغ فيو األعساؿ التي سيقـػ بإيكاليا إلى السقاوليغ الفخعيػيغ مع تحجيج الشدبة مغ 
فتخة التشفيح تدويج السيشجس وصاحب فخعي . عمى السقاوؿ أثشاء عسل سيشفح مغ قبل أي مقاوؿقيسة العقج لكل

العسل بشدخ عغ جسيع عقػد السقاوالت الفخعية ، كسا يتعيغ عمى السيشجس التأكج مغ عجـ تجاوز الشدبة السبيشة 
 آنفا  وإبالغ صاحب العسل عغ أية مخالفات بيحا الخرػص .

ذاءات، فيتع اإللتداـ بالشدبة التي مغ قانػف مقاولي اإلن 16في حاؿ العصاءات التي تشصبق عمييا أحكاـ السادة 
 يقخرىا مجمذ الػزراء .

 إجخاءات الدالمة : –(  4/8السادة ) 

 تزاؼ الفقختاف التاليتاف إلى نياية السادة :

" إذا كاف ىشالظ عجة مقاوليغ يعسمػف في السػقع في نفذ الػقت ، تتع إعادة الشطخ في قائسة إجخاءات الدالمة 
 وفي ىحه الحالة يتع تحجيج التدامات صاحب العسل بذأنيا . السصمػبة مغ السقاوؿ ،

يتعيغ عمى السقاوؿ وصاحب العسل والسيشجس االلتداـ بأمػر الدالمة العامة واألمػر الستعمقة بيا " وفقا  ألحكاـ 
 كػدات البشاء الػششي .

 تػكيج الجػدة : –(  4/9السادة ) 

نطاـ لتػكيج الجػدة في األشغاؿ فإنو يتعيغ بياف ذلظ في  إذا قخر صاحب العسل أّف ىشالظ حاجة إلى وجػد
ممحق عخض السشاقرة أو في الذخوط الخاصة اإلضافية ، وإيخاد التفاصيل في وثائق العقج فاف لع يتع بياف ذلظ 

 .     فال يكػف نطاـ الجػدة مصمػبا  

 معجات صاحب العسل والسػاد التي يقجميا: –(  4/20السادة ) 

جد في الذخوط الخاصة اإلضافية كل بشج مغ السعجات أو السػاد التي سيقـػ صاحب العسل بتذغيميا يجب أف يح
أو بتقجيسيا إلى السقاوؿ برػرة مفرمة ، ولبعس أنػاع التدييالت يتعيغ تحجيج األحكاـ األخخى لتػضيح نػاحي 

 السدؤولية والتأميشات في الذخوط الخاصة اإلضافية .

 األمغ في السػقع : –(  4/22السادة ) 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة :
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" إذا تػاجج أكثخ مغ مقاوؿ في السػقع ، فإنو يجب تحجيج مدؤولية صاحب العسل وكل مغ السقاوليغ اآلخخيغ 
 السػجػديغ في السػقع في الذخوط الخاصة اإلضافية .

 االشغاؿ السؤقتة )إضافية( : –(  4/25السادة ) 

 السؤقتة :األشغاؿ 

يتع بياف متصمبات األشغاؿ السؤقتة السصمػب مغ السقاوؿ تشفيحىا أو تقجيسيا وإدامتيا وصيانتيا وتذغيميا  -أ
 ، في ججوؿ الكسيات كبشػد في قدع األعساؿ التسييجية .

 كسا يتعيغ بياف أية أشغاؿ مؤقتة سيقـػ صاحب العسل بتدويجىا . -ب
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 الفرل الدادس

 السدتخجمػف والعساؿ
  " Staff and Labour " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 
 

 تعيػيغ السدتخجميغ والعساؿ :  –(  6/1السادة ) 
 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .

" يتعيغ عمى السقاوؿ مخاعاة األنطسة والقػانيغ الستعمقة باستخجاـ العساؿ األجانب وااللتداـ باتباع القػانيغ السحمية 
 بيع " .السخعية بخرػص اإلقامة وتراريح العسل الستعمقة 

 

 ساعات العسل : –(  6/5السادة ) 
 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .

" تكػف أياـ العسل خالؿ األسبػع : ) الدبت ، األحج ، االثشيغ ، الثالثاء ، األربعاء، الخسيذ ( لسجة ثساني 
 ساعات عسل يػميا  بحيث ال يدتثشى يـػ الدبت مغ أياـ العسل األسبػعية " .

 مشاضخة السقاوؿ :  –(  6/8دة ) السا
 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .

" 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 ) 
 

 لتحجيج أعجاد ومؤىالت جياز السقاوؿ السشفح ، حدب ما ىػ مجرج في الذخوط الخاصة االضافية.
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 ) إضافية ( :  –(  6/12السادة ) 

 مقاومة الحذخات والقػارض : -أ

السدتخجميغ والعساؿ العامميغ في يتعيغ عمى السقاوؿ في كل وقت أف يتخح االحتياشات الالزمة لحساية جسيع 
السػقع مغ أذى الحذخات والقػارض ، وأف يقمل مغ خصخىا عمى الرحة . كسا يتعيغ عميو أف يػفخ أدوية  

الػقاية السشاسبة ضجىا لسدتخجميو وأف يتقيج بأية تعميسات صادرة عغ أي سمصة صحية محمية ، بسا فييا 
 استعساؿ مبيجات الحذخات .

 السخجرات والسذخوبات الكحػلية :حطخ تعاشي  -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

مػقع العسل ، أو أف يدتعسل فيو أية أسمحة أو ذخيخة أو مػاد يحطخ عمى السقاوؿ أف يحزخ إلى 
متفجخة يسشعيا القانػف ، ويجب عميو أف يسشع عسالو ومدتخجميو وعساؿ ومدتخجمي مقاوليو الفخعيػيغ مغ 

 حيازة ىحه األسمحة والحخائخ في السػقع .

 احتخاـ الذعائخ الجيشية وااللتداـ بالعصل الخسسية : -د

 أف يتقيج بأياـ األعياد الخسسية وأف يخاعي الذعائخ الجيشية الستعارؼ عمييا .عمى السقاوؿ 
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 الفرل الدابع

 التجييدات اآللية والسػاد والسرشعية

" Plant, Materials and Workmanship " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 شخيقة التشفيح : –(  7/1السادة ) 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .

" إذا كانت األشغاؿ تشفح بقخوض مغ قبل مؤسدة مالية تقتزي قػاعجىا إلداـ صاحب العسل بذخاء بعس 
عميو  التجييدات أو السػاد مغ أسػاؽ محجدة وضسغ شخوط محجدة فيتع االلتداـ بحلظ ، حدب ما ىػ مشرػص

 "  Eligible Source Countriesفي بياف " دوؿ السرجر السؤىمة " 

 االختبار : –(  7/4السادة ) 

إيزاحا لسا ورد في ىحه السادة  فإّف السقاوؿ يتحسل  تكاليف ما يتختب عمى إجخاء االختبارات السشرػص عمييا 
 وعشج اإلنجاز . في العقج ) بسا فييا السػاصفات الخاصة والعامة (  أثشاء التشفيح
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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 .

" وإذا كانت األشغاؿ سػؼ يتع تدمسيا عمى مخاحل ، فإنو يجب تحجيج تمظ السخاحل كأقداـ في ممحق عخض 
 السشاقرة أو في الذخوط الخاصة اإلضافية  " .

 بخنامج العسل : –(  8/3السادة ) 

 التالية إلى نياية السادة .تزاؼ الفقخة 

( يػما  مغ تاريخ تدمسو إشعار السيشجس بزخورة 14" يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقّجـ بخامج العسل السعّجلة خالؿ )
 تقجيسيا .

 تعػيزات التأخيخ : –(  8/7السادة ) 

قدع مغ  يشز في ممحق عخض السشاقرة او في الذخوط الخاصة االضافية عمى قيسة تعػيزات التأخيخ لكل
 االشغاؿ وكيفية احتدابيا في حالة التخاكع .

 ) إضافية( : –(  8/13السادة ) 

 مكافأة اإلنجاز السبكخ :

إذا كانت حاجة صاحب العسل تدتجعي إشغاؿ  السذخوع في وقت مبكخ ، تكػف قيسة  " مكافأة اإلنجاز السبكخ 
وجػدىا فإنو يتع تفريل ذلظ في الذخوط وفي حاؿ حدب ما ىػ مشرػص عميو " في ممحق عخض السشاقرة ، 

 الخاصة االضافية .
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 الفرل التاسع

 االختبارات عشج اإلنجاز
  " Tests on Completion " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 التدامات السقاوؿ : –(  9/1السادة ) 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .

يشز في " السػاصفات " عمى تحجيج االختبارات التي يجب إجخاؤىا قبل إصجار شيادة تدمع األشغاؿ  " يتعيغ أف
،  وإذا كانت األشغاؿ سػؼ يتع اختبارىا وتدمسيا عمى مخاحل ، فإفّ  متصمبات االختبارات يجب أف تأخح في 

 الحدباف أّف بعس أجداء األشغاؿ غيخ مكتسمة " .
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 الفرل العاشخ

 األشغاؿ مغ قبل صاحب العسلتدمع 

"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 :

ممحق عخض السشاقرة " ، عشجما يتع إنجاز األشغاؿ بكامميا أو أي قدع مشيا " حدبسا ىػ محجد في  -أ
وبحيث يسكغ استعساليا لمغاية التي أنذئت مغ أجميا بذكل مشاسب ، ويتبيغ أنيا قج إجتازت "االختبارات عشج 
اإلنجاز" السصمػبة بسػجب العقج ، فيجػز لمسقاوؿ أف يذعخ السيشجس بحلظ ) وإرساؿ ندخة مغ اشعاره إلى 

يجا  مشو بإنجاز أية إصالحات أو أعساؿ متبقية بالدخعة الالزمة صاحب العسل ( عمى أف يخفق بيحا األشعار تع
 خالؿ فتخة اإلشعار بالعيػب .

ويعتبخ ىحا األشعار السذار إليو والتعيج الخصي السخفق بو شمبا  مقجما  إلى السيشجس إلصجار شيادة تدمع  
 األشغاؿ .

ؿ بالكذف عمى األشغاؿ ، ويقجـ تقخيخا  ( يػما  مغ تاريخ تدمسو شمب السقاو 14يقـػ السيشجس خالؿ )   -ب
بشتيجة كذفو إلى صاحب العسل خالؿ ىحه السجة ) وإرساؿ ندخة عشو إلى السقاوؿ ( ، فإما أف يذيج بأّف 
األشغاؿ قج أنجدت وأنيا في وضع قابل لمتدمع ، أو أف يرجر تعميسات خصية إلى السقاوؿ يبيغ فييا األمػر التي 

اليا قبل إجخاء عسمية التدمع ، ويحجد لمسقاوؿ الفتخة الدمشية الالزمة الستكساؿ األعساؿ يتختب عمى السقاوؿ استكس
 الستبقية وترحيح األشغاؿ بذكل مقبػؿ لجى السيشجس 

( يػما  األنفة الحكخ دوف أف يقجـ السيشجس تقخيخا  بشتيجة كذفو إلى صاحب 14) وفي حاؿ انقزاء مجة )
مغ الػاقع بالصخيقة التي يختارىا ولو اف يذكل لجشة تدمع األشغاؿ أو العسل يقـػ صاحب العسل بالتحقق 

 الصمب مغ السقاوؿ باستكساؿ االعساؿ تسييجا  الجخاء عسمية التدمع وتحجيج تاريخ التدمع ( .

  

( يػما مغ تدمسو تقخيخ السيشجس ) الحي يذيج فيو بأّف األشغاؿ قج تع 21يقـػ صاحب العسل خالؿ  )  –ج 

( يػما  السذار الييا 14بعج انقزاء مجة الػ )وأنيا في وضع قابل لمتدمع ( بتذكيل لجشة تدمع األشغاؿ  إنجازىا
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) ويكػف السيشجس أحج أعزائيا ( ويبمغ السقاوؿ بالسػعج   –عمى أف ال يتجاوز عجد أعزائيا عغ سبعة اعاله 
بإعجاد ما يمـد مغ كذػؼ وبيانات وججاوؿ  السحجد لسعايشة األشغاؿ ، وفي أثشاء ذلظ يقـػ السيشجس مع السقاوؿ

 ومخصصات الزمة لتدييل ميسة المجشة.
 

( أياـ مغ تاريخ تذكيميا بإجخاء السعايشة بحزػر السقاوؿ أو مغ يفػضو ، ومغ ثع تقـػ 10تقـػ المجشة خالؿ )-د
دمع ندخ مشو إلى كل ، ويػقع عميو أعزاء المجشة والسقاوؿ أو وكيمو السفػض ، وت بإعجاد محزخ تدمع األشغاؿ

التقخيخ خالؿ مجة  مغ صاحب العسل والسقاوؿ والسيشجس ، وفي حالة تخمف المجشة عغ إجخاء السعايشة وإعجاد
( يػما  مغ تاريخ انتياء السجة السحجدة آنفا  ، عشجئٍح يعتبخ في ىحه الحالة تاريخ التدمع ىػ تاريخ 28)أقراىا 

 ) ب ( أعاله . تقخيخ السيشجس السذار اليو في الفقخة

( أياـ مغ تػقيع السحزخ الستزسغ تدمع األشغاؿ أف يرجر 7يتعيغ عمى السيشجس خالؿ ) -ىػ
شيادة تدمع األشغاؿ / محجدا  فييا تاريخ إنجاز األشغاؿ بسػجب العقج ، ويعتبخ ىحا التاريخ ىػ تاريخ 

كذفا  باألعساؿ الستبقية  بجء فتخة اإلشعار بالعيػب ، كسا يتعيغ عمى السيشجس أف يخفق بالذيادة
واإلصالحات السصمػبة مغ السقاوؿ والتي يتعيغ عمى السقاوؿ أف يشفحىا خالؿ مجة محجدة مغ بجء فتخة 

 األشعار بالعيػب .

(  7يحق لمسقاوؿ إبجاء مالحطاتو أو اعتخاضو عمى تقخيخ المجشة ، عمى أف يتع ذلظ خالؿ )  -و
عتخاضو خصيا  إلى السيشجس الحي يتعيغ عميو دراسة األمخ وتقجيع أياـ مغ تاريخ تػقيع التقخيخ ويقجـ ا 

 تشديبو إلى صاحب العسل .
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 الفرل الثاني عذخ

 كيل األشغاؿ وتقجيخ القيسة 

"Measurement and Evaluation   " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) ىحه السادة غيخ مصبقة في ىحا العصاء الف الكسيات قابمة تقجيخ القيسة :   –(  12/3السادة ) 

 لمديادة او الشقراف واألسعار ثابتة ميسا كانت الكسيات(

 -تمغى الفقختاف ) أ ، ب ( مغ ىحه السادة:

لكسية السجونة في ججوؿ % ( مغ ا20إذا اختمفت الكسية السكالة ليحا البشج بسا يديج أو يشقز عغ )  -أ
الكسيات أو في أي ججوؿ مدّعخ آخخ ، وكاف حاصل ضخب التغيخ في الكسية بدعخ الػحجة السحجد في العقج 

% مغ قيسة العقج السقبػلة ، وأّف ىحا البشج لع تتع اإلشارة إليو في العقج عمى أنو بشج بدعخ 1ليحا البشج يتجاوز 
 ثابت أو 

 -ب

 بذأنو تعميسات بتغيػيخ بسػجب أحكاـ الفرل " الثالث عذخ " ، وإّف العسل صجر    -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 
 خوفو .، أو أّف العسل ال يتع تشفيحه ضسغ ضخوؼ مذابية لط

يتع اشتقاؽ سعخ الػحجة الججيج مغ أسعار بشػد العقج ذات الرمة ، مع تعجيالت معقػلة لذسػؿ أثخ األمػر 
 السػصػفة  في الفقختيغ ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ، حدبسا ىػ واجب لمتصبيق مشيا .

الؿ تحجيج الكمفة إذا لع يكغ ىشاؾ بشػد ذات صمة الشتقاؽ سعخ الػحجة الججيج ، فإنو يجب اشتقاقو مغ خ
 السعقػلة لتشفيح العسل ، مزافا  إلييا ربح معقػؿ ، مع األخح في االعتبار أية أمػر أخخى ذات عالقة .

وإلى أف يحيغ وقت االتفاؽ عمى سعخ الػحجة السشاسب أو تقجيخه، فإنو يتعيغ عمى السيشجس أف يقـػ بػضع سعخ 
 :األحػاؿ يتع تصبيق سعخ الػحجه الججيج عمى الشحػ التالي وحجة مؤقت ألغخاض شيادات الجفع السخحمية في كل

 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 فعال  . -ب
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 الفرل الثالث عذخ

 التغيػيخات والتعجيالت

"Variations and Adjustments   " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (13/7)     )( و 13/8السادة ) ●

( مغ الذخوط العامة والخاصة وجسيع البشػد الستفخعة مشيا وتعجيالتيا 13/8( و (7/ 13يمغى نز السادتيغ ) 
 ويدتعاض عشيا بالشز التالي :

التكاليف سػاء الشاجسة عغ التغييخ في التذخيعات و القػانيغ )) ال يدتحق السقاوؿ اي تعػيس عغ اي تغيخ في 
بسا فييا التعميسات الحكػمية و /او تمظ الشاجسة عغ اي تعجيل لالسعار ) ارتفاعا /انخفاضا ( عمى اجػر االيجي 

خوقات العاممة و/او اسعار المػاـز و/او السػاد وغيخىا مغ مجخالت االشغاؿ والتي تذسل التغييخ في اسعار السح
و/او السػاد الخئيدية السجرجة في ججوؿ الكسيات ، ويكػف الدعخ السقجـ مغ السقاوؿ في ججوؿ الكسيات شامال 

 جسيع التكاليف ((
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 الفرل الخابع عذخ

 قيسة العقج والجفعات 

"Contract Price and Payment   " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الجفعة السقجمة :  –(  14/2السادة ) 

تصبق ىحه السادة عمى السذاريع التي يشز في ممحق عخض السشاقرة عمى إعصاء دفعة مقجمة إلى السقاوؿ 
 بخرػصيا :

إلى ذلظ الػقت الحي يتع  تمغى الفقخة الخامدة التي تبجأ بػ " يتع استخداد قيسة الجفعة السقجمة ...... " وتشتيي بػ "
 -عشجه استخداد " الجفعة السقجمة " بالكامل ويدتعاض عشيا بالتالي :

 

 -يتع استخداد قيسة الجفعة السقجمة مغ السقاوؿ عمى الشحػ التالي  :

 % مغ قيسة كل شيادة دفع " .10" تدجد قيسة الجفعة السقجمة عمى أقداط بشدبة 

 -ا يمي :يزاؼ إلى نياية ىحه " السادة " م

% مغ قيسة العقج السقبػلة خالؿ أسبػعيغ مغ تاريخ إستكساؿ 5يتع صخؼ القدط الثاني مغ الجفعة السقجمة بشدبة 
السقاوؿ تدويج السػقع بالسعجات والتجييدات والسػاد السصمػبة لسباشخة العسل برػرة فعمية بسػجب شيادة مغ 

 السيشجس .

غل الجفعة السقجمة ألغخاض خارج نصاؽ السذخوع ، فإنو يحق لراحب " إذا ثبت لراحب العسل أّف السقاوؿ است
 العسل مرادرة كفالة الجفعة السقجمة فػرا  برخؼ الشطخ عغ أي معارضة مغ جانب السقاوؿ " . 

 تقجيع شمبات الجفع السخحمية :  –(  14/3السادة ) 

 -يزاؼ إلى نياية السادة ما يمي :

 صاحب العسل عشجما يقجـ الكذف إلى السيشجس برػرتو السكتسمة " . " كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يذعخ

 الجفعات الستأخخة :  –(  14/8السادة ) 
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 -تمغى الفقخة الثانية مغ ىحه السادة ويدتعاض عشيا بسا يمي :

%( ويتع تعجيميا بالديادة أو الشقراف بسػجب أي تعجيالت يتع إدخاليا عمى 5" تحدب نفقات التسػيل بشدبة )
 انػف أصػؿ السحاكسات السجنية ويتعيغ دفعيا بالعسالت السحجدة ليا " .ق

 رد السحتجدات :  –(  14/9السادة )   

 -يمغى الشز األساسي ويدتعاض عشو بسا يمي :

% ( مغ السبمغ السحتجد مقابل كفالة خاصة بعج أف 50إذا تست  مػافقة صاحب العسل فإنو يسكغ استبجاؿ )
 %( مغ الحج األقرى السحجد في ممحق عخض السشاقرة .60إلى ) ترل قيسة السحتجدات 

يتع رد كامل قيسة السحتجدات والكفالة الخاصة ) في حاؿ تصبيق ما ورد بالفقخة أعاله ( بعج تدمع األشغاؿ وعشج 
 تقجيع ضساف إصالح العيػب ) كفالة إصالح العيػب ( .

 األشغاؿ ( :كذف دفعة اإلنجاز ) عشج تدمع   –(  14/10السادة ) 

 يزاؼ الى السادة :

 ويتعيغ عمى السقاوؿ عشج تدمسو ىحه الجفعة أف يقجـ إقخارا  بالسخالرة حدب الشسػذج السخفق بيحه الذخوط 
 (. 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 
لو بسػجب العقج او خالفو فيسا يتعمق تحجيجا" باالمػر او االشياء السدتججه بعج اصجار شيادة تدمع االشغاؿ ) 

 التدمع االولي (.

 السخالرة :  –(  14/12السادة ) 

 ؼ ما يمي بعج مرصمح ) ضساف األداء ( :يزا

 ) أو ضساف إصالح العيػب ، حدب واقع الحاؿ ( .
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 الفرل الدادس عذخ

 تعميق العسل وإنياء العقج مغ قبل السقاوؿ

"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 14/6" إذا اخفق السيشجس في ترجيق أي شيادة دفع بسػجب أحكاـ السادة ) 
بعج تػجيو أشعار بسيمة  –( ، فإنو يجػز لمسقاوؿ 14/7بأحكاـ السادة )  بسػاعيج الجفعات السدتحقة لمسقاوؿ عسال  

( يػما  إلى صاحب العسل أف يعمق العسل ) أو أف يبصئ عسمية التشفيح ( ما لع يتدمع السقاوؿ 21ال تقل عغ) 
 شيادة الجفع ، أو الجفعة السدتحقة حدب واقع الحاؿ ومحتػى اإلشعار السحكػر " .

 وؿ ىحا ، ال يجحف بحقو في استيفاء نفقات التسػيل التي قج تتحقق لو بسػجب أحكاـ السادة إّف إجخاء السقا
 ( . 16/2( ، وال بحقو في إنياء العقج عسال  بأحكاـ السادة ) 14/8)

غ إذا تدمع السقاوؿ الحقا  إلشعاره شيادة الجفع أو الجفعة السدتحقة لو قبل قيامو بتػجيو إشعار اإلنياء ، فإنو يتعي
 عميو أف يدتأنف العسل السعتاد وبأسخع وقت مسكغ عسميا  .

 :تزاؼ الفقخة التالية في نياية ىحه السادة 

( مغ العقج أف يعمع 14/3( أياـ مغ تاريخ تقجيع شمب شيادة الجفعة بسػجب السادة ) 3عمى السقاوؿ وخالؿ )
 .صاحب العسل عغ تاريخ تقجيع شمب  " شيادة الجفعة "  إلى السيشجس 

 

 إنياء العقج مغ قبل السقاوؿ :  –(  16/2السادة ) 

 

و ( ، تعّجؿ الحالتاف ) و ، ز( في  –تمغى الفقخة )أ( مغ حاالت إنياء العقج . وتخقع الفقخات الستبقية مغ ) أ 
 الدصخ الثاني والعذخيغ إلى ) ىػ ،  و ( .
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 الفرل الدابع عذخ
 السخاشخ والسدؤولية

"Risk and Responsibility   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تزاؼ السػاد التالية في نياية الفرل :

 ) إضافية ( :  –(  17/7السادة ) 

 الزساف اإلنذائي لمسذخوع :

( مغ 791– 788يكػف السقاوؿ مدؤوال  لسجة عذخ سشػات عغ الزساف اإلنذائي لمسذخوع وفقا  ألحكاـ السػاد ) 
 القانػف السجني األردني .

 ) إضافية( :  –( 17/8السادة )

 استعساؿ السػاد الستفجخة :

اإلجخاءات واالحتياشات والتقيج بتعميسات السيشجس واألنطسة والقػانيغ الرادرة عغ يشبغي عمى السقاوؿ اتخاذ 
الدمصة السخترة في كل ما يتعمق باستعساؿ السػاد الستفجخة ونقميا وتخديشيا وغيخ ذلظ مسا قج يحتاج إليو في 

تعاؿ أو التي يػجج خصخ في تشفيح التداماتو الػاردة في ىحا العقج ، ويشصبق ىحا عمى جسيع السػاد القابمة لالش
 استعساليا ونقميا وتخديشيا .

يشبغي عمى السقاوؿ تأميغ التراريح الالزمة  لحلظ، وإجخاء جسيع االتراالت مع مختمف الدمصات والسرادر 
ذات العالقة قبل قيامو بأعساؿ التفجيخ وعميو أف يتقيج بالتعميسات الخسسية التي تعصى لو بيحا الذأف  كسا عميو 

يصمع السيشجس أو مسثمو عمى التختيبات واإلجخاءات التي يتخحىا بخرػص خدف ونقل الستفجخات وأعساؿ  أف
التفجيخ، مع العمع أّف ىحه التختيبات واإلجخاءات ال تعفي السقاوؿ مغ أي مغ مدؤولياتو والتداماتو وفقا  لمقػانيغ 

واألنطسة والتعميسات الستعمقة بالتفجيخات . 
 

 ) إضافية ( :  –(  17/9السادة ) 

 الخشػة :

إّف مسارسة السقاوؿ أو أي مغ مقاوليو الفخعيػيغ أو أي مغ مدتخجمييع لمخشػة بأي شكل مغ أشكاليا ألي مغ 
جياز صاحب العسل أو السيشجس أو الجياز التابع لو يكػف سببا  " كافيا  " إللغاء ىحا العقج وغيخه مغ العقػد التي 

العسل ، ىحا عجا السدؤوليات القانػنية الشاجسة عغ ذلظ ويعتبخ في حكع الخشػة أي  يختبط بيا السقاوؿ براحب
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عسػلة أو ىجية تسشح ألي مغ صاحب العسل أو السيشجس أو مدتخجميو بقرج الحرػؿ عمى أي تعجيل أو تبجيل 
في  في األشغاؿ ، أو عمى مدتػى السرشعية ، أو لمحرػؿ عمى أي انتفاع شخري ، ولراحب العسل الحق

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 ) 

بجسيع " الجفعات األخخى لقج صخح السقاوؿ في ممحق إقخار متعمق بالجفعات األخخى السخفق بيحا العقج  -أ
" والتي تع دفعيا أو تع االتفاؽ عمى دفعيا إلى اآلخخيغ وعمى السقاوؿ تقجيع وصف مفرل ليحه الجفعات األخخى 
وسببيا سػاء تع دفعيا أو كانت ستجفع بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ مغ قبمو أو نيابة عشو ، أو مغ قبل مقاوليو 

، وذلظ فيسا يتعمق بالجعػة  إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أو الفخعيػيغ أو وكالئيع أو مسثمييع 
عسمية السشاقرة / السداودة نفديا أو اإلحالة عمى السقاوؿ أو السفاوضات  التي تجخي إلبخاـ العقج أـ مغ أجل 

 تشفيحه فعال  .

عغ وجػد أي دفعات أخخى بسا في كسا ويتعيج السقاوؿ بأف يقجـ ترخيحا  خصيا  إلى صاحب العسل عمى الفػر  
ذلظ عمى سبيل السثاؿ وصفا  مفرال  لدبب ىحه الجفعات األخخى وذلظ بتاريخ قيامو بالجفع أو تاريخ إلدامو بالجفع 

 أييسا يحجث أوال  .

يحق لراحب العسل في حاؿ حجوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقخة ) أ ( مغ ىحه السادة أف يتخح  -ب
 جخاءات التالية أو جسيعيا وذلظ بسحس حخيتو واختياره :أيا  مغ اإل

 ( مغ العقج . 15/2أف يشيي ىحا العقج مع مخاعاة نرػص السادة )  -1

 أف يخرع مغ السبالغ السدتحقة لمسقاوؿ بسػجب ىحا العقج مبمغا  يداوي ضعفي مبمغ الجفعات األخخى . -2

وعمى الفػر مبمغا  يداوي ضعفي مبمغ الجفعات األخخى أف يصالب السقاوؿ بأف يجفع إلى صاحب العسل  -3
 ويقخ السقاوؿ بسػجب ىحا البشج بسػافقتو غيخ القابمة لمشقس عمى االستجابة الفػرية لسثل ىحه السصالبة .

مع مخاعاة الفقخة ) د ( أدناه يرخح الفخيقاف بأف مجسػع السبالغ التي يحق لمفخيق األوؿ تقاضييا بسػجب   
 ) ب ( لغ يتجاوز ) ضعفي (  مجسػع مبالغ الجفعات األخخى . ىحه الفقخة

يػافق السقاوؿ عمى أف يزسغ جسيع االتفاقيات التي يبخميا مع السقاوليغ مغ الباشغ أو السجيديغ أو  -ج
السدتذاريغ فيسا يخز ىحا العقج مػادا  مساثمة لتمظ الػاردة في الفقخات ) أ ( و )ب( أعاله عمى أف ال تقل ىحه 

لسػاد في شجتيا عغ نرػص الفقختيغ السذار إلييسا شخيصة أف تشز ىحه السػاد صخاحة عمى حق الفخيق األوؿ ا
بتشفيح أحكاـ ىحه السػاد مباشخة بحق أي مغ ىؤالء السقاوليغ مغ الباشغ أوالسػرديغ أو السدتذاريغ ، كسا يتعيج 
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ألصل ىحه االتفاقيات بسجخد التػقيع عمييا وبسا السقاوؿ أف يدود صاحب العسل عمى الفػر بشدخ كاممة ومصابقة 
 يثبت أنيا مذتسمة عمى ىحه السػاد .

ال يجػز ألي شخز أف يتحرع بأف نز السادة أعاله يزفي صفة السذخوعية عمى أي مغ الجفعات  -د
ادة ىي األخخى إذا كانت القػانيغ واألنطسة الشافحة تسشعيا ، وأّف حقػؽ صاحب العسل السشرػص عمييا في الس

باإلضافة إلى أي حقػؽ قج تتختب لراحب العسل أو أي شخؼ آخخ بسػجب القػانيغ واألنطسة الشافحة في 
 .السسمكة

 يبقى نز السادة أعاله بجسيع فقخاتيا ساريا  ويتع العسل بو حتى بعج إنياء ىحا العقج .  -ىػ

 الجفعات السسشػعة :  –(  17/9/2السادة ) 
 

لقج صخح السقاوؿ وتعيج لراحب العسل في ممحق إقخار متعمق بالجفعات السسشػعة بأنو لع يقع بجفع أو  -أ
يعج بجفع أي مغ " الجفعات السسشػعة " سػاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ ، وبغس الشطخ عسا إذا كاف ذلظ قج 

بة عشيع أو أي مغ مػضفييع أو وكالئيع أو تع مغ قبل السقاوؿ أو نيابة عشو ، أو مغ قبل مقاوليو الفخعيػيغ أو نيا
مسثمييع ، إلى صاحب العسل ويذسل ذلظ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ أي " مػضف " بغس الشطخ عسا إذا كاف 
يترخؼ برفة رسسية أـ ال وذلظ عمى سبيل السثاؿ إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أو عسمية 

اإلحالة عمى السقاوؿ أو السفاوضات التي تجخي إلبخاـ العقج أو مغ أجل تشفيحه فعال  السشاقرة / السداودة نفديا أو 
 . 

كسا يتعيج السقاوؿ بأف ال يقـػ بتقجيع أي دفعات مسشػعة أو أف يعج بتقجيع مثل ىحه الجفعات سػاء مباشخة أو  
غ مػضفييع أو وكالئيع أو مسثمييع بالػاسصة وسػاء أكاف ذلظ مغ قبل السقاوؿ نفدو أو مقاوليو الفخعيػيغ أو أي م

 إلى أي " مػضف " فيسا يتعمق بتعجيل ىحا العقج أو تججيجه أو تسجيجه أو تشفيحه .

يحق لراحب العسل في حاؿ حجوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقخة ) أ ( مغ ىحه السادة أف يتخح  -ب
 ياره .أيا  مغ اإلجخاءات التالية أو جسيعيا وذلظ بسحس حخيتو واخت

 ( مغ العقج . 15/2أف يشيي ىحا العقج مع مخاعاة نرػص السادة )  -1

أف يخرع مغ السبالغ السدتحقة لمسقاوؿ بسػجب ىحا العقج مبمغا  يداوي ) ضعفي (  -2
 مبمغ الجفعات السسشػعة .

أف يصالب السقاوؿ بأف يجفع إلى صاحب العسل وعمى الفػر مبمغا  يداوي ) ضعفي ( مبمغ الجفعات  -3
 األخخى ويقخ السقاوؿ بسػجب ىحا البشج بسػافقتو غيخ القابمة لمشقس عمى االستجابة الفػرية لسثل ىحه السصالبة . 
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لتي يحق لمفخيق األوؿ تقاضييا بسػجب ىحه مع مخاعاة الفقخة ) د ( أدناه يرخح الفخيقاف بأّف مجسػع السبالغ ا
 الفقخة ) ب ( لغ يتجاوز ضعفي مجسػع مبالغ الجفعات السسشػعة .

يػافق السقاوؿ عمى أف يزسغ جسيع االتفاقيات التي يبخميا مع السقاوليغ الفخعيػيغ أو السجيديغ أو  -ج
قخات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) عمى أف ال تقل السدتذاريغ فيسا يخز ىحا العقج مػادا  مساثمة لتمظ الػاردة في الف

ىحه السػاد في شجتيا عغ نرػص الفقختيغ السذار إلييسا ( شخيصة أف تشز ىحه السػاد صخاحة عمى حق 
صاحب العسل بتشفيح أحكاـ ىحه السػاد مباشخة بحق أي مغ ىؤالء السقاوليغ الفخعيػيغ أو السػرديغ أو السدتذاريغ 

ف يدود صاحب العسل عمى الفػر بشدخ كاممة ومصابقة ألصل ىحه االتفاقية بسجخد التػقيع ، كسا يتعيج السقاوؿ أ
 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  -د
شعيا ، وأفّ  حقػؽ الفخيق األوؿ السشرػص عمييا في السادة أعاله السسشػعة إذا كانت القػانيغ واألنطسة الشافحة تس

ىي  باإلضافة إلى أي حقػؽ أخخى قج تتختب لراحب العسل أو أي شخؼ آخخ بسػجب القػانيغ واألنطسة الشافحة 
 في السسمكة. 

 يبقى نز السادة أعاله بجسيع فقخاتيا ساريا  ويتع العسل بو حتى بعج إنياء ىحا العقج . -ىػ
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 الفرل الثامغ عذخ

 التأميغ 

 " Insurance "  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 الستصمبات العامة لمتأميشات :  –(  18/1السادة ) 
 

 -ما يمي : يزاؼ إلى نياية ىحه " السادة "
 

يكػف السقاوؿ ىػ الصخؼ السؤمغ ، كسا يشبغي أف تتزسغ بػليرة التأميغ شخشا  يشز عمى  -
السدؤوليات الستقابمة  لكل مغ صاحب العسل والسقاوؿ باعتبارىسا كيانيغ مشفرميغ في اتفاقيات التأميغ ) 

Cross Liabilities ) . 

 

 

 ومعجات السقاوؿ :التأميغ عمى األشغاؿ   –(  18/2السادة ) 
 

 

 -يزاؼ إلى نياية ىحه " السادة " ما يمي :

 %( مغ قيسة العقج السقبػلة " .115" تعتبخ القيسة االستبجالية واإلضافات الستحققة عمييا بسا يعادؿ ) 
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 الفرل العذخوف 

 السصالبات ، الخالفات والتحكيع 
" Claims, Disputes and Arbitration "  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 تعيػيغ مجمذ فس الخالفات:  –(  20/2السادة ) 
 

 ( مغ الذخوط العامة و جسيع البشػد الستفخعة مشيا و تعجيالتيا.20/2ى نز السادة )يمغ
 

 

 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

مسا لع يربح نيائيا   -" ما لع يكغ قج تست تدػية الخالؼ وديا  ، فإّف أي خالؼ حػؿ قخار " السجمذ " بذأنو 
 -يمي : لسابػاسصة التحكيع وفقا    نيائيا  تتع تدػيتو  -وممدما  

 

قػاعج  ما لع يتفق الصخفاف عمى تصبيقتتع تدػية الخالؼ نيائيا  بسػجب قانػف التحكيع األردني الشافح ) -أ
 تحكيع 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 ) 

 تعجؿ الفقخة )ب( مغ ىحه السادة لتربح كسا يمي: 

 (".20/6"يحاؿ الخالؼ مباشخة الى التحكيع بسػجب احكاـ السادة ) -ب 
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 اٌششٚؽ اٌخبطخ اإلػبف١خ -ة
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 اإلػبف١خ اٌخبطخ اٌششٚؽ -ة

 Supplementary Particular Conditions*  
 
  ( 8/  4السادة  )–   اجخاءات الدالمة 

 ( فإنو يجب عمى السقاوؿ ما يمي: 8/  4باإلضافة إلى ما ورد في السادة ) 

عمى السقاوؿ أف يقـػ بتدويج وتجييد السػقع باإلضاءة الكافية والكذافات إذا لـد األمخ لتػفيخ اإلنارة  .1
وعميو كحلظ وضع اإلشارات التححيخية حػؿ السػقع لسػقع العسل حدب مايتع السػافقة عميو مغ قبل السيشجس ، 

 وذلظ حدب ما يتع اعتساده والسػافقة عميو مغ قبل السيشجس.
عمى السقاوؿ أف يكػف مدؤوال عغ إبالغ السيشجس والدمصات الخسسية عغ أي حادث يقع في السػقع  .2

 يل.تدبب في إصابة أي عامل أو مدتخجـ، وعميو تدويج مجيخ االشخاؼ بكافة التفاص
عمى السقاوؿ تجييد مخكد لإلسعاؼ األولي لخجمة أفخاد جيازه العامل و أفخاد صاحب العسل ألية  .3

 إصابات مػقعية.
في حاؿ عجـ التداـ السقاوؿ بأي مغ متصمبات الدالمة العامة الػاردة ضسغ شخوط العقج فمراحب  .4

بجسيع متصمبات الدالمة العامة حدب  العسل الحق باتخاذ جسيع اإلجخاءات الالزمة والتي تزسغ تقيج السقاوؿ
األصػؿ ، بحيث تذتسل ىحه اإلجخاءات تأخيخ دفع السصالبات السقجمة مغ السقاوؿ وحجد مبالغ مالية لحيغ إلتداـ 

السقاوؿ بستصمبات الدالمة العامة برػرة مخضية باإلضافة إلى إمكانية تشفيح ىحه األعساؿ مغ قبل شخؼ آخخ 
 ات السقاوؿ.وخرع كمفة ذلظ مغ مصالب

 تذسل والتي كػرونا لػباء الرحة وزارة قبل مغ السعتسجة الػقائية االجخاءات كافة االعتبار بعيغ االخح .5
 .الخ...  العسل أثشاء التباعج و الكفػؼ و الكسامات

 
 ( . مصمػب غيخنطاـ تػكيج الجػدة )  –( 4/9السادة )

 صاحب العسل .السعجات والسػاد التي يقجميا  –( 4/20السادة )  *

 مجة اإلنجاز . –( 8/2السادة )   *

 تعػيزات التأخيخ . –( 8/7السادة )   *

 يجب عمى السقاوؿ مخاعاة األمػر التالية : *

 التدامات عامة : -أ

 العسل عمى التقميل مغ الزجيج وتمػيث البيئة بقجر السدتصاع . -1

 . عجـ استعساؿ ) السػقع ( ألي غخض غيخ تشفيح األشغاؿ -2
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 ترخيف مياه الفيزاف والسياه الفائزة عغ الزخ وخالفو لسشع اإلضخار بالغيخ . -3

السحافطة عمى األشجار والسخوج والدياجات بذكل مالئع ، وزرع بجيل لسا لع يرخح لو باقتالعو وإعادة  -4
 الدياجات إلى حالتيا األولى حدب تعميسات السيشجس .

مظ أحج السجاوريغ ، فعمى السقاوؿ أف يقـػ باالتراؿ معو ، وعسل في حالة وجػب إنذاء سقالة عمى م -5
 التختيبات الالزمة لتشفيح ذلظ ، ثع إخالء السكاف وإصالحو عشج إتساـ العسل وعمى حدابو الخاص . 

 ضبط وإدارة العسل : -ب

 أف يتعاوف مع السيشجس في تختيب مػاعيج اجتساعات السػقع وإعجاد محاضخ االجتساع . -1

أف يعج سجال  خاصا  باألحػاؿ الجػية ، يدجل فيو درجات حخارة اليػاء القرػى والجنيا ، والخشػبة ،  -2
 ومعّجؿ ىصػؿ األمصار بالسميستخات وساعات اليصػؿ لكل يـػ .

 أف يقـػ بأخح الرػر الفػتػغخافية لبياف تقجـ سيخ العسل وإعجاد التقاريخ . -3

 ججوال  لحلظ ، وأف يعمع مسثل السيشجس عغ إنجازاتو أوال  بأوؿ .في حالة إصالح العيػب ، أف يزع  -4

أف يدود السػقع بالفتات تبيغ اسع السذخوع ، واسع صاحب العسل ، وبالعجد والحجع وبالذكل الحي يتفق  -5
 مع السيشجس عميو .

ء بترحيح في حالة رفس السيشجس أو مداعج السيشجس لسادة أو عسل ما فيجب عمى السقاوؿ قبل البج -6
 الػضع أف يقجـ مقتخحاتو باإلعادة أو الترحيح إلى مسثل السيشجس أو السيشجس ، وذلظ لتالفي تكخار الخصأ .

 إذا كاف مصمػبا مشو تجييد مختبخ لمسػاد في السػقع / فعميو أف يدوده بسذخؼ ذي خبخة لتأدية السياـ  -7
 التالية :

ص العقج :مسارسة ميشة السقاوالت وأداء ميامو بخرػ  -ج
 

 السسارسة الجيجة: -1

إذا لع يكغ قج حجد وصف كامل لسادة أو مشتج أو مرشعية ، فإنو مغ السفيـػ أف تكػف تمظ السادة أو العسل 
مالئسة ألغخاض العقج أو ما يسكغ أف يدتشتج مغ مزامشيو مشصقيا  لسسارسات التشفيح الجيجة  ، بسا في ذلظ 

 والسػاصفات القياسية السعسػؿ بيا .نرػص البشػد والسػاصفات العامة 

 السػاصفات القياسية: -2

أو غيخىا فإنو يجب عمى السقاوؿ تقجيع  (B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حجد لسادة مػاصفات قياسية مثل ) 
 شيادة السشذأ التي تبيغ مصابقة ما يقجمو مغ تمظ السػاصفات لسا فيو قشاعة السيشجس.
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 السػاصفات السقيجة: -3

إذا ما حجد مرجر واحج إلحجى السػاد أو السشتجات فإنو يجب عمى السقاوؿ التقيج بالبشج ، وال يغيخ ذلظ السرجر 
 الػاحج بجوف مػافقة خصية مغ السيشجس مقخونة بسػافقة صاحب العسل .

 عالمات مخافق الخجمات السخفية: -4

مػاقع لتسجيجات مخافق وأف يعج ليا مخصصات  عمى السقاوؿ وضع إشارات بارزة في األماكغ التي يػجج بجاخميا
 مداحية واضحة ، وذلظ لتدييل االىتجاء إلييا عشج إجخاء الفحز عمييا أو صيانتيا أو ترميحيا أو تذغيميا .

استخجاـ األيجي العاممة السحمية : -د
 

 السذاريع السسػلة مغ الخديشة أو القخوض السحمية : -1

التي يتعحر العسل فييا مغ قبل أردنيػيغ ، يجػز استخجاـ عسالة وافجة بسػافقة في الحاالت االستثشائية  -أ
 وزارة العسل السدبقة

عجـ إعصاء أية عصاءات فخعية مغ الباشغ لمسقاوليغ غيخ األردنيػيغ ميسا كانت األسباب وعمى أف  -ب
 يمتـد السقاولػف الفخعيػف بتذغيل العسالة األردنية فقط .

العسل أّف السذخوع ذو شبيعة متخررة وبحاجة إلى خبخة أجشبية فعميو أف يخفع  إذا تبيغ لراحب -ج
تقخيخا  بحلظ يبيغ أسباب الحاجة لتمظ الخبخة األجشبية إلى لجشة فشية خاصة لمشطخ في مثل ىحه األمػر ورفع 

مداىستيا وتذكل تشديباتيا إلى مجمذ الػزراء إلصجار القخار السشاسب حػؿ الدساح لمذخكات األجشبية ومقجار 
 -عمى الشحػ التالي :

 معالي وزيخ األشغاؿ العامة واإلسكاف رئيدا  

 وعزػية الدادة 

 أميغ عاـ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف 

 مجيخ عاـ دائخة العصاءات الحكػمية  

 نقيب  السيشجسيغ 

 نقيب السقاوليغ

 ومسثل عغ الجائخة ذات العالقة بالسذخوع.

 :خارجيةلسذاريع السسػلة بقخوض ا -2
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 ثبالٗلواك أٝ أهك٤ٗـ٤ٖ ٓوب٤ُٖٝ ٓغ االئزالف أٝ ثبُْٔبهًخ أهك٤ٗـ٤ٖ ؿ٤و ٓوب٤ُٖٝ هجَ ٖٓ أُْبه٣غ ٛنٙ ر٘ل٤ن ٣غٞى

 . مُي اُؼبٓخ أُِٖؾخ اهزٚذ إما

 ػٔبُخ ثزْـ٤َ أُوب٤ُٖٝ ٛؤالء هجَ ٖٓ االُزياّ ك٤غت أهك٤ٗـ٤ٖ ؿ٤و ٓوب٤ُٖٝ هجَ ٖٓ أُْوٝع ر٘ل٤ن ؽبُخ ٝك٢

 ٝىاهح ثٔٞاكوخ ؽو٤و٤ب   رول٣وا   ٝأُولهح أُطِٞثخ أُبٛوح اُؼٔبُخ ٓغٔٞع ٖٓ%( 70) ػٖ َٗجزٜب روَ ال أهك٤ٗخ

 . أُٜوح ؿ٤و اُؼبك٣ـ٤ٖ األعبٗت اُؼٔبٍ ٖٓ ػلك أ١ ثزْـ٤َ ٣َٔؼ ال إٔ ػ٠ِ ، ٝاإلٌٍبٕ اُؼبٓخ األّـبٍ

  اُٞىهاء هئ٤ٌ ثجالؽ االُزياّ اُؼبٓخ أَُبٛٔخ ٝاُْوًبد ٝاُجِل٣بد اُؼبٓخ ٝأُؤٍَبد اُٞىاهاد ػ٠ِ -3

 هجَ ٖٓ أؽٌبٓٚ ٓقبُلخ صجٞد ؽبُخ ٝك٢  رجوٜٓب اُز٢ اُؼوٞك ّوٝٛ ٖٓ" عيءا ٝاػزجبهٙ 1990 َُ٘خ( 6) ههْ

 : اُزب٤ُخ اإلعواءاد ثؾوْٜ رزقن أُوب٤ُٖٝ

 أهٖبٛب ٓلح فالٍ اُٞٙغ ُز٣ٖٞت اُؼَٔ ٕبؽت هجَ ٖٓ ػ٘ٞاٗٚ ػ٠ِ فط٤ب   أُقبُق أُوبٍٝ إٗناه -أ

 .أ٣بّ ٍجؼخ( 7)

 .أُْوٝع ك٢ أَُزقلٓخ أُقبُلخ األع٘ج٤خ اُؼٔبُخ أعٞه رَب١ٝ ٓب٤ُخ ؿوآخ كوٗ -ة

 اُج٘بء ًٞكاد ك٢ اُٞاهكح أُٞإلبد رؼزٔل ٝاُقبٕخ اُؼبٓخ أُٞإلبد ك٢ ٗؤ ٝعٞك رج٤ٖ إما -4

 . األك٠ٗ ثؾلٛب األهك٢ٗ ا٢ُ٘ٛٞ

 . األّـبٍ ر٘ل٤ن ػ٘ل أُؾ٤ِخ اُٖ٘بػخ ٝٓ٘زغبد أُزٞكوح ا٤ُ٥بد اٍزقلاّ أُؾ٢ِ أُوبٍٝ ػ٠ِ -5

يتعيغ االتفاؽ فيسا بيغ السقاوؿ والسيشجس عمى تػاريخ تعيػيغ كل فخد مغ أفخاد جياز السقاوؿ السشفح  وفي حالة 
سػؼ يتع خرع ما يقابمو  تخمف السقاوؿ عغ تعيػيغ أي فخد مشو أو تغيب أي فخد مشو دوف تعيػيغ بجيل لو فإنو

 مغ رواتب مثل ىؤالء األفخاد غيخ السعشيػيغ أو الستغيبيغ حدب تقجيخات السيشجس .

عمى السقاوليغ غيخ األردنيػيغ أف يقجمػا إلى دائخة العصاءات الحكػمية شيادتيغ األولى مغ نقابة  *
يغ ) حدب الشسػذج أدناه ( تفيج بأّف السقاوؿ قج السيشجسيغ األردنيػيغ والثانية مغ نقابة مقاولي اإلنذاءات األردنيػ

استكسل كافة اإلجخاءات الخاصة بالسقاوليغ غيخ األردنيػيغ وفقا  ألحكاـ قانػف نقابة السيشجسيغ األردنيػيغ وقانػف 
مقاولي اإلنذاءات عشج إحالة العصاء عميو وقبل تػقيع اإلحالة ويحق لراحب العسل أنيرادر كفالة مشاقرتو 

سبق وأف تقجـ بيا دوف أف يحق لمسقاوؿ االعتخاض أو الخجػع عمى صاحب العسل بأي مصالبات ميسا كاف التي 
 نػعيا .
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 الشسػذج

 اٌذى١ِٛخ اٌؼطبءاد دائشح ػبَ ِذ٠ش ػطٛفخ

 

ْ   اٌؼٍُ ٠شجٝ  ٚفمب   اٌمب١ٔٛٔخ اإلجشاءاد وبفخ اعزىًّ لذ.........................................  اٌغبدح اٌّمبٚي ثأ

 . ثٗ اٌّؼّٛي...............................................................  لبْٔٛ ألدىبَ

 . األسد١ٔـ١ٓ إٌّٙذع١ٓ ٔم١ت

 . األسد١ٔـ١ٓ اإلٔشبءاد ِمبٌٟٚ ٔم١ت أٚ

 . ( Warranty)اٌزظ١ٕغ ػ١ٛة ثؼّبْ اإللشاس *

 ٌظبٌخ اٌٛو١ً اٚ اٌظبٔؼخ اٌجٙخ ػٓ طبدسح ػذ١ٌخ وفبٌخ رمذ٠ُ اٌؼطبء ػ١ٍٗ ٠ذبي اٌزٞ اٌّمبٚي ػٍٝ ٠زؼ١ٓ

 ثبٌؼمذ اٌّشٌّٛخ اٌىٙش١ِٚىب١ٔى١خ ٚاٌّؼذاد األجٙضح ٌىبفخ اٌزظ١ٕغ ػٓ رٕجُ ػ١ٛة أٞ ٌؼّبْ اٌؼًّ طبدت

 ، ٚخالفٙب اٌّب١ٌخ اٌّمبٚي ِغؤ١ٌٚخ اٌىفبٌخ ٘زٖ رشًّ ٚثذ١ش األشغبي رغٍُ ربس٠خ ِٓ ٠ِٛب  ( 737)  ٌّٚذح

 ِذ١ٍب   اٌزجذ١ٍ٠خ اٌمطغ ٚرٛف١ش رظ١ٕغ ػ١ٛة ثٙب رظٙش اٌزٟ اٌىٙش١ِٚىب١ٔى١خ ٚاٌّؼذاد األجٙضح ِٓ أٞ العزجذاي

 .األشغبي رغٍُ ربس٠خ ِٓ ٠ِٛب  (  737)  ٌّٚذح أجٕج١ب   أٚ
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  ٝاُج٤بٗبد ٝاالرلبه٤بد ٝاُٚٔبٗبد اُؼوٗ ٗٔبمط. ط
 أُ٘بهٖخ ػوٗ ًزبة ٗٔٞمط -1ط

 أُ٘بهٖخ ػوٗ ِٓؾن -2ط

 أُ٘بهٖخ ًلبُخ ٗٔٞمط -3ط

 اُؼول ارلبه٤خ ٗٔٞمط -4ط

 ( ٝاؽل ثؼٚٞ ٓغٌِ)  اُقالكبد ك٘ ارلبه٤خ ٗٔٞمط -5ط

 (أػٚبء ثضالصخ ٓغٌِ)  اُقالكبد ك٘ ارلبه٤خ ٗٔٞمط -6ط

 ر٘ل٤ن/  األكاء ٙٔبٕ ٗٔٞمط -7ط

  اُؼ٤ٞة إٕالػ ًلبُخ ٗٔٞمط -8ط

 أُولٓخ اُلكؼخ ًلبُخ ٗٔٞمط -9ط

 األّـبٍ رَِْ ػ٘ل اإلٗغبى ككؼخ ػٖ ٓقبُٖخ ٗٔٞمط -10ط

 ثبُٔقبُٖخ إهواه ٗٔٞمط -11ط

 أُوبٍٝ اُزيآبد ٗٔٞمط -12ط

 األفوٟ ثبُلكؼبد ٓزؼِن إهواه -13ط

 أُٔ٘ٞػخ ثبُلكؼبد ٓزؼِن إهواه -14ط
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 1ط

 إٌّبلظخ ػشع وزبة ّٔٛرط

Letter of Tender 

 

 ......................................: اٌّششٚع

 :......................................................سلُ اٌؼطبء 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .......................................................................................(: ....اٌٝ اٌغبدح )طبدت اٌؼًّ

 ٚاٌّٛاطفبد ، اٌؼمذ ششٚؽ ثذساعخ لّٕب وّب ، ثٗ اٌّذ١طخ اٌظشٚف ػٍٝ ٚاٌزؼشف اٌّٛلغ ثض٠بسح لّٕب ٌمذ

: األسلبَ راد اٌؼطبء ِٚالدك ، األخشٜ ٚاٌجذاٚي ، إٌّبلظخ ػشع ٍِٚذك ، اٌى١ّبد ٚجذاٚي ،  ٚاٌّخططبد

 أْ أدٔبٖ اٌّٛلؼ١ٓ ٔذٓ ٚٔؼشع ، أػالٖ اٌّزوٛس اٌّششٚع أشغبي ثزٕف١ز اٌّزؼٍمخ............................ 

 اٌٛصبئك ٘زٖ وً ٠شًّ اٌزٞ اٌؼشع ٌٙزا ٚفمب   ف١ٙب ػ١ٛة أ٠خ ٚإطالح ٚرغ١ٍّٙب ٚإٔجبص٘ب األشغبي ثزٕف١ز ٔمَٛ

 ٌٕب ِغزذمب   ٠ظجخ آخش ِجٍغ أٞ أٚ: ................................ ٚلذسٖ إجّبٌٟ ِجٍغ ِمبثً أػالٖ اٌّذسجخ

 . اٌؼمذ ششٚؽ ثّٛجت

 

 ثبالرفبق ٔمَٛ ٚعٛف اٌؼمذ ششٚؽ ِٓ"  اٌؼشش٠ٓ اٌفظً"  ثّٛجت" اٌخالفبد فغ ِجٍظ"  رؼ١ـ١ٓ ٔمجً إٕٔب

 . إٌّبلظخ ػشع ٍِذك دغت أػؼبئٗ رؼ١ـ١ٓ ػٍٝ

 اٌؼشع ٠جمٝ ٚأْ ، اٌؼشٚع إ٠ذاع ربس٠خ ِٓ ٠ِٛب  ( 127) ٌّذح ٘زا إٌّبلظخ ثؼشع االٌزضاَ ػٍٝ ٔٛافك

ْ   ٔمش وّب ، ٘زٖ االٌزضاَ ِذح أمؼبء لجً ٚلذ أٞ فٟ لجٌٛٗ ٠ّٚىٕىُ ، ٌٕب ٍِضِب    إٌّبلظخ ػشع ٍِذك ثأ

 " . إٌّبلظخ ػشع وزبة"  ِٓ ٠زجضأ ال" جضءا ٠شىً

 ٚأْ ، اٌؼمذ ششٚؽ ِٓ( 4/2) اٌّبدح ثّٛجت اٌّطٍٛة األداء ػّبْ ٔمذَ أْ ، ػشػٕب لجٛي دبٌخ فٟ ٔزؼٙذ

 ٚصبئك ٌّزطٍجبد ٚفمب   ف١ٙب ػ١ٛة أ٠خ ٚٔظٍخ ٚٔغٍّٙب األشغبي ٕٔجض ٚأْ ، اٌّجبششح أِش ثزبس٠خ اٌؼًّ ٔجبشش

 " . اإلٔجبص ِذح خالي اٌؼمذ

ْ   رٌه ٠زُ أْ ٚإٌٝ ، ث١ٕٕب ف١ّب اٌؼمذ ارفبل١خ ٚرٛل١غ إػذاد ٠زُ ٌُ ِٚب "  ِغ ٘زا"  إٌّبلظخ ػشع وزبة"  فئ

 . ث١ٕٕب ف١ّب ٍِضِب   ػمذا   ٠ؼزجش رظذسٚٔٗ اٌزٞ"  اإلدبٌخ لشاس أٚ اٌمجٛي وزبة

 

 . إ١ٌىُ رمذَ اٌزٟ اٌؼشٚع ِٓ أٞ أٚ ل١ّخ اٌؼشٚع ألً ثمجٛي ٍِض١ِٓ غ١ش ثأٔىُ وزٌه ٚٔؼٍُ

: ػبَ........................: شٙش ِٓ: ...................... ا١ٌَٛ فٟ اٌؼشع ٘زا دشس

............................... 

 .... .............................: ......إٌّبلض رٛل١غ

 : ........................................................شب٘ذ
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   2ط

 إٌّبلظخ ػشع ٍِذك

Appendix to Tender 

  

 اُزؾل٣لاد أُبكح ههْ اُج٤بٕ

 : اُؼَٔ ٕبؽت اٍْ

 :ػ٘ٞاٗٚ

1/1/2/2 

ٝ1/3 

 ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ

 :أُٜ٘لً اٍْ

 :ػ٘ٞاٗٚ

 اُل٤٘ٚ اُْؤٕٝ اكاهح 1/1/2/4

 :أُوبٍٝ اٍْ

 :ػ٘ٞاٗٚ

1/1/2/3 

ٝ1/3 

 

 أُولّ اُؼوٗ ه٤ٔخ ٖٓ% 3 اُزؼ٤ِٔبد  أُ٘بهٖخ ًلبُخ

 اُؼول ه٤ٔخ ٖٓ%( 5) اُزؼ٤ِٔبد اُؼ٤ٞة إٕالػ ٙٔبٕ

 أٓو ربه٣ـ ٖٓ رو٤ٔ٣ٞب   ٣ٞٓب  (   300)  1/1/3/3 ُألّـبٍ اإلٗغبى ٓلح

  أُجبّوح

 رو٤ٔ٣ٞب   ٣ٞٓب  ( 365) 1/1/3/7 ثبُؼ٤ٞة األّؼبه كزوح

  أُجبّوح أٓو ربه٣ـ ٖٓ رو٤ٔ٣ٞخ أ٣بّ( 7) 1 /2  أُٞهغ إ٠ُ اُلفٍٞ ؽن أُوبٍٝ ك٤ٜب ٤ٍٔ٘ؼ اُز٢ أُلح

 أُؾلك اُزبه٣ـ ثؼل اُؼَٔ ُٔجبّوح أُؾلكح اُلزوح
  ُِٔجبّوح

 ٖٙٔ ُْٓٔٞخ اُلزوح ٛنٙ ،ٝرؼزجو ٣ٞٓب  ( 15) 1 /8
 اإلٗغبى ٓلح

 ٣ٞٓب  ( 28) 10/1  األّـبٍ رَِْ ُِغ٘خ أُؾلكح اُلزوح

 أُجبّوح ربه٣ـ ٖٓ ٣ٞٓب  ( 14) فالٍ 18/1  اُزؤ٤ٓ٘بد ٝصبئن رول٣ْ

 "أُوجُٞخ اُؼول ه٤ٔخ"  ٖٓ %(10) 2 /4 األكاء ٙٔــبٕ

      (ٓطجن ؿ٤و) ٣ٞعل ال 14/2 أُولٓخ اُلكؼخ ه٤ٔخ

٘   ٓغٌِ ر٤ٌَْ  اُؼبٓخ اُْوٝٛ ٖٓ( 20/2) أُبكح ٗٔ ٣ِـ٠ 20/2 اُقالكبد ك
 .رؼل٣الرٜب ٝ ٜٓ٘ب أُزلوػخ اُج٘ٞك ع٤ٔغ ٝ

٘   ٓغٌِ رؼ٤ـ٤ٖ كزوح   20/2 اُقالكبد ك

 اُلكؼخ ه٤ٔخ ٖٓ%( 10) 14/3  أُؾزغياد َٗجخ

 "أُوجُٞخ اُؼول ه٤ٔخ"  ٖٓ%( 5) 14/3 ُِٔؾزغياد األػ٠ِ اُؾل

 ؽبكس ٌَُ ك٣٘به أُق(    50000)     18/3 اُضبُش اُطوف ٙل اُزؤ٤ٖٓ ُو٤ٔخ األك٠ٗ اُؾل

  20/3 ك٢ اُقالكبد ك٘ ٓغٌِ أػٚبء رؼ٤ٖ اُز٢ اُغٜخ
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 . اُلو٣و٤ٖ ث٤ٖ االرلبم ػلّ ؽبُخ

 أُلؼٍٞ اَُبه٣خ األهك٤ٗخ اُوٞا٤ٖٗ 4 /1 اُؼول ٣ؾٌْ اُن١ اُوبٕٗٞ

لغة العقج كالسؾاصفات كالذخكط الخاصة  4 /1 اُؼول ك٢ أُؼزٔلح اُِـخ
 ججاكؿ الكسيات ىي المغة العخبية.ك 

 ىي المغة اإلنجميدية الفشيةلغة السؾاصفات 

 اُؼوث٤خ اُِـخ 4 /1 االرٖبٍ ُـخ

 ك٢ أ٣بّ( 6) ُٝٔلح ٤ٓٞ٣ب ، ٍبػبد( 8) 5 /6 أُؼزبكح اُؼَٔ أٝهبد
 فبهط اُؼَٔ أُوبٍٝ ِٛت ؽبٍ ٝك٢ األٍجٞع
 ٓولٓب مُي ِٛت ػ٤ِٚ اُو٢ٍٔ اُؼَٔ اٝهبد
 ُغٜبى اإلٙبك٢ اُؼَٔ ًِلخ رؾَٖٔ ٓغ

 اإلّواف

 أُجِؾ"  ػٖ ُِٔوبٍٝ رلكغ اُز٢ أُئ٣ٞخ اَُ٘جخ
 اُغلٍٝ ك٢ روك ُْ إما"  ٕوكٚ ٣زْ اُن١ االؽز٤ب٢ٛ

 --- ة-13/5

 ك٢ رلفَ اُز٢ ا٤ُ٥خ ٝاُزغ٤ٜياد أُٞاك ع٤ٔغ 14/5 أُٞهغ إ٠ُ إٍُٞٞ ػ٘ل اُزؾ٤ٚواد
 اُلائٔخ األّـبٍ

 ك٣٘به(   50,000)       14/6 أُوؽ٤ِخ اُلكؼخ ُو٤ٔخ األك٠ٗ اُؾل

 ػ٘ل األٛواف رقِق ؽبُخ ك٢ أُؾ٤ٌٖٔ رؼ٤ـ٤ٖ ٍِطخ
 . اُزؼ٤ـ٤ٖ

 اُ٘بكن األهك٢ٗ اُزؾ٤ٌْ هبٕٗٞ ثٔٞعت 20/6

 ٝاؽل ػٚٞ[      1]    20/6  اُزؾ٤ٌْ ٤ٛئخ أػٚبء ػلك

 

 األهك٢ٗ اُزؾ٤ٌْ هبٕٗٞ ثٔٞعت 20/6 ُِزؾ٤ٌْ اإلعوائ٤خ اُوٞاػل

 رؤف٤و ٣ّٞ ًَ ػٖ ك٣٘به(  230)   7 /8 اُزؤف٤و رؼ٣ٞٚبد ه٤ٔخ

 أُوجُٞخ اُؼول ه٤ٔخ ٖٓ%( 15) 7 /8 اُزؤف٤و رؼ٣ٞٚبد ُو٤ٔخ األه٠ٖ اُؾل

  14/7  اُؼٔالد رجل٣َ أٍؼبه

 : اُزؼل٣َ ث٤بٗبد علٍٝ

 اُزٌب٤ُق رـ٤و ثَجت األٍؼبه ُزؼل٣َ اُقبٙؼخ أُٞاك

 ٗز٤غخ رؼ٣ٞٚبد ا١ رلكغ ٝال أُبكٙ ٛنٙ رِـ٠ 13/8
  االٍؼبه رـ٤و

 ٣ٍٞ٘ب  %( 5     ) 14/8 ( اُز٣َٞٔ ٗلوبد)  اُوب٤ٗٞٗخ اُلبئلح َٗجخ

 ٓطِٞة ؿ٤و 9 /4 اُغٞكح ر٤ًٞل ٗظبّ

 

      (ٓطجن ؿ٤و) ٣ٞعل ال  8/13 أُجٌو اإلٗغبى ٌٓبكؤح

 األهك٢ٗ اُل٣٘ــبه 14/15 ُِٔوبٍٝ اُلكغ ػٔالد

 اإلٗغبى ٓلح (1/1/5/6)  األّـبٍ أهَبّ
 ثٚ اُقبٕخ

(1/1/3/3) 

 رؤف٤و ٣ّٞ ٌَُ اُزؤف٤و رؼ٣ٞٚبد ه٤ٔخ
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   3ط

 إٌّبلظخ وفبٌخ ّٔٛرط  

Form of Tender Guarantee 

 

 :..............................................سلُ اٌؼطبء...........................................: اٌّششٚع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ   إػالِٕب رُ ٌمذ( : ...........................................................  اٌؼًّ طبدت)  اٌغبدح إٌٝ  إٌّبلض أ

 اعزجبثخ أػالٖ ػٕٗ إٌّٖٛ ٌٍّششٚع ٌٍّٕبلظخ ثؼشع ع١زمذَ: ......................................  ششوخ

" ٚثٕبء ، ػشػٗ ِغ ِٕبلظخ ثىفبٌخ إٌّبلض ٠زمذَ أْ ػٍٝ رٕض اٌؼطبء ششٚؽ وبٔذ ٌّٚب ، اٌؼطبء ٌذػٛح

ْ   ، ؽٍجٗ ػٍٝ  : ِظشفٕب فئ

:  ِجٍغ ٌىُ ٠ذفغ أْ ػٕٗ سجؼخ ال ثزؼٙذ ٠ىفً..........................................................  ثٕه

 : ٠ٍٟ ِب اٌطٍت ٠زؼّٓ ٚثذ١ش ِٕىُ خطٟ ؽٍت أٚي ٚسٚد ػٕذ......................................... 

 

ْ   -أ  لجً أٚ اٌؼشٚع ٌزمذ٠ُ ِٛػذ آخش أمؼبء ثؼذ ػشػٗ ثغذت لبَ ، ِٕىُ ِٛافمخ ثذْٚ ، إٌّبلض أ

  أٚ ، ٠ِٛب  (  127)  ثـ اٌّذذدح اٌؼشع طالد١خ أمؼبء

 ِٓ( 1/6)  اٌّبدح ثّٛجت اٌؼمذ ارفبل١خ إثشاَ فٟ أخفك ٌٚىٕٗ ، ػ١ٍٗ اٌؼطبء ثئدبٌخ لّزُ لذ أٔىُ -ة

  أٚ ، اٌؼمذ ششٚؽ

 ِٓ( 4/2)اٌّبدح ثّٛجت األداء ػّبْ رمذ٠ُ فٟ أخفك ٌٚىٕٗ ، ػ١ٍٗ اٌؼطبء ثئدبٌخ لّزُ لذ أٔىُ -ط

 . اٌؼمذ ششٚؽ

 

ْ   وّب ، إ١ٌٕب إػبدرٙب ٠ٚزؼ١ٓ       ٌوما 127     اٌجبٌغخاٌىفبٌخ طالد١خ ِذح أمؼبء لجً اٌطٍت ٠ظٍٕب أْ ٚػٍٝ  أ

 . األسدْ فٟ ثٙب اٌّؼّٛي اٌمٛا١ٔٓ رذىّٙب اٌىفبٌخ ٘زٖ

 

 : ............................................. اٌجٕه/  اٌىف١ً رٛل١غ

 

 : .............................................ثبٌزٛل١ــغ اٌّفٛع

 

 : ............................................. اٌزبس٠ــــــخ
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   4ط

 اٌؼمذ ارفبل١خ ّٔٛرط  

Form of Contract Agreement 

 

 :..................................................سلُ اٌؼطبء.................................................:اٌّششٚع

 شٙش ِٓ...................... ،،،،،............ ا١ٌَٛ ٘زا فٟ االرفبل١خ ٘زٖ دشسد

 ٌغٕخ................................... 

 ث١ٓ     

 اٌفش٠ك"  اػزجبسٖ ػٍٝ: ................................................................................. اٌؼًّ طبدت

 ٚ   "األٚي

 اٌفش٠ك"  اػزجبسٖ ػٍٝ: ...................................................................................... اٌّمبٚي

 "اٌضبٟٔ

 .......................: ...................اٌّششٚع أشغبي ثزٕف١ز اٌّمبٚي ٠مَٛ أْ فٟ ساغجب   اٌؼًّ طبدت وبْ ٌّب

 ف١ٙب ػ١ٛة أ٠خ ٚإطالح ٚإٔجبص٘ب األشغبي ٌزٕف١ز اٌّمبٚي ثٗ رمذَ اٌزٞ إٌّبلظخ ثؼشع لجً لذ وبْ ٌّٚب

 ، اٌؼمذ ٌششٚؽ ٚفمب   ٚرغ١ٍّٙب

 -: ٠ٍٟ ِب ػٍٝ اٌفش٠م١ٓ ث١ٓ االرفبق رُ فمذ

 اٌّشبس اٌؼمذ ششٚؽ فٟ ٌٙب اٌّذذدح اٌّؼبٟٔ ٔفظ االرفبل١خ ٘زٖ فٟ اٌٛاسدح ٚاٌزؼبث١ش ٌٍىٍّبد ٠ىْٛ -1

  ثؼذ ف١ّب إ١ٌٙب

 لشاءرٙب ٚرزُ االرفبل١خ ٘زٖ ِٓ ٠زجضأ ال" جضءا ٚرشىً اٌؼمذ ٚصبئك"   رب١ٌب   اٌّذسجخ اٌٛصبئك رؼزجش -2

 :اٌظٛسح ثٙزٖ ٚرفغ١ش٘ب

 ...............................................................................      "  اٌمجٛي وزبة"  -أ

  .................................................................................  إٌّبلظخ ػشع وزبة -ة

 ........................................................................: األسلبَ راد إٌّبلظخ ِالدك -ط

 ( ٚاٌؼبِخ اٌخبطخ)  اٌؼمذ ششٚؽ -د

 اٌّٛاطفبد -٘ـ

 اٌّخططبد    -ٚ

 ( . األخشٜ ٚاٌجذاٚي اٌى١ّبد جذاٚي)  اٌّغؼ شح ٚاٌجذاٚي  -ص

 

 ...............................................................................: ........اٌّمجٌٛخ اٌؼمذ ل١ّخ"  -3

 ...............................................................................................   "  اإلٔجبص ِذح"  

 األشغبي ثزٕف١ز اٌّمبٚي ٠زؼٙذ ، ٌٍششٚؽ ٚفمب   ٌٍّمبٚي اٌّغزذمخ ثذفغ اٌؼًّ طبدت ل١بَ إصاء -4

 . اٌؼمذ ألدىبَ ٚفمب   ٚرغ١ٍّٙب ف١ٙب ػ١ٛة أ٠خ ٚإطالح ٚإٔجبص٘ب
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 اٌؼًّ طبدت ٠زؼٙذ ، ٚرغ١ٍّٙب ف١ٙب ػ١ٛة أ٠خ ٚإطالح ٚإٔجبص٘ب األشغبي ثزٕف١ز اٌّمبٚي ل١بَ إصاء -5

 . اٌؼمذ فٟ اٌّذذد ٚثبألعٍٛة اٌّٛاػ١ذ فٟ اٌؼمذ أدىبَ ثّٛجت اٌؼمذ ل١ّخ اٌّمبٚي إٌٝ ٠ذفغ ثأْ

 ٚفمب   ٚرٌه أػالٖ اٌّذذد اٌّٛػذ فٟ ٚرٛل١ؼٙب االرفبل١خ ٘زٖ إثشاَ ػٍٝ اٌفش٠مبْ ارفك فمذ رمذَ ِب ػٍٝ" ٚثٕبء

 . ثٙب اٌّؼّٛي ٌٍمٛا١ٔٓ

 ( اٌؼًّ طبدت)  األٚي اٌفش٠ك      ( اٌّمبٚي)  اٌضبٟٔ اٌفش٠ك

 :....................................اٌزٛل١غ   .................................... :اٌزٛل١غ

 ...................: ...................االعُ           : ....................................االعُ

 ..................................:...اٌٛظ١فخ         ............................: .........اٌٛظ١فخ

 ......:......................رٌه ػٍٝ شٙذ ٚلذ                  :.........................رٌه ػٍٝ شٙذ ٚلذ
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   5ط

 اٌخالفبد فغ ارفبل١خ ّٔٛرط  

Dispute Adjudication Agreement 

 ( ٚادذ ثؼؼٛ ِجٍظ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ................................................................: ......................................اٌّششٚع ٚطف

 ......................................................: ػٕٛأٗ................. : ........................ اٌؼًّ طبدت

 : ......................................................ػٕٛأٗ:.............................................  اٌّمــــبٚي

 ...............................................: .....ػٕٛأٗ.............  .............................:اٌّجٍظ ػؼٛ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فغ ِجٍظ"  ػؼٛ ثزؼ١ـ١ٓ ِجزّؼ١ٓ ٠شغجبْ ٚوّٛٔٙب" اٌؼمذ ارفبل١خ"  ثئثشاَ ٚاٌّمبٚي اٌؼًّ طبدت لذ ٌّب

ْ   ،"  DAB"  اٌّجٍظ"  أ٠ؼب   ٠ٚغّٝ ، اٌٛد١ذ اٌؼؼٛ ١ٌىْٛ ،"  اٌخالفبد  ٚاٌّمبٚي اٌؼًّ طبدت ِٓ وال فئ

 -: ٠ٍٟ ِب ػٍٝ ارفمٛا لذ ، اٌّجٍظ ٚػؼٛ

 اٌزب١ٌخ اٌزؼذ٠الد إدخبي ِغ ، اٌخالفبد فغ الرفبل١خ ششٚؽب   االرفبل١خ ثٙزٖ اٌٍّذمخ اٌششٚؽ رؼزجش -1

 : ػ١ٍٙب

.................................................................................................................. 

 ػؼٛ أرؼبة ثذي دفغ ٠زُ عٛف فئٔٗ ، اٌخالفبد فغ ارفبل١خ ششٚؽ ِٓ( 17) اٌجٕذ ثأدىبَ ػّال   -2
 -: اٌزبٌٟ إٌذٛ ػٍٝ اٌّجٍظ

 .و١ّبِٚبد ٠َٛ وً ػٓ د٠ٕبس)        (     - أ 

 . األخشٜ إٌفمبد إ١ٌٙب ِؼبفب    -ة 

 ِٓ(  17)  اٌجٕذ ثأدىبَ ػّال   األخشٜ ٚإٌفمبد األرؼبة ثذالد ثذفغ ٚاٌّمبٚي اٌؼًّ طبدت ل١بَ إصاء -3
ْ   ، اٌخالفبد فغ ارفبل١خ ششٚؽ ٛ   " اٌّجٍظ"  ثّٙبَ ٠مَٛ ثأْ ٠زؼٙذ اٌّجٍظ ػؼٛ فئ  ٚفمب   ٌٍخالفبد وّغ
 . االرفبل١خ ٘زٖ ألدىبَ

 ٌّٙبَ أدائٗ إصاء ،" اٌّجٍظ"  ٌؼؼٛ ٠ذفؼب ثأْ ِٕٚفشد٠ٓ ِجزّؼ١ٓ ٚاٌّمبٚي اٌؼًّ طبدت ٠زؼٙذ -4
 ارفبل١خ ششٚؽ ِٓ( 17) اٌجٕذ أدىبَ ثّٛجت ٌٗ رزذمك اٌزٟ األخشٜ ٚإٌفمبد ا١ٌّبِٚبد ثذي اٌخالفبد فغ
 . اٌخالفبد فغ

5-   ْ  . األسدٟٔ اٌمبْٔٛ ألدىبَ خبػؼخ االرفبل١خ ٘زٖ إ

 اٌؼًّ طبدت    اٌّمبٚي    اٌّجٍظ ػؼٛ

 . رٌه ػٍٝ شٙذ ٚلذ             
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 6ط

 اٌخالفبد فغ ارفبل١خ ّٔٛرط  

Dispute Adjudication Agreement 
 (أػؼبء ثضالصخ ِجٍظ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..............................................................................................: اٌّششٚع ٚطف

 : ............................................ػٕٛأٗ...........................: ................ اٌؼًّ طبدت

 : ............................................ػٕٛأٗ.....:........................................اٌّمــــبٚي

 ..........................................: ػٕٛأٗ.................. :.........................اٌّجٍظ ػؼٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فغ ِجٍظ"  ػؼٛ ثزؼ١ـ١ٓ ِجزّؼ١ٓ ٠شغجبْ ٚوّٛٔٙب" اٌؼمذ ارفبل١خ"  ثئثشاَ ٚاٌّمبٚي اٌؼًّ طبدت لذَ ٌّب

ْ  " اٌّجٍظ"  ٠شىٍْٛ اٌز٠ٓ اٌضالصخ األػؼبء أدذ ثّٙبَ ١ٌمَٛ ،"  اٌخالفبد  ٚاٌّمبٚي اٌؼًّ طبدت ِٓ وال   فئ

 -: ٠ٍٟ ِب ػٍٝ ارفمٛا لذ اٌّجٍظ، ٚػؼٛ

 اٌزؼذ٠الد إدخبي ِغ ، اٌخالفبد فغ الرفبل١خ ششٚؽب   االرفبل١خ ثٙزٖ اٌٍّذمخ اٌششٚؽ رؼزجش -1

 ........................................................................:...........................ػ١ٍٙب اٌزب١ٌخ

 ػؼٛ أرؼبة ثذي دفغ ٠زُ عٛف فئٔٗ ، اٌخالفبد فغ ارفبل١خ ششٚؽ ِٓ( 17) اٌجٕذ ثأدىبَ ػّال   -2

 -: اٌزبٌٟ إٌذٛ ػٍٝ اٌّجٍظ

 . د٠ٕبسا  ...........  ِمذاسٖ ِمطٛػب   شٙش٠ب   ِجٍغب      -أ 

 و١ّبِٚبد ٠َٛ وً ػٓ د٠ٕبس)        (     -ة 

 . األخشٜ إٌفمبد إ١ٌٙب ِؼبفب     -ط 

 ِٓ(  17)  اٌجٕذ ثأدىبَ ػّال   األخشٜ ٚإٌفمبد األرؼبة ثذالد ثذفغ ٚاٌّمبٚي اٌؼًّ طبدت ل١بَ إصاء -3
ْ   ، اٌخالفبد فغ ارفبل١خ ششٚؽ  ا٢خش٠ٓ اٌّجٍظ أػؼبء ِغ ثّٙبِٗ ٠مَٛ ثأْ ٠زؼٙذ اٌّجٍظ ػؼٛ فئ

ٓ٠  ٛ  . االرفبل١خ ٘زٖ ألدىبَ ٚفمب   ٌٍخالفبد وّغ

 ٌّٙبَ أدائٗ إصاء ،" اٌّجٍظ"  ٌؼؼٛ ٠ذفؼب ثأْ ِٕٚفشد٠ٓ ِجزّؼ١ٓ ٚاٌّمبٚي اٌؼًّ طبدت ٠زؼٙذ -4
 ارفبل١خ ششٚؽ ِٓ( 17) اٌجٕذ أدىبَ ثّٛجت ٌٗ رزذمك اٌزٟ األخشٜ ٚإٌفمبد ا١ٌّبِٚبد ثذي اٌخالفبد فغ
 . اٌخالفبد فغ

 . ٌٍّجٍظ سئ١غب  ...............................  اٌّجٍظ ػؼٛ ٠ؼزجش -5

6-   ْ   األسدٟٔ اٌمبْٔٛ ألدىبَ خبػؼخ االرفبل١خ ٘زٖ إ

 اٌؼًّ طبدت              اٌّمبٚي     اٌّجٍظ ػؼٛ

              

 . رٌه ػٍٝ شٙذ ٚلذ 
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 اٌخالفبد فغ ارفبل١خ ششٚؽ

 

 ػ٠ِ ، اُؼَٔ ٓجبّوح ربه٣ـ ٖٓ ٣ٞٓب  ( 60) فالٍ( اُؾٌٔخ أٝ اُؾٌْ) األػٚبء أٝ أُغٌِ ػٚٞ ٠َٔ٣ -1
 .اُقالكبد ك٘ ارلبه٤خ رٞه٤غ ربه٣ـ ٖٓ ٣ٞٓب  ( 60) فالٍ ٜٓبٓٚ أُغٌِ ٣جبّو إ

 رَِْ ّٜبكح ٕلٝه ػ٘ل اُزؼ٤٤ٖ ٓلح ٝر٘و٢ٚ ، اُلو٣و٤ٖ ث٤ٖ ثبالرلبم( اُؾٌٔخ)  اُؾٌْ رؼ٤ـ٤ٖ إٜٗبء ٣ٌٖٔ -2
 ٛنٙ ٝك٢ ، ثبُؼ٤ٞة االّؼبه كزوح اٗوٚبء ُزبه٣ـ أه٠ٖ ثؾل ٌُٖٝ رٔل٣لٛب اُلو٣و٤ٖ ٖٓ أ١ ٣طِت ُْ ٓب  األّـبٍ
   . اُٖ٘ق ا٠ُ أُوطٞػٚ اُْٜو٣خ االرؼبة ثلٍ رقل٤٘ ٣زْ اُؾبُخ

 ػ٘ل ٣لٖؼ ٝإٔ ، اُلو٣و٤ٖ ػٖ َٝٓزوال   ٓؾب٣لا   ٜٓٔزٚ أكاء أص٘بء ٣جو٠ ٝإٔ ٣ٌٕٞ إٔ اُؾٌْ ػ٠ِ ٣زؼ٤ٖ -3

 ػ٠ِ إٔجؼ إما الؽن ٝهذ أ١ ك٢ ٣لٖؼ إٔ ػ٤ِٚ ٣زؼ٤ٖ ًٔب ، اٍزوال٤ُزٚ أٝ ؽ٤بكٙ ػ٠ِ ٣ؤصو هل أٓو أ١ ػٖ رؼ٤ـ٤٘ٚ

 ٝٓٞاكوخ ثئٛالع إال   كو٣ن أ١ إ٠ُ اُٖ٘ؼ رول٣ْ ُٚ ٣غٞى ٝال ، ٝاٍزوال٤ُزٚ ؽ٤لٙ ػ٠ِ ٣ؤصو هل أٓو أ١ ػٖ ػِْ

 . ا٥فو اُلو٣ن

 ٝإٔ ربٓخ ثَو٣خ ٣ؼولٛب اُز٢ االٍزٔبع ٝعَِبد ْٝٗبٛبرٚ اُؼول رلب٤َٕ ٓغ ٣زؼبَٓ إٔ اُؾٌْ ػ٠ِ ٣زؼ٤ٖ -4

 أٝ ثٜٔٔزٚ اُو٤بّ آفو ٛوف أل١ ٣ًَٞ ال إٔ ػ٤ِٚ ٣غت ًٔب ، اُلو٣و٤ٖ ثٔٞاكوخ إال   ٓٚب٤ٜٓ٘ب ٖٓ أ١ ػٖ ٣ٖوػ ال

 . اُلو٣و٤ٖ ثٔٞاكوخ إال   ك٤٘خ أٝ هب٤ٗٞٗخ فجوح أ٣خ ٣طِت إٔ

 ٓؼوُٞخ كوٕخ ٜٓ٘ٔب ًَ ثئػطبء اُلو٣و٤ٖ ث٤ٖ ك٤ٔب ٍٝٞائ٤خ ثئٖٗبف ٣زٖوف إٔ اُؾٌْ ػ٠ِ ٣زؼ٤ٖ -5

 .  ا٥فو اُلو٣ن  ٣ولٓٚ ٓب ػ٠ِ هكٝكٙ ٝرول٣ْ ه٤ٚزٚ ُؼوٗ

 إٔ إصجبد أٌٖٓ إما إال   أؿلِٚ أٓو أٝ ثٚ هبّ كؼَ ثْؤٕ إكػبء أ١ ػٖ َٓؤٝال   ؽبٍ أ١ ك٢ اُؾٌْ ٣ؼزجو ال -6

 . ٤ٗخ ٍٞء ػٖ ٗبرظ ثٚ هبّ ٓب

 اٍزٔبع عَِبد ٣ؼول ٝإ أُٞهغ ى٣بهح اُلو٣و٤ٖ اؽل ِٛت ػ٠ِ ث٘بء   اٝ ٗلَٚ رِوبء ٖٓ ٣ووه إٔ ُِٔغٌِ -7

(  60) ػ٠ِ ٝأفوٟ ى٣بهح ًَ ث٤ٖ أُلح ري٣ل ال ثؾ٤ش  ، اُِن٤٘٣ؾلكٛٔب ٝأٌُبٕ اُٞهذ ك٢ اُلو٣وبٕ إ٤ُٜب ٣ُلػ٠

 .  اُقٖٞٓ ثٜنا أُغٌِ ُطِت االٍزغبثخ اُلو٣و٤ٖ ٝػ٠ِ ، ٜٓ٘ٔب ٝصبئن أ٣خ ٣طِت إٔ ُِٝٔغٌِ ٣ٞٓب   ٍز٤ٖ

 اٌُبِٓخ ثبُٖالؽ٤خ ٓزٔزؼب   ٣ٌٕٝٞ ،(  ًٔؾٌْ ٤ٌُٝ)  ٓزؾ٤ي ؿ٤و ًقج٤و ٣زٖوف إٔ اُؾٌْ ػ٠ِ ٣زؼ٤ٖ -8

 ٛنا ك٢ ٣ٝزٔزغ ، اُوٞاػل ٛنٙ ثبٍزض٘بء هٞاػل أٝ إعواءاد ثؤ٣خ اُزو٤ل كٕٝ ، ٓ٘بٍجب   ٣واٙ ًٔب االٍزٔبع عَِبد ُؼول

 :اُزب٤ُخ ثبُٖالؽ٤بد ا٤َُبم

 ، إ٤ُٚ أُؾبُخ اُقالكبد ٗطبم ًٝنُي ، اُنار٤خ ٍِطبرٚ ٓلٟ ٣ووه إٔ -أ

 ،(  رٞكود إٕ)  أُزقٖٖخ ٓؼوكزٚ ٣َزؼَٔ إٔ -ة

 . ٣ورؤ٣ٚ اُن١ ثبالٍِٞة اُوواه الرقبم أُطِٞثخاالٓٞهٝ اُٞهبئغ ٖٓ ُِزؤًل ٣جبكه إٔ -ط

 ، اُؼول أؽٌبّ ثٔٞعت رَزؾن اُز٢ اُز٣َٞٔ ٗلوبد ككغ ٣ووه إٔ -ك

 ، اُقالف ثٔٞٙٞع ٣زؼِن ك٤ٔب رو٤ـ٤ْ أٝ ّٜبكاد أٝ رول٣واد أٝ رؼ٤ِٔبد أ١ ٣ٝ٘وؼ ٣واعغ إٔ -ٛـ

 ، االٍزٔبع عَِبد ُؾٚٞه ، ٝٓٔض٤ِٚ اُؼَٔ ٕٝبؽت ٝٓٔض٤ِٚ أُوبٍٝ ؿ٤و ّقٔ أل١ ٣َٔؼ ال إٔ -ٝ

 إثالؿٚ رْ هل      أٗٚ ٖٓ اُزؾون ثؼل اُؾٚٞه ػٖ كو٣ن أ١ رـ٤ت إما االٍزٔبع عَِخ ػول ك٢ ٣َزٔو إٔ ُٝٚ

 . اُغَِخ ٓٞػل ػٖ ٕؾ٤ؾخ ثٖٞهح

 أُغٌِ ٝأػٚبء اُلو٣و٤ٖ هجَ ٖٓ أَُجوخ اُقط٤خ أُٞاكوخ ثلٕٝ االرلبه٤خ ػٖ اُز٘بىٍ ُِؾٌْ ٣غٞى ال -9

  ا٥فو٣ٖ

 ( . ٝعلٝا إٕ) 

 . ثٚ ٓزَٖ أٝ اُؼول ػٖ ٗبّئ فالف أل١ ثبَُ٘جخ ك٤َُ أ١ ُزول٣ْ ًْبٛل اُؾٌْ ٣َزلػ٠ ال إٔ ٣واػ٠ -10
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 اُلو٣و٤ٖ إ٠ُ ٣وٍَ إٔ ّو٣طخ ، أُؾلكح أُِٜخ فالٍ اُلكغ ٣زْ ُْ إما اُؼَٔ ػٖ ٣زٞهق إٔ ُِؾٌْ ٣ؾن -11

 . ٣ٞٓب  (  28)  ٓلرٚ ثنُي إّؼبها  

 إ٠ُ ثبُلكغ اُؼَٔ ٕبؽت ٣وّٞ ، اُؾٌْ ٖٓ إ٤ُٚ رولّ اُز٢ أُطبُجبد ٓوبثَ اُلكغ  ػٖ أُوبٍٝ رقِق إما -12

 . إىاءٛب ٓجبُؾ أ٣خ ٖٓ أُوبٍٝ ػ٠ِ ٣زورت ٓب ٣َزوك إٔ ُٝٚ اُؾٌْ

 ٓٞرٚ أٝ اٍزوبُزٚ ؽبُخ ٝك٢.  ٣ٞٓب  ( 28)  ٓلرٚ ثئّؼبه اُلو٣و٤ٖ ٣ؼِْ إٔ ّو٣طخ ٣َزو٤َ إٔ ُِؾٌْ ٣ٌٖٔ -13

 ٣زؼ٤ٖ كئٗٚ ، اُوٞاػل ٛنٙ ثٔٞعت ٜٓبٓٚ أكاء ك٢ االٍزٔواه هكٚٚ أٝ  ػولٙ إٜٗبء أٝ ٜٓبٓٚ أكاء ػٖ ػغيٙ أٝ

 , اٗوطبػٚ ربه٣ـ ٖٓ ٣ٞٓب  ( 14) فالٍ ُٚ ثل٣َ ثزؼ٤ـ٤ٖ ٣وٞٓب إٔ اُلو٣و٤ٖ ػ٠ِ

 ك٢ اُزلاٍٝ ُٝـخ ، ٝاُلو٣و٤ٖ(  اُؾٌٔخ)  اُؾٌْ ًٝنُي اُلو٣و٤ٖ ث٤ٖ االرٖبٍ ُـخ رٌٕٞ إٔ ٣زؼ٤ٖ -14

 . ا٥فو اُلو٣ن إ٠ُ ٓواٍالد أ٣خ ػٖ َٗـ إهٍبٍ ٣زْ ٝإٔ اُؼول ك٢ أُؾلكح ثبُِـخ اُغَِبد

 ال كزوح فالٍ ٝمُي إ٤ُٚ ٣ؾبٍ فالف أ١ ثْؤٕ اُلو٣و٤ٖ إ٠ُ فط٤ب   هواهٙ ٣ٖله إٔ أُغٌِ ػ٠ِ ٣زؼ٤ٖ -15

 ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت ،(  أُلح ٛنٙ ػ٠ِ اُطوك٤ٖ ٓغ االرلبم ٣زْ ُْ ٓب ) إ٤ُٚ اُقالف إؽبُخ ربه٣ـ ٖٓ ٣ٞٓب  ( 56) رزؼلٟ

 . اُْوٝٛ ُٜنٙ ٝكوب   ٣زْ ثؤٗٚ ك٤ٚ ٣٘ٞٙ ٝإٔ ، َٓججب   اُوواه

 ؿ٤و ٣ؼزجو كئٗٚ ، ٤ٗخ ثَٞء رٖوف أٝ ، ثؼِٔٚ آٗلب  ( 3) ههْ اُج٘ل أؽٌبّ ٖٓ أ١ ث٘و٘ اُؾٌْ هبّ إما -16

 ػٖ ٗزظ إما ، ُٚ ٕوكٜب رْ اُز٢ ٝاُ٘لوبد اُوٍّٞ رِي ٣وك إٔ ػ٤ِٚ ٣ٝزؼ٤ٖ ، ٗلوبرٚ أٝ أرؼبثٚ ثلٍ ُوج٘ َٓزؾن

ٕ   اُ٘و٘ مُي  .كبػِخ ؿ٤و أٝ ثبِٛخ إٔجؾذ اُقالكبد ر٣َٞخ ثْؤٕ إعواءارٚ أٝ هواهارٚ أ

 -: اُزب٢ُ اُ٘ؾٞ ػ٠ِ اُؾٌْ أرؼبة رلكغ -17

 ، اُوواهاد ٝإػلاك اُقالكبد كهاٍخ أٝ االٍزٔبع عَِبد ػول أٝ أُٞهغ ى٣بهح ك٢ ػَٔ ٣ّٞ ًَ ػٖ -

 ، ٝاإلػبّخ اَُلو ٖٝٓبه٣ق ٝاُلبًَبد اُٜبرل٤خ أٌُبُٔبد ٓضَ أُٜبّ أكاء ٗلوبد إ٤ُٜب ٓٚبكب   -

 ، ُٜٔبٓٚ اُؾٌْ أكاء ٓلح ٤ِٛخ صبثزب   ا٤ُٔبٝٓبد ثلٍ ٣زجو٠ -

 أُطبُجبد رَِٔٚ ربه٣ـ ٖٓ ٣ٞٓب  ( 28) فالٍ ٝٗلوبرٚ أرؼبثٚ ثلٍ ُِؾٌْ ٣لكغ إٔ أُوبٍٝ ػ٠ِ ٣زؼ٤ٖ -

 اُْٜو٣خ اُلكغ ٓطبُجبد ٛو٣ن ػٖ ُِٔوبٍٝ ٜٓ٘ب% ( 50) َٗجزٚ ٓب ثلكغ اُؼَٔ ٕبؽت ٣ٝوّٞ ، ثنُي اُقبٕخ

 .  أُوبٍٝ اُز٤٤ولٜٓب

 -: ٢ِ٣ ٓب ٓواػبح ٣زؼ٤ٖ كئٗٚ اػٚبء صالصخ ٖٓ ٌْٓال  " أُغٌِ"  ًبٕ اما -18

 اػلاكٝ أُٞٙٞع ؽٍٞ ُِزلاٍٝ االٍزٔبع عَِخ  اٗزٜبء ثؼل ف٤ٕٖٞخ ك٢ ٣غزٔغ إ أُغٌِ ػ٠ِ .1

 ٝ ، اُوواه

 ثؤؿِج٤خ اُوواه ارقبم ٣زْ مُي ٝثؼٌٌ ، ثبالعٔبع هواه ا٠ُ ُِزَٕٞ عٜلٙ هٖبهٟ ٣جنٍ ٍٞف اٗٚ .2

 ، ٝأُوبٍٝ اُؼَٔ ٕبؽت ا٠ُ ُزول٣ٔٚ فط٢ روو٣و اػلاك أُقبُق اُؼٚٞ ٖٓ اُطِت ُْٜ ٣غٞى ٝاُن٣ٖ االػٚبء

ٝ 

  ُِؼ٣ٖٞٚ ٣ٌٖٔ كئٗٚ ، ٓطِٞثخ ٜٓٔٚ أ٣خ اٗغبى إ اعزٔبع عَِخ اٝ اعزٔبع ؽٚٞه ك٢ ػٚٞ ا١ افلن إما.  ط

  -: اُوواه إرقبم ك٢ االٍزٔواه ، مُي هؿْ ، االفو٣ٖ

  أٝ ، ثنُي ه٤بْٜٓ ػ٠ِ أُوبٍٝ اٝ اُؼَٔ ٕبؽت ٖٓ ا١ ٣ؼزوٗ ُْ ٓب -1   

 االفو٣ٖ ُِؼ٣ٖٞٚ رؼ٤ِٔب ثئٕلاه ٝهبّ ،"   أُغٌِ"  هئ٤ٌ ٛٞ اُؾٚٞه ػٖ اُـبئت اُؼٚٞ ٣ٌٖ ُْ ٓب -2   

 .هواه ارقبم ثؼلّ

 ٣زْ كئٗٚ ، أصوٛب اٗؼلاّ أٝ إٜٗبئٜب أٝ ٗوٜٚب ثَجت أٝ ، اُقالكبد ك٘ ثبرلبه٤خ ٣زؼِن فالف أ١ ْٗؤ إما -19

 . األهك٢ٗ اُزؾ٤ٌْ هبٕٗٞ أؽٌبّ ثٔٞعت ٝر٣َٞزٚ اُقالف ك٢ اُ٘ظو
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 ( اٌزٕف١ز وفبٌخ)  األداء ػّبْ ّٔٛرط 

Performance Guarantee
 

 

 .......................................................................................................: اٌغبدح إٌٝ

 : ...................................................................................... ِظشفٕب ثأْ إػالِىُ ٠غشٔب

 .....................................................................................اٌّمبٚي ، ِب١ٌخ ثىفبٌخ وفً لذ 

.................................................................................................................... 

 )       /       ( سلُ اٌؼطبء ثخظٛص

 

  أسدٟٔ د٠ٕبس: ) ......................(  ثّجٍغ.......................................... : .ثّششٚع اٌّزؼٍك

 

 ػمذ ٚصبئك فٟ اٌٛاسدح اٌششٚؽ دغت ػ١ٍٗ اٌّذبي اٌؼطبء رٕف١ز ٌؼّبْ ٚرٌه................................... 

 رطٍجٛٔٗ جضء أٞ أٚ اٌّزوٛس اٌّجٍغ ِٕىُ خطٟ ؽٍت أٚي ٚسٚد ثّجشد – ٌىُ ٔذفغ ثأْ ٔزؼٙذ ٚإٔٔب ، اٌّمبٌٚخ

ْ   اٌطٍت ٌٙزا اٌذاػ١خ األعجبة روش ِغ ششؽ - أٚ رذفع أٞ ثذْٚ ِٕٗ  أٞ رٕف١ز فٟ أخفك أٚ سفغ لذ اٌّمبٚي ثأ

 إجشاء ػٍٝ اٌّمبٚي جبٔت ِٓ ِمبػبح أٚ اػزشاع أٞ ػٓ إٌظش ثظشف ٚرٌه – اٌؼمذ ثّٛجت اٌزضاِبرٗ ِٓ

 . اٌذفغ

 

 اٌّذذد اٌؼمذ ثّٛجت إٌّجضح األشغبي رغٍُ ٌٚذ١ٓ طذٚس٘ب ربس٠خ ِٓ اٌّفؼٛي عبس٠خ اٌىفبٌخ ٘زٖ ٚرجمٝ

" ثٕبء رجذ٠ذ٘ب أٚ رّذ٠ٙب ٠زُ ٌُ ِب..............  ػبَ ِٓ..................  شٙش...................  ثزبس٠خ ِجذئ١ب  

 .  اٌؼًّ طبدت ؽٍت ػٍٝ

 : ................ِظشف/ اٌىف١ً رٛل١غ

 : .....................ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع

 : ................. اٌزبس٠ـــــخ    
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   اٌؼ١ٛة إطالح وفبٌخ ّٔٛرط  

Defects Liability Guarantee 

 

 ..........................................................................: ...........................اٌغبدح إٌٝ

 

 ....................................................: ............................ ِظشفٕب ثأْ إػالِىُ ٠غشٔب

 

 .................................................................................اٌّمبٚي ، ِب١ٌخ ثىفبٌخ وفً لذ

.................................................................................................................... 

 )       /       ( سلُ اٌؼطبء ثخظٛص

  أسدٟٔ د٠ٕبس: ) ...........................(    ثّجٍغ...... ........................: .....ثّششٚع اٌّزؼٍك

 ٠خض ف١ّب اٌزضاِبرٗ ج١ّغ ٌزٕف١ز اٌّمبٚي الٌزضاَ ػّبٔب    ٚرٌه................................... 

 . اٌّمبٌٚخ ػمذ أدىبَ ثّٛجت ٚاٌظ١بٔخ أػّبالإلطالدبد

 

 رطٍجٛٔٗ جضء أٞ أٚ اٌّزوٛس اٌّجٍغ – ِٕىُ خطٟ ؽٍت أٚي ٚسٚد ثّجشد – ٌىُ ٔذفغ ثأْ ٔزؼٙذ ٚإٕٔب

ْ   اٌطٍت ٌٙزا اٌذاػ١خ األعجبة روش ِغ ، ششؽ أٚ رذفع أٞ ثذْٚ ِٕٗ  فٟ أخفك أٚ سفغ لذ اٌّمبٚي ثأ

 أٞ ػٓ إٌظش ثظشف ٚوزٌه ، اٌؼمذ ثّٛجت ٚاٌظ١بٔخ اإلطالدبد أػّبي ٠خض ف١ّب اٌزضاِبرٗ رٕف١ز

 . اٌذفغ إجشاء ػٍٝ اٌّمبٚي جبٔت ِٓ ِمبػبح أٚ اػزشاع

 

 اٌؼمذ ثّٛجت ٌألشغبي إٌٙبئٟ اٌزغٍُ ٌٚذ١ٓ طذٚس٘ب ربس٠خ ِٓ اٌّفؼٛي عبس٠خ اٌىفبٌخ ٘زٖ ٚرجمٝ

 ؽٍت ػٍٝ" ثٕبء رجذ٠ذ٘ب أٚ رّذ٠ذ٘ب ٠زُ ٌُ ِب اٌّطٍٛثخ ٚاإلطالدبد إٌٛالض ثئوّبي اٌّمبٚي ٚل١بَ

 . اٌؼًّ طبدت

 

 : ................ِظشف/ اٌىف١ً رٛل١غ

 : .....................ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع

 ...................:  اٌزبس٠ـــــخ
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 اٌّمذِخ اٌذفؼخ وفبٌخ  ّٔٛرط

Advance Payment Guarantee 

 

 ...........................................................................: ...................................اٌغبدح إٌٝ

 

 ..........................................................................:  اٌّمبٚي ٠ىفً  ِظشفٕب ثأْ إػالِىُ ٠غشٔب

 

 .......................................................................... أسدٟٔ د٠ٕبس: ).......................(  ثّجٍغ

 

 ثّششٚع اٌخبص: ......................................... سلُ اٌؼطبء ثخظٛص اٌّمذِخ اٌذفؼخ وفبٌخ ِمبثً ٚرٌه

 دغت اٌّمذِخ اٌذفؼخ ل١ّخ ثغذاد اٌّمبٚي ل١بَ ثزأ١ِٓ.......................................................... 

 . اٌؼطبء ششٚؽ

 

 ٚرٌه ، ِٕىُ خطٟ ؽٍت أٚي ػٕذ ِٕٗ اٌّغزذك اٌشط١ذ أٚ أػالٖ اٌّزوٛس اٌّجٍغ ٌىُ ٔذفغ ثأْ ٔزؼٙذ ٚإٕٔب

 . اٌّمبٚي ٠جذ٠ٗ رذفع أٚ اػزشاع أٞ ػٓ إٌظش ثظشف

 

 ٠ٚزُ ، اٌّمذِخ اٌذفؼخ أللغبؽ اٌّمبٚي عذاد ٌٚذ١ٓ طذٚس٘ب ربس٠خ ِٓ اٌّفؼٛي عبس٠خ اٌىفبٌخ ٘زٖ ٚرجمٝ

 . ثبٌىبًِ اٌّمذِخ اٌذفؼخ ل١ّخ عذاد ٌذ١ٓ رٍمبئ١ب   رّذ٠ذ٘ب

 

 ................: ِظشف/ اٌىف١ً رٛل١غ

 : .....................ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع

 : ................... اٌزبس٠ـــــخ  
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  األشغبي رغٍُ ػٕذ اإلٔجبص دفؼخ ػٓ ِخبٌظخ  ّٔٛرط

 

 ............................................................................:  أدٔبٖ ٚخبرّٟ إِؼبئٟ اٌّٛلغ أٔب ألش

 

.................................................................................................................... 

 

 .................................................................... أدٔبٖ فٟ ٚخبرّٕب إِؼبءارٕب اٌّٛلؼ١ٓ ٔذٓ ٔمش

 

................................................................................................................... 

 

 أسد١ٔب   د٠ٕبسا  .............. ( ) ................ ِجٍغ..............................................  ِٓ لجؼٕب ثإٔٔب

 

 ..................................................... إٔشبء ِششٚع ػٓ األٌٟٚ اٌزغٍُ ػٕذ اإلٔجبص دفؼخ ل١ّخ ٚرٌه

 ............................................................................................... سلُ اٌؼطبء ِٛػٛع

 اٌٍّّىخاألسد١ٔخ ٚدىِٛخ.....................................................................  رِخ ٔجشا فئٕٔب ٚثٙزا

 اٌّزوٛس ِششٚع دغبة ػٍٝ لجؼٕب٘ب ٚأْ عجك اٌزٟ اٌّجبٌغ وبفخ ِٚٓ أػالٖ اٌّزوٛس اٌّجٍغ ِٓ اٌٙبش١ّخ

 ............................................... إٌٝ ثٙب ٔذػٟ ِطبٌجبد أ٠خ رفبط١ً ثزمذ٠ُ ٚرؼٙذٔب رذفظٕب ِغ أػالٖ

 إلشاسا   ٘زا ٠شىً أْ دْٚ) اٌضجٛر١خ ثبٌٛصبئك ِؼضصح اٌّخبٌظخ ٘زٖ ربس٠خ ِٓ ٠ِٛب   ٚصّبْٔٛ اسثؼخ فزشح خالي

 ٔىْٛ اٌّزوٛسح اٌّذح خالي اٌّطبٌجبد ٘زٖ رمذ٠ُ ػذَ دبٌخ ٚفٟ(  اٌّطبٌجبد ٘زٖ ثظذخ....................  ِٓ

 اٌٍّّىخ ٚدىِٛخ.........................  رِخ رجشأ ثذ١ش ٚل١ّزٙب ٔٛػٙب وبْ ِّٙب ِطبٌجخ ثأ٠خ دمٕب أعمطٕب لذ

 ٌٍّششٚع األٌٟٚ اٌزغٍُ ٌزبس٠خ اٌغبثمخ أػالٖ اٌّج١ٓ ثبٌّششٚع ػاللخ أٚ دك أٞ ِٓ اٌٙبش١ّخ األسد١ٔخ

 ..................................... فٟ رذش٠شا   ٔٛلغ ٚػ١ٍٗ

 : ............................................. اٌّمبٚي اعُ

 : ....................................ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع اعُ

 : ..................................ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع رٛل١غ

 :اٌخبرُ
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 (اإلثشاء)  اٌّخبٌظخ  ّٔٛرط

Discharge Statement 

 ...................................................................: ............. أدٔبٖ ٚخبرّٟ إِؼبئٟ اٌّٛلغ أٔب ألش

........................................................................................................................ 

 

 ...................................................................:  أدٔبٖ فٟ ٚخبرّٕب إِؼبءارٕب اٌّٛلؼ١ٓ ٔذٓ ٔمش

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

 د٠ٕبسا  ) ......................... (  ِجٍغ............................................ .............. ِٓ لجؼٕب ثإٔٔب

 . أسد١ٔب  

 ِٓ(  14/13 ، 14/12 ،14/11)  اٌّٛاد أدىبَ ثّٛجت اٌّٛاد أدىبَ ثّٛجت اٌخزب١ِخ اٌذفؼخ ل١ّخ ٚرٌه

  اٌؼبِخ اٌششٚؽ

 ....................................................................................:  إٔشبء ِششٚع ػٓ ٚرٌه ، ٌٍؼمذ

 ..................................................................: ................................ سلُ اٌؼطبء ِٛػٛع

 ِطبٌجبرٕب وبفخ ثزمذ٠ُ ٚلّٕب أػالٖ اٌّششٚع ػٓ اعزذمبلبرٕب وبًِ رغٍّٕب لذ إٔٔب اإللشاس ٘زا ثّٛجت ٔظشح

 ...........................  رِخ ٔجشا فئٕٔب ٚثٙزا ثبٌؼمذ اٌّزؼٍمخ

 ال ِطٍمب   شبِال   ػبِب   إثشاء أػالٖ اٌّج١ٓ ثبٌّششٚع ػاللخ أٚ دك أٞ ِٓ اٌٙبش١ّخ األسد١ٔخ اٌٍّّىخ ٚدىِٛخ

 13/7 ، 13/8 اٌّبدر١ٓ ششٚؽ رطج١ك ٔز١جخ ٌٍّمبٚي رُغزذك رؼ٠ٛؼبد أٞ اإلثشاء ٘زا ِٓ ٠ٚغزضٕٝ ف١ٗ سجؼخ

 ( . اإلثشاء)  اٌّخبٌظخ ٘زٖ ربس٠خ ثؼذ رظذس ٚاٌزٟ

 : .......................................... فٟ رذش٠شا   ٔٛلغ ٚػ١ٍٗ

 : ...................................................... اٌّمبٚي اعُ

 : ........................................... ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع اعُ

 : ..........................................ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع رٛل١غ

 

: اٌخبرُ
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 اٌّمبٚي اٌزضاِبد  ّٔٛرط

Contractor's Commitment     

      

 ..........................................................  :اٌّمبٚي -1

 ...........................................................: اٌؼبَ اٌّذ٠ش -2

 .................................................................... اٌؼطبءاد دائشح فٟ اٌزظ١ٕف ٍِف سلُ -3

 ..................................................:........ اٌزظ١ٕف فئخ -4

 .........................................................: االٌزضاَ عمف -5

    ..........................................................:ثٙب اٌٍّزضَ اٌّشبس٠غ -6

 اٍْ اُوهْ

 أُْوٝع

 ههْ

 اُؼطبء

 ه٤ٔخ

 اإلؽبُخ

 ثبُل٣٘به

 ه٤ٔخ

 األػٔبٍ

 أُزجو٤خ

 ك٣٘به

 أٓو ربه٣ـ اُز٘ل٤ن ٓلح

 أُجبّوح

 ٓالؽظبد

1-             

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-             

10-        

 :أُغٔٞع
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 األفوٟ ثبُلكؼبد ٓزؼِن إهواه
 

 ............................................................................. أدٔبٖ  فٟ ٚخبرّٟ إِؼبئٟ اٌّٛلغ أٔب ألش

............................................................................................................................. 

 .......................................................................أدٔبٖ فٟ ٚخبرّٕب إِؼبءارٕب اٌّٛلؼ١ٓ ٔذٓ ٔمش

 اإلٔشبئ١خ ٌٍّشبس٠غ اٌّمبٌٚخ ٌؼمذ اٌخبطخ  اٌششٚؽ ِٓ( 17/9/1) سلُ اٌّبدح رذذ ٚسد ِب ػٍٝ اؽٍؼٕب لذ إٔٔب

 ثج١ّغ ف١ٗ ٔمش األطٛي دغت لجٍٕب ِٓ ِٛلؼب   إلشاسا   ٔشفك اٌّبدح ٘زٖ ثأدىبَ ٚػّال   ، اٌؼمذ ثٙزا اٌخبص

 ِبد٠خ ل١ّخ رٚ شٟء ٚأٞ اٌّجبششح ٚغ١ش اٌّجبششح غ١ش٘ب أٚ اٌٛوالء أرؼبة أٚ االعزشبساد أرؼبة أٚ اٌؼّٛالد

 ٚعججٙب دفؼذ ٌّٚٓ األخشٜ اٌذفؼبد ٌٙزٖ ِفظال   ٚطفب   ؽ١ب   ٚٔشفك" ا٢خش٠ٓ"  ِٓ شخض إٌٝ دفؼٙب رُ ٚاٌزٟ

 ِٓ ِمب١ٌٕٚب لجً ِٓ أٚ ػٕب" ١ٔبثخ أٚ لجٍٕب ِٓ ِجبشش غ١ش أٚ ِجبشش ثشىً عزذفغ وبٔذ أٚ دفؼٙب رُ" عٛاء

 اٌؼشٚع رمذ٠ُ إٌٝ ثبٌذػٛح ٠زؼٍك ف١ّب ٚرٌه ، ِّض١ٍُٙ أٚ ٚوالئُٙ أٚ ِٛظف١ُٙ أٞ أٚ ػُٕٙ" ١ٔبثخ أٚ اٌجبؽٓ

 اٌزٟ اٌّفبٚػبد أٚ اٌّمبٚي ػٍٝ  اإلدبٌخ أٚ ٔفغٙب اٌّضاٚدح/  إٌّبلظخ ػ١ٍّخ أٚ اٌؼمذ ٘زا ثزٕف١ز اٌخبطخ

 . فؼال   رٕف١زٖ أجً ِٓ أٚ اٌؼمذ إلثشاَ رجشٞ

 عج١ً ػٍٝ رٌه فٟ ثّب دفؼبد أٞ ٚجٛد ػٓ اٌفٛس ػٍٝ األٚي اٌفش٠ك إٌٝ خط١ب   رظش٠ذب   ٔمذَ ثأْ ٚٔزؼٙذ وّب

 إٌضإِب ربس٠خ أٚ ثبٌذفغ إٌضإِب ربس٠خ أٚ ثبٌذفغ ل١بِٕب ثزبس٠خ ٚرٌه اٌذفؼبد ٘زٖ ٌغجت ِفظال   ٚطفب   اٌّضبي

 إ١ٌٙب اٌّشبس اٌّبدح رذذ اٌّج١ٕخ اإلجشاءاد ثبرخبر األٚي اٌفش٠ك ل١بَ ػٍٝ ٚٔشافك وّب أٚال   ٠ذذس أ٠ّٙب ثبٌذفغ

 اٌّبدح ٘زٖ فٟ ٚسد ِب وً ثزٕف١ز ٍٚٔزضَ ِٕٙب(  أ)  اٌفمشح ثأدىبَ لجٍٕب ِٓ إخالي أٚ ِخبٌفخ أٞ دذٚس دبي أػالٖ

. 

 /      /       فٟ رذش٠شا   ٔٛلغ ٚػ١ٍٗ

 ........................................................ :اٌّزؼٙذ اعُ

 : ..............................................ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع اعُ

 : ............................................ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع رٛل١غ

 .....: ................................................. اٌخبرــــُ

 

 أرؼبة أٚ ػّٛالد أٞ ثذفغ ل١بِٗ ػذَ دبي ٚفٟ األخشٜ ثبٌذفؼبد اٌّزؼٍك اإللشاس رمذ٠ُ اٌّمبٚي ػٍٝ *   

 ٘زا ٠مذَ ال ِٓ ٚوً ِٕٗ، اٌّمذَ اإللشاس فٟ رٌه ٠زوش أْ ػ١ٍٗ( 17/9)  ثبٌّبدح اٌّذذدح األِٛس ِٓ أٞ أٚ

 . اٌؼشع ػٓ ِٕفظً ِغٍك ظشف فٟ اإللشاس ٚػغ اٌّمبٚي ٚػٍٝ ، ػشػٗ ع١شفغ اإللشاس
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 إٌّّٛػخ ثبٌذفؼبد ِزؼٍك إلشاس

 
 

 ......................................................................... أدٔبٖ  فٟ ٚخبرّٟ إِؼبئٟ اٌّٛلغ أٔب ألش

.................................................................................................................... 

 .....................................................................أدٔبٖ فٟ ٚخبرّٕب إِؼبءارٕب اٌّٛلؼ١ٓ ٔذٓ ٔمش

 اإلٔشبئ١خ ٌٍّشبس٠غ اٌّمبٌٚخ ٌؼمذ اٌخبطخ  اٌششٚؽ ِٓ( 17/9/2) سلُ اٌّبدح رذذ ٚسد ِب ػٍٝ اؽٍؼٕب لذ إٔٔب

 ٔمُ ٌُ ثإٔٔب ف١ٗ ٔمش ، األطٛي دغت لجٍٕب ِٓ ِٛلؼب   إلشاسا   ٔشفك اٌّبدح ٘زٖ ثأدىبَ ٚػّال   ، اٌؼمذ ثٙزا اٌخبطخ

 أٚ ِجبشش ثشىً" عٛاء غ١ش٘ب أٚ ٚوالء أرؼبة أٚ اعزشبساد أرؼبة أٚ ػّٛالد وبٔذ" عٛاء ِجبٌغ أٞ ثذفغ

 أٚ اٌّجبٌغ ٘زٖ ِضً ٌذفغ رؼٙذاد أٚ ٚػٛد ثئػطبء ٔمُ ٌُٚ ِبد٠خ   ل١ّخ   رٚ شٟء أٞ ثزمذ٠ُ ٔمُ ٌُٚ ِجبشش غ١ش

 أٚ لجٍٕب ِٓ رُ لذ رٌه وبْ إرا ػّب إٌظش ثغغ أٚ ، ثبٌٛاعطخ أٚ" ِجبششح" عٛاء األش١بء ٘زٖ ِضً رمذ٠ُ

 اٌفش٠ك إٌٝ ِّض١ٍُٙ أٚ ٚوالئُٙ أٚ ِٛظف١ُٙ ِٓ أٞ أٚ ػُٕٙ" ١ٔبثخ أٚ اٌجبؽٓ ِٓ ِمب١ٌٕٚب ِٓ أٚ ػٕب" ١ٔبثخ

ٍ   ثظفخ ٠زظشف وبْ إرا ػّب إٌظش ثغغ"  ِٛظف"  أٞ اٌذظش ال اٌّضبي عج١ً ػٍٝ رٌه ٠ٚشًّ ، األٚي

/  إٌّبلظخ ػ١ٍّخ أٚ اٌؼمذ ٘زا ثزٕف١ز اٌخبطخ اٌؼشٚع رمذ٠ُ إٌٝ ثبٌذػٛح ٠زؼٍك ف١ّب ٚرٌه ، ال أَ سع١ّخ  

 . رٕف١ز٘فؼال   أجً ِٓ أٚ اٌؼمذ إلثشاَ رجشٞ اٌزٟ اٌّفبٚػبد أٚ اٌّمبٚي ػٍٝ اإلدبٌخ أٚ ٔفغٙب اٌّضاٚدح

 ثبٌٛاعطخ أٚ" ِجبششح" عٛاء اٌذفؼبد ٘زٖ ِضً ثزمذ٠ُ ٔؼذ أٚ ِّٕٛػخ دفؼبد أٞ ثزمذ٠ُ ٔمَٛ ال ثأْ ٚٔزؼٙذ وّب

"  أٞ إٌٝ ِّض١ٍُٙ أٚ ٚوالئُٙ أٚ ِٛظف١ُٙ ِٓ أ٠ب   أٚ اٌجبؽٓ ِٓ ِمب١ٌٕٚب لجً ِٓ أٚ لجٍٕب ِٓ رٌه أوبْ" ٚعٛاء

 . رٕف١زٖ أٚ رّذ٠ذٖ أٚ رجذ٠ذٖ أٚ اٌؼمذ ٘زا ثؼذ٠ً ٠زؼٍك ف١ّب"  ِٛظف

 /      /       فٟ رذش٠شا   ٔٛلغ ٚػ١ٍٗ

 : ....................................................اٌّزؼٙذ اعُ

 ..........................................: ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع اعُ

 : ........................................ثبٌزٛل١غ اٌّفٛع رٛل١غ

 : ................................................ اٌخبرــــُ
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 تمدٌد مدد العطاءات : (1) ملحق
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 اُقبٌٓ اُغيء
 ٝاُْوٝٛ أُٞإلبد

 اُل٤٘خ ٝأُٞإلبد اُقبٕخ
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 اٌخبطخ ٚاٌششٚؽ اٌّٛاطفبد - أ

 : ػــــبّ

 : اٌؼًّ ِزطٍجبد -1

 :ثٔٞعت ٝمُي

ل أُوبُٝٚ ػول ككزو - 1  .2013 ٛجؼخ,  2010 إٕلاه ،( 2 ٝاُغيء 1 اُغيء)  ك٤ل٣ي االْٗبئ٤ٚ ُِْٔبه٣غ أُٞؽ 

 .ا٤ٌُٔبد ٝعلاٍٝ اُقبٕخ ٝاُْوٝٛ أُٞإلبد: اُضبُش اُغيء -     2

 :اُؼبٓٚ أُٞإلبد - 3

 .2007والمحدثة سنة  1992ٍ٘خ ا٤ُٔبٙ ٍِطخ ػٖ اُٖبكهح ِٝٓؾوبرٜب ا٤ُٔبٙ فطٞٛ رٔل٣ل أػٔبٍ -أ      

 .1996 َُ٘خ ٝاالٌٍبٕ اُؼبٓخ االّـبٍ ٝىاهح ػٖ اُٖبكه ٝأُؼٔبه٣خ االْٗبئ٤خ ُالػٔبٍ اُؼبٓخ أُٞإلبد -ة      

 .ٝا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ اٌُٜوثبئ٤خ ُالػٔبٍ االهك٤ٗخ اُج٘بء ًٞكاد -ط      

 .أُقططبد - 4

 .اُؼطبء ٝصبئن ػ٠ِ رٖله ٓالؽن ا٣خ - 5

 :اٌؼًّ ِٛلغ - 2

 .اُؼطبء ثٞصبئن أُوكوٚ أُقططبد ٝؽَت اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح

 :األػّبي ٚطف - 3

 أػٔبٍ ٤ٕٝبٗخ ٝر٤َِْ ٝرْـ٤َ ٝرؼو٤ْ ٝكؾٔ ٝارٔبّ ر٘ل٤نٞه٣ل ٝ ر ٢ٛ اُؼطبء ٛنا ٖٙٔ أُُْٔٞخ األػٔبٍ -

 رزٌٕٞ ؽ٤ش أُْوف، أُٜ٘لً رؼ٤ِٔبد ٝؽَت اُـب٣خ ُٜنٙ أُؼلح دٝأُقططب أُٞإلبد ثٔٞعت أُْوٝع،

 :اُزب٤ُخ ٝاألػٔبٍ اُؼ٘بٕو ٖٓ أُْوٝع اػٔبٍ

 :ا٤ُٔبٙ فطٞٛ أػٔبٍ -

 :اُزب٤ُخ اُقطٞٛ ٝرْـ٤َ ٝرغوثخ ٝكَٖ َٕٝٝ رٔل٣ل ٖٓ أُْوٝع ٛنا ك٢ أُُْٔٞخ ا٤ُٔبٙ فطٞٛ أػٔبٍ رزٌٕٞ

 ٝ 200ِْٓ هطو كًزب٣َ ٤ٓبٙ فطٞٛ ٝرٔل٣ل ٝؽلو ٝٗوَ ؽٞكب-ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ َٓزٞكػبد ٖٓ اٍزالّ   -1

 اُوطغ ع٤ٔغ ٝرو٤ًت رٞه٣ل ٣َْٔ ٝاَُؼو 25ِْٓٝ  32ِْٓٝ 63ِْٓٝ ِْٓ 125  هطو اص٤ِ٤ٖ ث٢ُٞ ٝ 150ِْٓ

 اُزؾن٣و١ اُْو٣ٜ ٝٝٙغ ٝاُزؤ٤ٖٓ ٝاُطْٔ اُؾلو ّبٓال اُل٤٘خ أُٞإلبد ٝؽَت أُٞا٤ٍو ُزو٤ًت اُالىٓٚ

 . ٝأُٞإلبد أُقططبد ؽَت االٝٙبع اػبكح ٓغ ٛجوبد ٝػ٠ِ ًٞهً اُج٤ٌ ثٔبكح ٝاُطْٔ أُٔـٜ٘

 ٝرٌٕٞ أُوزوػ اُقٜ َٓبه ُزؾل٣ل اُجِل٣بد ٛ٘لٍخ/ اُؼبٓخ االّـبٍ ٝىاهح/  اُجِل٣خ ٓغ اُز٤َ٘ن أُوبٍٝ ٝػ٠ِ 

 ٓؾِٔخ(  اُجِل٣بد ٛ٘لٍخ اٝ اُؼبٓخ االّـبٍ اٝ اُجِل٣خ)  أُؼ٤٘خ اُغٜخ ٖٓ أُطِٞة ؽَت االٝٙبع اػبكح ًِلخ

 اُؼبٓخ االّـبٍ ٝىاهح اٝ أُؼ٤٘خ اُجِل٣خ ٓواعؼخ اُقبٕخ ٗلوزٚ ٝػ٠ِ أُوبٍٝ ٝػ٠ِ  اُط٢ُٞ أُزو ٍؼو ػ٠ِ

 ّوًخٍ اُل٤٘خ أُٞإلبد ٓغ رؼبهٙذ إ ٝ ؽز٠ ثٜب ٝاُزو٤ل أُلؼٍٞ اَُبه٣خ اُل٤٘خ أُٞإلبد ػ٠ِ ُِؾٍٖٞ
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 ٓب٤ُخ رؼ٣ٞٚبد ا١ أُوبٍٝ ٣َزؾن ٝال اُقطٞٛ ُز٘ل٤ن اُط٢ُٞ أُزو ٍؼو ػ٠ِ ٓؾَٔ مُي ٣ٝؼزجو ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ

 . ٝاالٌٍبٕ اُؼبٓخ االّـبٍ ٝىاهح اٝ أُؼ٤٘خ اُجِل٣خ ٓٞإلبد ؽَت اُز٘ل٤ن ٗز٤غخ ى٤٘ٓخ اٝ

حػفا وتخكيب محابذ  والدعخ يذسل ربط الخصػط السقتخحو -استالـ مغ مدتػدعات شخكة مياه اليخمػؾ - 2
ممع  180ممع او  150ممع 200ممع مع القائسو او السقتخحو قصخ63ممع و 125ممع و 150ممع و200قصخ

ممع الى  125لمخبصات مغ  T electrufusion 125*125*63وتخكيب   تػريجممع شامال 125ممع او 100او
 surfaceوتػريج وتخكيب باقي القصع والتيات باقصار مختمفو حدب الحاجو شامال تػريج و انذاء       ممع 63

box   شامال عسػد االستصالة حجيج والدعخ يذسل كحلظ تػريج وتخكيب جسيع القصع الالزمة لمخبط شامال
الحفخيات الالزمة وإعادة الخدـ وإعادة األوضاع الى ماكانت عميو سابقا ... الخ وكافة األعساؿ التابعة حدب 

 تخحة مغ قبل  السيشجس السذخؼ .السخصصات والسػاصفات وتعميسات السيشجس السذخؼ  وتشفح في السػاقع السق

 ممع25تشفيح وصالت مشدليو قصخ-3

 وتخكيب قصع تػريج يذسل والدعخ 

 T electrofusion 125*125*25 or 63*63*25  

شامال" التثبيت  Risers" لعسل3/4قصخ  Galvanized    steel class Bوتخكيب مػاسيخ  تػريجشامال 
)قبل وبعج العجاد( مغ اجػد  2" عجد3/4معجني ومحبذ قصخ    Adapterوتخكيبتػريجبالسخابط والدعخ يذسل 

السكاف  الى القائعشامال نقل العجاد  2كغع/سع 200سع قػة كدخ  20×20×20االنػاع مع صب مكعب خخساني 
الحي يحجده السيشجس السذخؼ واعادة ربصو مع الذبكة والتشديق مع  مجيخية السياه السعشية  لتخصيز العجادات 

 حدب االصػؿ.و 

 ممع 32تشفيح وصالت مشدليو قصخ-4

 وتخكيب قصع تػريجوالدعخ يذسل  

T electrofusion 125*125*32 or 63*63*32 

حدب السخصصات  Risers لعسل" 1قصخ  Galvanized    steel class Bوتػريج وتخكيب مػاسيخ     
" 1"  او 3/4معجني ومحبذ قصخ    Adapterوتخكيب   تػريج السخفقو شامال" التثبيت بالسخابط والدعخ يذسل

سع  20×20×20)قبل وبعج كل عجاد يتع شبكو مع الخايدر(  مغ اجػد االنػاع مع صب مكعب خخساني  2عجد
شامال فظ ونقل العجاد القائع الى السكاف الحي يحجده السيشجس السذخؼ واعادة ربصو مع  2كغع/سع 200قػة كدخ 

 شديق مع مجيخية السياه السعشية  لتخصيز العجادات وحدب االصػؿ.الذبكة الججيجه والت

الؾصالت السشدليو كتقجيؼ  حرخممؼ ، عمى السقاكؿ 25اك  32مالحغة ىامو: بالشدبو لمؾصالت السشدليو قظخ 
كذف لجياز االشخاؼ يتزسؽ نؾع الخط السشفح لكل كصمة مشدلية ككجؾد اك عجـ كجؾد الخايدر لكل كصمو كىل 
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جاد في مكانو الرحيح )متخ داخل حجكد قظعو االرض( كبشاء عمى ىحا الكذف سيقؾـ جياز االشخاؼ الع
 بتحجيج الؾصالت السشدليو التي بحاجو الستبجاؿ خط السياه اك انذاء الخايدر اك ترؾيب مكاف العجاد.

رػيب مكاف بذكل مكذػؼ في حالة ت Galvanized steel class B"  1/2تػريج وتخكيب مػاسيخ قصخ -5
العجاد)اف لـد االمخ وحدب تعميسات السيشجس السذخؼ ومجيخية السياه السعشية (  شامال" الذبظ مغ الجيتيغ مع 

 جسيع القصع الالزمة.

 ا٤ُٔبٙ ُٔٞا٤ٍو رـ٤ِق ُؼَٔ Ready mix( ٣ٞٓب 28 ثؼل 2ٍْ/ًـ250ْ) َِٓؾٚ فوٍبٗٚ ٕٝت رٞه٣ل - 6

 ٝاػبكح اُلبئ٘ ٝٗوَ اُطْٔ ٝاػبكح ٝاُؾلو٣بد اُز٤َِؼ ٝؽل٣ل اُطٞثبه ّبٓال  ( RCE)اُٖؾ٢ ٝاُٖوف

 رول٣و٣خ ٝا٤ٌُٔخ اُزبثؼخ االػٔبٍ ًٝبكخ اُـ.االٝٙبع

 َٓزٞكػبد ا٠ُ ا٤ٌُٔبد علاٍٝ ٖٓ(  3) ههْ اُغلٍٝ ك٢ أُنًٞهح أُٞاك ٝرٞه٣ل رول٣ْ أُوبٍٝ ػ٠ِ ٣غت -7

 ػ٠ِ ٣ٝغت ، أُجبّوح أٓو ربه٣ـ ٖٓ أّٜو أهثؼخ ػٖ الري٣ل كزوح فالٍ ًبِٓخ ؽٞكب – ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ

 اُزيّ ؽبٍ ٝك٢. اُؼَٔ ٕبؽت هجَ ٖٓ الػزٔبكٛب ػِٔٚ ٝفطخ اُي٢٘ٓ ثوٗبٓغٚ ػ٠ِ أُلح ٛنٙ ػٌٌ أُوبٍٝ

 اُج٘ل ٍؼوٛنا ٣زوب٠ٙ إ ُِٔوبٍٝ ٣َزؾن كئٗٚ اُؼَٔ ٕبؽت ٓزطِجبد ؽَت ًبٓال اُج٘ل ٛنا ثزٞه٣ل أُوبٍٝ

 أُطِٞة أُلح ٝؽَت اُؼَٔ ٕبؽت ٓزطِجبد ؽَت اُج٘ل ٛنا ثزٞه٣ل االُزياّ ك٢ أُوبٍٝ افلن اما آب. ًبٓال

 .رؤف٤و ٣ّٞ ًَ ػٖ اهك٢ٗ ك٣٘به 100 رَب١ٝ ٓب٤ُخ ؿوآخ كوٗ اُؼَٔ ُٖبؽت ٣ؾن كئٗٚ ٓجوها ؿ٤و رؤف٤وا

       

 %NRW اُلبهل َٗجخ ٝه٤بً أُْوٝع ك٢ ا٤ُٔبٙ ُْجٌخ اُؼيٍ اعواءاد-8     

The contractor shall conduct NRW measurements pre-post any NRW reduction works 

using Flow Balance (FB) Approach. 

NRW measurements Flow Balance (FB) is defined as (the difference      between the net 

water supplied and billed amount during one supply cycle) and calculated as follows: 

NRW percentage = (Net water supplied – Billed quantity) / Net water supplied * 100 
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Where: 

Net water supplied = Supply quantity + Imported water(if applicable) - 

Exported water (if applicable  

Supply quantity = ∑ (Bulk meter second reading - Bulk meter first reading) 

Imported water = Amount of water supplied to customers by YWC 

tankers 

Exported water = ∑ (Exported Bulk meter second reading – Exported Bulk 

meter first reading) if applicable 

Billed quantity = ∑ (Customer meter second reading- Customer meter 

first reading) 

Bulk meter first reading = the contractor will record this reading when just before 

the scheduled 1st supply cycle 

Bulk meter second reading = the contractor will record this reading when just after 

the scheduled 1st supply cycle 

Customer meter first reading = the contractor will record this reading when just before 

the scheduled 1st supply cycle 

Customer meter second 

reading 

= the contractor will read 24 hrs after the scheduled 

1st  supply cycle 

Note:       

a.    The contractor and YWC should make sure that if there was any bypass on bulk 

meters, the meters‟ bypass valves are closed and sealed for the purpose of measuring 

NRW flow balance.  

b.    Customer meter reading should be read for all customers inside the boundaries. 

The contractor shall; 

1. Conduct NRW% baseline measurement for boundaries as follows:  

2. Isolate the project area boundaries hydraulically. 

3. Install bulk meters on the main feeders  

4. Execute Wet/ Dry test to certify the hydraulic isolation of the project area. YWC 

should approve the results of the test/s 

5. Measure NRW% Baseline, Flow balance (FB) as described above, before conducting 

any works or NRW reduction measures for the project area  

6. Conduct NRW % measurements after rehabilitation works as per the design 

drawings included in the tender  
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7. Ensure of permanent isolation incorporation with and approval of YWC project 

management staff 

8. Conduct wet dry test to ensure isolation  
9. Conducting Measure NRW%, Flow balance approach (FB), after completing the 

rehabilitation and or any other NRW reduction activities to calculate the impact of 

the NRW reduction measures on NRW % baseline.      

 :ىامو مالحغة

 حدب وذلظ بالسشذأ االلتداـ السشاقز عمى يجب Code 937اآلتي حدب  السػاد تػريج يخز بسا 
  :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.  

 ذالظ وبخالؼ خاصة امخيكية شخكات خالؿ مغ يكػف  اف يجب وخجماتيا والبحخي  الجػي  الذحغ
 .  اليخمػؾ مياه شخكة خالؿ مغ الخصية  USAIDمػافقة اخح يجب

 

 أُٞإلبد ثٔٞعت أُقزِلٚ ٝاٗٞاػٜب ثبهطبهٛب ا٤ُٔبٙ أٗبث٤ت رٔل٣ل ألػٔبٍ األٍب٤ٍخ أُزطِجبد-4

 : ٢ِ٣ ًٔب أُوبٍٝ َٓؤ٤ُٝخ ٖٓ ٢ٛ ٝاُز٢ اُج٘ٞك ٌُبكخ أُْوف أُٜ٘لً رؼ٤ِٔبد ٝؽَت ٝأُقططبد

 اُل٤٘خ ٝاألعٜيح أُوبٍٝ ٓؼلاد آبّ أُغبٍ الكَبػ ا٤ُٔبٙ فطٞٛ َٝٓبهاد ٓٞاهغ ٝرؾ٤ٚو ٝر٣َٞخ ر٘ظ٤ق -1

 .اُؼبِٓخ

 ٓقزِلخ ثَطٞػ ٝ ؿ٤وٛب أٝ ؽٞه٣ٚ أٝ ٕقو٣خ أٝ رواث٤خ ًبٗذ ٍٞاء اُزوثخ أٗٞع ع٤ٔغ ك٢ اُق٘بكم ؽلو -2

( اُزؤ٤ٖٓ) أُٞا٤ٍو ؽٍٞ اُ٘بػْ اُطْٔ ٓٞاك ٝرول٣ْ( ٝؿ٤وٛب اُـ..  إٍلِذ كهط، ثالٛ، فوٍب٢ٗ، رواث٢،) ًبٗذ ٍٞاء

 ٓٞاك أٝ ((B.C ثٔبكح اُؼ١ِٞ اَُطؼ إ٠ُ اُطْٔ ًٝنُي اُ٘ٔٞمع٤خ أُقططبد رج٤ٖ ًٔب اُغبٗج٤ٖ ٝػ٠ِ ٝرؾذ كٞم

 .ٍبثوب ػ٤ِٚ ًبٗذ ًٔب األٝٙبع ٝإػبكح ؽلود اُز٢ أُٞاك ثلٍ اُؾلو٣بد ٓٞهغ ؽَت ٓقزبهح

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf
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 ًبكخ ٝرو٤ًت رٞه٣ل ّبٓال ُِٔٞا٤ٍو ا٤َُِٔخ إُٞالد ٝر٘ل٤ن ٓقزِلخ ثؤهطبه ا٤ُٔبٙ فطٞٛ َٕٝٝ رٔل٣ل -3

 ٝأُواثٜ اُقبٕخ ٝاُوطغ ٤ًٌَٝزبد ٝثواؿ٢ ٝكالٗغبد ٍٝلاكاد ٝٗوبٕبد ٝر٤ٜبد اًٞاع ٖٓ اُوطغ ٝأهطبه أٗٞاع

 .اُزبثؼخ األػٔبٍ ًٝبكخ اُـ...  إُٞالد ٝرـ٤ِق ػيٍ ٝٓٞاك إُٞالد ٝٓٞاك

 أُوبثِخ ٝاُلالٗغبد كِ٘غبد ٖٓ أُالئٔخ اُوطغ ٓغ اُـ٤ََ ٝٓلبر٤ؼ ٝاُٜٞا٣بد أُلبر٤ؼ اٗٞاع ًبكخ رو٤ًت -4

 .اُؼَٔ الرٔبّ ٣ِيّ ٓب ًٝبكخ اُـ...  ٤ًٌَٝزبد ٕٝٞا٤َٓ ٝثواؿ٢

 ٖٓ هطغ ٖٓ ٣ِيّ ٓب ًبكخ ٝرو٤ًت رٞه٣ل ّبٓال اُؼبِٓٚ اُوبئٔٚ اُقطٞٛ ٓغ أُوزوؽٚ اُغل٣لٙ اُقطٞٛ هثٜ -5

 ٝرؼزجو, اُزل٤ِ٤ٖٚ أُقططبد ؽَت ُِزو٤ًت ٣ِيّ ٓب ٝع٤ٔغ  اُـ...  اُقبٕخ ٝاُوطغ ٍٝلاكاد ٝاًٞاع ر٤ٜبد

 .األٗبث٤ت ألػٔبٍ اإلكواك٣خ األٍؼبه ٖٙٔ ُْٓٔٞخ اُزٌب٤ُق

 ٣ٞٓب   28 ثؼل 2ٍْ/ًـْ 250 ػٖ روَ ال ٕـوٟ ٌٓؼج٢ ًَو ثوٞح َِٓؾخ فوٍبٗخ ٕٝت أُٞاك رٞه٣ل -6

 اُؾلو٣بد اُؼَٔ ٣َْٝٔ ٝأُقططبد أُٞإلبد ثٔٞعت ٣ِيّ ؽ٤ضٔب(  Thrust  Blocks)  اُقوٍب٤ٗخ ُِلػبٓبد

 ُألٓالػ أُوبّٝ اإلٍٔ٘ذ اٍزؼٔبٍ ٓغ أَُِؾخ ٝاُقوٍبٗخ ُِ٘ظبكٚ اُؼبك٣ٚ ٝاُقوٍبٗٚ اُزوثخ ٖٓ ٗٞع أ١ ك٢ اُالىٓٚ

 اُالىٓٚ االػٔبٍ ٝع٤ٔغ اُـ...  األٝٙبع ٝإػبكح األٗوبٗ ٝٗوَ اُلى ٓغ اُطْٔ ٝإػبكح ٝاُطٞثبه اُز٤َِؼ ٝؽل٣ل

 .ٝاُزبثؼخ

 ٣ٞٓب  28 ثؼل 2ٍْ/ًـْ 250ػٖ روَ ال ٕـوٟ ٌٓؼج٢ ًَو ثوٞح َِٓؾٚ فوٍبٗٚ ٕٝت اُالىٓخ أُٞاك رٞه٣ل -7

 ٝؽ٤ضٔب ٝاُؼجبهاد االٝك٣ٚ ك٢ ٓوٝهٛب اٝ اُٖؾ٢ اُٖوف فطٞٛ ٓغ رزوبٛغ ؽ٤ضٔب ( RCE ) ُألٗبث٤ت رـ٤ِق ُؼَٔ

 ٝأُقططبد أُٞإلبد ثٔٞعت اُزبثؼخ االػٔبٍ ع٤ٔغ ّبٓال   أُٜ٘لً رؼ٤ِٔبد ثٔٞعت اُؼَٔ ٝاهغ ٣زطِجٚ ؽَجٔب ٣ِيّ

 .اُزل٤ِ٤ٖخ

 كؾٔ العواء ٝمُي ا٤ُٔبٙ، فطٞٛ ٙـٜ  ٝاعٜيح اُالىٓٚ ٝأُؼلاد ٝاٌُِٞه ٝأُٚقبد ا٤ُٔبٙ ٝرٞك٤و رول٣ْ -8

 ٤ٓبٙ ّجٌبد رط٤ٜو ٝٓؼب٤٣و أٌٍ ثٔٞعت ا٤ُٔبٙ فطٞٛ ٝرط٤ٜو ٝؿ٤ََ ٝرؼو٤ْ(  ا٤ُٜله٢ٌ٤ُٝ اُٚـٜ)  اُزَوة

 االٍؼبه ٖٙٔ ُْٓٔٞٚ اُزٌب٤ُق ٝرؼزجو ٣ِيّ ٓب ٝع٤ٔغ اُؼبٓخ أُٞإلبد ٖٓ(  1 ههْ أُوكن ك٢ اُٞاهكح)  اُْوة

 .ا٤ُٔبٙ فطٞٛ رٔل٣ل الػٔبٍ االكواك٣ٚ

 ٝاُؤ اُِؾبّ ٝآالد اُؼبٓٚ أُٞإلبد ٖٓ(  5 - 3)  اُج٘ل ؽَت األٗٞاع أعٞك ٖٓ اُِؾبّ أ٤ٍبؿ ٝري٣ٝل رٞه٣ل -9

 ُز٘ل٤ن أَُزؼِٔٚ أُؼغٞٗٚ ًٝنُي اُؾل٣ل اٗبث٤ت ٕٝالد ُؼَٔ ٝاٌُٜوثبء ٝأُؼلاد اُؤ ّلواد ٖٓ ًبك٢ ٝػلك

 اُقبٕخ أَُ٘٘خ ُِٕٞالد اُوٕبٓ ٖٓ اُقب٢ُ اُقبٓ أُؼغٕٞٝ(  Lubrication  Paste ) اُلًزب٣َ اٗبث٤ت ٕٝالد

 ٝرؼزجو أُْوف أُٜ٘لً ٝٓٞاكوخ اُؼبٓخ أُٞإلبد ؽَت إُٞالد ٝرـ٤ِق ػيٍ ٓٞاك ًٝنُي أُغِل٘ٚ ثبالٗبث٤ت

 .ا٤ُٔبٙ اٗبث٤ت رٔل٣ل الػٔبٍ اَُؼواالكواك١ ٖٙٔ ُْٓٔٞٚ االػٔبٍ ٛنٙ رٌب٤ُق

      :ثٔب٢ِ٣ االُزياّ أُوبٍٝ ػ٠ِ - 5
 فطٞٛ ػ٠ِ ٝاُوثٜ اُز٤َٕٞ ػ٘ل ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ/ ٝا٤ُٖبٗخ اُزْـ٤َ إكاهح ٓغ أَُجن اُز٤َ٘ن أُوبٍٝ ٠ِػ -1

 .اُوبئٔخ ا٤ُٔبٙ

 ا٠ُ أُِـ٤خ أٌُْٞكٚ اُقطٞٛ ٝٗوَ ٝهٔ اُوبئٔخ اُقطٞٛ ػٖ اُلزؾبد ٝاُـبء أُِـ٤خ اُقطٞٛ كَٖ أُوبٍٝ ػ٠ِ -2

 .مُي ٓوبثَ رؼ٣ٞ٘ أُوبٍٝ ٣َزؾن ٝال اُؼطبء ث٘ٞك ػ٠ِ ٓؾَٔ مُي ٣ٝؼزجو ؽٞكب- ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ َٓزٞكػبد

 اُٖبكهٙ أُجب٢ٗ إلْٗبء اُؼبٓخ أُٞإلبد ٝثٔٞعت أُقططبد ػ٠ِ أُج٤٘ٚ اُزلب٤َٕ ثٔٞعت اإلْٗبئ٤خ االػٔبٍ ر٘ل٤ن ٣زْ -3

 .رؼل٣الد ٖٓ ػ٤ِٜب ٛوأ ٝٓب 1996 ٍ٘خ ٝاالٌٍبٕ اُؼبٓٚ االّـبٍ ٝىاهح ػٖ

 االّـبٍ ٝىاهح ػٖ اُٖبكهٙ ٝاُغَٞه اُطوم اْٗبء الػٔبٍ اُؼبٓٚ أُٞإلبد ثٔٞعت ٝاُزيك٤ذ اُزؼج٤ل اػٔبٍ ر٘ل٤ن ٣زْ -4

 ٛنا ػ٠ِ ٝرلَو ٝرووأ اُؼطبء ٝصبئن ٖٓ ٣زغيأ ال عيء ٝرؼزجو رؼل٣الد ٖٓ ػ٤ِٜب ٛوأ ٝٓب 1991 ٍ٘خ ٝاالٌٍبٕ اُؼبٓٚ

 . اإلػزجبه

( ٝؿ٤وٛب اُـ.. ثالٛ أٝ فوٍب٤ٗخ أٝ أٍلِز٤خ أٝ رواث٤خ) ٗٞع أ١ ٖٓ ٓقزِلخ ثؤٍطؼ األهٗ ك٢ اُـ٤ََ فطٞٛ ًبكخ رُٔلك -5

 أُقطٜ ؽَت (ٓ٘بَٛ ثلٕٝ) اُـ٤ََ فطٞٛ ٜٗب٣بد ػ٘ل اإلْٗبئ٤خ األػٔبٍ ٝر٘ل٤ن رٞه٣ل ّبِٓخ   اُـ٤ََ فطٞٛ أٍؼبه ٝرٌٕٞ

 .(TD3Type C Typical Section 7/Head Wall)اُ٘ٔٞمع٢

 األهك٤٤ٖٗ، اُغ٤ُٞٞع٤٤ٖ ٗوبثخ ػٖ اُٖبكه اُغ٤ُٞٞع٤خ ٝاُْوًبد أٌُبرت ٗظبّ ك٢ ٝهك ثٔب ٣زو٤ ل إٔ أُوبٍٝ ػ٠ِ -6

 ثٜنا ٓؼبِٓخ أ١ هجٍٞ أٝ اػزٔبك ٣زْ ُٖ ؽ٤ش( اُـ... روثخ كؾٔ ، آثبه ؽلو) ع٤ُٞٞع٤خ ٕجـخ ماد أػٔبٍ أ١ ثقٖٞٓ
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/ 3/4/ ّ ً:  ههْ ا٤ُٔبٙ ٍِطخ ػبّ أ٤ٖٓ ػطٞكخ ،ًزبة أُوعغ. األهك٤٤ٖٗ اُغ٤ُٞٞع٤٤ٖ ٗوبثخ هجَ ٖٓ ٓٞهؼخ رٌٖ ُْ ٓب اُقٖٞٓ

 ،30/4/2003 ربه٣ـ 6896

 اُز٘ل٤ن ًؤػٔبٍ اُٜ٘ل٤ٍخ أُْبه٣غ ٌُبكخ االػٔبٍ ٓواؽَ ًبكخ ك٢ االهك٢ٗ ا٢ُ٘ٛٞ اُج٘بء ًٞكاد ثزطج٤ن االُزياّ أُوبٍٝ ػ٠ِ -7

 ٣زورت ٓب ًَٝ اُؼبٓخ اَُالٓخ ٝأػٔبٍ ٝا٤ُٖبٗخ اُزْـ٤َ أػٔبٍ ًٝنُي اُؼطبء ٝصبئن ثٔٞعت ٓ٘ٚ ٓطِٞثٚ ر٤ٔ٤ٖٔخ أػٔبٍ ٝأ٣خ

  اُلووح ثٔٞعت ا٢ُ٘ٛٞ اُج٘بء ٓغٌِ ػٖ اُٖبكهح االهك٢ٗ ا٢ُ٘ٛٞ اُج٘بء ًٞكاد رطج٤ن رؼ٤ِٔبد ثٔٞعت ٛ٘ل٤ٍخ أػٔبٍ ٖٓ ػ٤ِٜب

 ا٤ُٔبٙ ٍِطخ ػبّ أ٤ٖٓ ػطٞكخ ًزبة: أُوعغ.)1993 َُ٘خ 7 ههْ ٝرؼل٣الرٚ االهك٢ٗ ا٢ُ٘ٛٞ اُج٘بء هبٕٗٞ ٖٓ( 5) أُبكح ٖٓ( ى)

 (. 1/2005/ 12 ربه٣ـ  625/  2/  7/  ّ ً:  ههْ

 اُٞىهاء هئ٤ٌ كُٝخ ثالؽ ٖٓ 23/9/2010 ربه٣ـ (57/3/1/17497) ههْ اٌُزبة ثٔٞعت /ا٤ُٔبٙ ٍِطخ ْٓبه٣غ رَزض٠٘ -8

 . اُؼٔبُخ ٗؤ اٝ أُٞاك ٗؤ اٝ اُغ٣ٞخ     اُظوٝف ألٍجبة ُؼطبءاد آلح رٔل٣ل ثقٖٞٓ 1999 َُ٘خ (19) ههْ

 ُٖبؽت ٣ٝؾن أُٞؽل أُوبُٝخ ػول-اُؼبٓخ اُْوٝٛ ٖٓ االٙبك٤خ اُج٘ٞك اٍؼبه رؼل٣َ:(12/3) أُبكح رِـ٠: ٛبٓٚ ٓالؽظخ

 .ُِٔوبٍٝ اٙبك٤خ ػالٝاد ا١ ككغ ثلٕٝ ث٘ل ا١ ك٢ ا٤ٌُٔبد رو٤َِ اٝ ى٣بكح اُؼَٔ

 علٍٝ ك٢ ٝاهك ٛٞ ػٔب ٓؾلكٙ ؿ٤و ثَ٘ت ٤ًٔخ ا١ ى٣بكح ُٚ ٣ٝؾن اُؼطبء ث٘ٞك ٖٓ ث٘ل ا١ ر٘ل٤ن ػلّ اُؼَٔ ُٖبؽت ٣ؾن-

 . اُقٖٞٓ ثٜنا الؿ٤ٚ ٝاُقبٕخ اُؼبٓخ اُْوٝٛ ٝرؼزجو رؼ٣ٞ٘ ثؤ١ أُطبُجخ ُِٔوبٍٝ ٝال٣ؾن ا٤ٌُٔبد

 .صبثزخ اٍؼبه ٢ٛ ا٤ٌُٔبد ثغلاٍٝ اُٞاهكٙ االكواك٣ٚ االٍؼبه -

 :ٚاٌذفش٠بد اٌخشعبٔٗ اػّبي - 6

 فب٤ُٚ فوٍبٗٚ ػ٠ِ ُِؾٍٖٞ اٝأَُِؾٚ اُؼبك٣ٚ اُقوٍبٗٚ اٗٞاع ع٤ٔغ ٕت ػ٘ل أٌُب٢ٌ٤ٗ اُوعبط اٍزؼٔبٍ ٣غت - 1

 ٖٓ اُوعبعبد رٌٕٞ إ ٣ٝغت أُٜ٘لً، هجَ ٖٓ اُوط ٝٓلح اُوعبعبد ٗٞػ٤خ رؼ٤٤ٖ ٣ٝغو١ اُزؼ٤ِْ اٝ اُلغٞاد ٖٓ

 ٓٞهغ ٣يٝك إ أُوبٍٝ ٝػ٠ِ أُٞإلبد ثٔٞعت اُوعبط ٣َٝزؼَٔ اُله٤وٚ/هعٚ 5000 ػٖ ٣وَ ال ٓب ٣ؼط٢ اُن١ اُ٘ٞع

 .اؽز٤بٛ ٝاُضب٢ٗ ُالٍزؼٔبٍ ٝاؽل ُِؼَٔ، ٕبُؾ٤ٖ ثوعبع٤ٖ ثبُٖت اُجلء هجَ اُؼَٔ

 .أُٞإلبد ثٔٞعت اُقوٍبٗٚ ٝرو٤ٛت ا٣٘بع ٣ٝزْ( ا٣بّ 7) ػٖ روَ ال ُٔلح هٛجٚ اُقوٍبٗٚ رؾلع إ ٣غت -2

 فط٢ ِٛت رول٣ْ أُوبٍٝ ٝػ٠ِ اُقط٤ٚ أُٜ٘لً ٓٞاكوخ ػ٠ِ اُؾٍٖٞ هجَ اُقوٍبٗٚ ثٖت أُجبّوٙ ٣ؾظو -3

 .ٍبػٚ 24 ػٖ روَ ال كزوح هجَ اُٖت ػ٠ِ أُٞاكوٚ الفن

 ٝاُجبهكٙ اُؾبهٙ االعٞاء ك٢ اُقوٍبٗٚ ثقٖٞٓ اُؼبٓٚ اُل٤٘ٚ أُٞإلبد ػ٤ِٚ ر٘ٔ ٓب ر٘ل٤ن أُوبٍٝ ػ٠ِ -4

 .أُٜ٘لً ٝٓٞاكوخ رؼ٤ِٔبد ٝؽَت

 ٝكوب ُِٔٞاك اُالىٓٚ أُقجو٣ٚ اُلؾٕٞبد اعواء أُوبٍٝ ػ٠ِ اُقوٍب٤ٗٚ، ٝاُقِطبد أُٞاك عٞكح ٙجٜ ُـب٣خ -5

 :٢ِ٣ ًٔب كٝه١ ثٌَْ اُقوٍب٤ٗٚ اُقِطبد ثلؾٔ ٣وّٞ إ ٝػ٠ِ اُؼبٓٚ اُل٤٘ٚ أُٞإلبد ك٢ ٝهك ُٔب

 .٣ٞٓب 28 ثؼل اُجبه٤ٚ ٝاُضالصٚ اٍجٞع ثؼل 3 رلؾٔ ثؾ٤ش ٓٔضِٚ ٌٓؼجبد 6 االهَ ػ٠ِ رؤفن فوٍبٗٚ 50ّ3ٌَُ -     

 . ٣ٞٓب 28 ثؼل اُجبه٤ٚ ٝاُضالصٚ اٍجٞع ثؼل 3 رلؾٔ ٌٓؼجبد 6 رؤفن ، ٓواؽَ ػ٠ِ اُٖت ًبٕ اما ٕت ٣ّٞ ٌَُ -     

 ك٤ٜب ٓج٤٘ب(  Bar-Schedule Binding)  اُز٤َِؼ ؽل٣ل ٓقططبد ثز٘ل٤ن اُقبٕٚ اُغلاٍٝ رول٣ْ أُوبٍٝ ػ٠ِ - 6

 .اُز٘ل٤ن هجَ اػزٔبكٛب ثـوٗ أُٜ٘لً ُٔٔضَ اُز٤َِؼ ؽل٣ل ٝاٝىإ اٛٞاٍ

 2ٍْ/ًـْ 250 ػٖ روَ ال ٕـوٟ ٌٓؼج٢ ًَو ثوٞح رٌٕٞ اُؼطبء أػٔبٍ ًبكخ ك٢ أَُزؼِٔخ أَُِؾخ اُقوٍبٗخ - 7 

 (. مُي فالف ٣نًو ُْ ٓب)  ٣ٞٓب   28 ثؼل

 2ٍْ/  ًـْ 200 ػٖ روَ ال ٕـوٟ ٌٓؼج٢ ًَو ثوٞح رٌٕٞ اُؼطبء أػٔبٍ ًبكخ ك٢ أَُزؼِٔخ اُؼبك٣خ اُقوٍبٗخ - 8 

 (.  مُي فالف ٣نًو ُْ  ٓب)  ٣ٞٓب   28 ثؼل

 ثي٣بكح اثؼبكٛب اٝ اُؾلو٣بد ٓ٘ب٤ٍت ػ٠ِ رؼل٣َ اعواء رؾِٜٔب هلهح ٖٓ اُزؾون ثؼل اُزوثٚ ٛج٤ؼخ اٍزلػذ اما  -9  

 . االٍؼبه ك٢ ى٣بكٙ ِٛت اٝ االػزواٗ ُٚ ٣ؾن ٝال االػٔبٍ ٛنٙ ر٘ل٤ن أُوبٍٝ كؼ٠ِ ٤ًِٜٔب اٝ اُؼوٗ اٝ اُؼٔن
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  اُز٢ أٝ أُقططبد ػ٠ِ أُج٤٘خ ٝااله٤َخ االثؼبك ؽَت ٕبك٤ب   ٛ٘ل٤ٍب   ٤ًال   أٌُؼت ثبُٔزو اُؾلو٣بد أػٔبٍ رٌبٍ –10 

  ُْٓٔٞخ رٌب٤ُلٜب ٝرؼزجو(  Working Space)  اُؼَٔ َٓبكبد اُؾلو٣بد  ػالٝح ُِٔوبٍٝ  ٣لكغ ٝال أُٜ٘لً ثٜب ٣ؤٓو

 . مُي فالف ٣نًو ُْ ٓب االٍبٍبد ؽلو٣بد الػٔبٍ االكواك٣خ االٍؼبه ٖٙٔ

 ٓٞاك ٖٓ أُٞهغ فبهط ٖٓ ْٛٔ رٞه٣ل أُوبٍٝ ػ٠ِ اُؾلو٣بد ٗبرظ ًلب٣خ أٝ ٕالؽ٤خ ػلّ ؽبُخ ك٢ :اُطْٔ اػٔبٍ -11

 ٝاُلؽَ ثبُٔبء اُوُ ٓغ 20ٍْ ػٖ ٛجوٚ ًَ ٍٔبًخ ري٣ل ال ٛجوبد ػ٠ِ اُطْٔ ٣ٝزْ أُٜ٘لً، ػ٤ِٜب ٣ٞاكن ٓقزبهٙ

 . اُالىّ َُِٔ٘ٞة إٍُٞٞ ؽز٠ ٛجوخ ٌَُ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗٚ ثبالعٜيٙ

  ٝٓزلهعخ ٝاُْٞائت اُلٚالد ٖٓ فب٤ُٚ ػ٤ِٜب ٝٓٞاكن ٓ٘بٍجٚ ٓٞاك ٖٓ ُِطْٔ أَُزؼِٔٚ أُقزبهٙ أُٞاك رٌٕٞ        

 ك٢( 50ْٓ) ػٖ ؽغٜٔب ٣ي٣ل اُز٢ اُقوٍبٗٚ هطغ اٝ اُؾغبهح ػ٠ِ رؾز١ٞ ال ٝإ أُطِٞثٚ اُلى كهعخ ػ٠ِ ُِؾٍٖٞ

( 1377) ههْ اُجو٣طب٤ٗٚ ُِٔٞإلبد ٛجوب( 10) ٖٓ اهَ(  Plasticity Index)  اُِلٝٗٚ ٓؾزٟٞ ٣ٌٕٝٞ ارغبٙ أ١

 أػٔبٍ رٌب٤ُق ٝرؼزجو ٌُِضبكٚ، اُو٤ب٢ٍ ثوًٝزو كؾٔ ؽَت( 3ٍْ/ؿ1.6ْ) ٖٓ اًضو ُٜب اُوٖٟٞ اُغبكٚ اٌُضبكٚ ٝرٌٕٞ

 .مُي فالف ٣نًو ٓبُْ اُؾلو٣بد أٍؼبه ٖٙٔ ُْٓٔٞخ اُطْٔ ٝػ٤ِٔخ اُطْٔ ٓٞاك رٞه٣ل

 :اٌزٕغ١ك - 7

 أُؼ٤٘ٚ اُغٜبد ٓزطِجبد ع٤ٔغ ٝرول٣ْ اُؼالهخ ماد اُو٤ٍٔخ اُغٜبد ٓغ أَُجن اُز٤َ٘ن َٓؤ٤ُٝخ أُوبٍٝ ػ٠ِ

 ثزؼ٤ِٔبد ٣زو٤ل إ أُوبٍٝ ٝػ٠ِ ٝاالهٕلٚ اُؼبٓٚ اُطوم هوة اٝ رؾذ اٝ ك٢ ُِؼَٔ ٓٞاكوبرٜب ػ٠ِ ُِؾٍٖٞ

 أُْبٙ ٝؽٔب٣خ ٝاُؾٞاعي اُزؾ٣ٞالد اٝ اُزؾن٣و٣ٚ ٝاالّبهاد أُوٝه اّبهاد ك٤ٜب ثٔب اُغٜبد ٛنٙ ٝٓزطِجبد

 ُْٓٔٞٚ رؼزجو ام ػالٝاد ا٣خ االػٔبٍ ٛنٙ ُوبء ُِٔوبٍٝ ٣لكغ ٝال أُزطِجبد ٝع٤ٔغ اُـ...  اُقبٕٚ ٝاالٓالى

 .أُطِٞثٚ ُالػٔبٍ االكواك٣ٚ االٍؼبه ٖٙٔ

 : ا١ًٌٍ فٟ اٌؼًّ - 8

 ُِٔوبٍٝ اُزؼ٤ِٔبد إلاه أُٜ٘لً ثٔٞاكوخ افوٟ ٍِطٚ ا٣خ اٝ أُٜ٘لً ٓٔضَ اٝ أُٜ٘لً اٝ اُؼَٔ ُٖبؽت ٣ؾن

 ثٜنٙ االُزياّ أُوبٍٝ ٝػ٠ِ مُي رزطِت اُز٢ اُؾبالد ك٢ ٝمُي ا٤َُِ ٍبػبد ك٢ االػٔبٍ ٖٓ عيء أ١ ُز٘ل٤ن

 . مُي ُوبء اٙبك٤ٚ ػالٝاد ا٣خ ٝثلٕٝ االػٔبٍ ٝر٘ل٤ن اُزؼ٤ِٔبد

 :ٚاٌزج١ٍغ اٌخبطٗ االِالن ػّٓ االػّبي - 9

 ٛنٙ إؾبة ٓلبٝٙخ ػٖ َٓؤٝال ٣ٌٕٞ اُؼَٔ ٕبؽت كئٕ اُقبٕٚ االها٢ٙ ك٢ اُؼَٔ ر٘ل٤ن ٣ٌٕٞ ؽ٤ضٔب

 ثبَُوػٚ اُؼَٔ أُوبٍٝ َٓؤ٤ُٝخ ٝرٌٕٞ االها٢ٙ ٛنٙ ك٢ ٓوٝه ؽوٞم ػ٠ِ ٝاُؾٍٖٞ ّبؿ٤ِٜب اٝ االها٢ٙ

 ك٤ٜب ػِٔٚ ٍٝوػخ اُقبٕٚ أُٔزٌِبد ٛنٙ كفٍٞ ػيٓٚ ػٖ ٝاػالْٜٓ ٝأُٜ٘لً اُؼَٔ ٕبؽت ٓغ ػ٤ِٜب أُزلن

 إ أُوبٍٝ ػ٠ِ ٣زٞعت اُقبٕٚ االٓالى ك٢ اُؾلو٣بد اػٔبٍ ك٢ أُجبّوٙ ٝهجَ اُؼطبء، ّوٝٛ ك٢ ٝاهك ٛٞ ًٔب

 ظٞاٛو ا٣خ ا٠ُ فبٕٚ اّبهٙ ٓغ االٓالى ٛنٙ ٍطٞػ ؽبُخ ػ٠ِ ّبؿ٤ِٜب اٝ االٓالى ٛنٙ ٕبؽت ٓغ ٣َٝغَ ٣زلن

 ٛنٙ ٖٓ ثَ٘قٚ ٣ؾزلع اُن١ أُٜ٘لً ثَٔبػلح اَُغالد ٛنٙ ٝرؼَٔ االٝٙبع ٝاػبكح فبٕٚ ػ٘ب٣ٚ رزطِت

 مُي ػٖ ٣ْ٘ؤ رٞهق اٝ ربف٤و اٝ اٙبك٤ٚ اػٔبٍ ا٣خ ػٖ اعٞه ثب٣خ أُطبُجٚ ُِٔوبٍٝ ٝال٣ؾن ٝاَُغالد، االرلبه٤بد

 . اُؼطبء اٍؼبه ٖٙٔ ُْٓٔٞٚ اُزٌب٤ُق رؼزجو ؽ٤ش

 

 : االسع رذذ اٌّذفٛٔٗ اٌّشافك - 17.

 ػ٠ِ ٝأُؾبكظٚ االٓبًٖ ُزؾل٣ل ثَٔؤ٤ُٝزٚ رزؼِن ٝاُز٢ اُؼبٓٚ أُٞإلبد ك٢ اُج٘ٞك ٣ُواػ٢ إ أُوبٍٝ ػ٠ِ

 ٖٓ أُواكن ٛنٙ ٓٞاهغ ػٖ اُزبٓٚ أُؼِٞٓبد ػ٠ِ اُؾٍٖٞ ٝػ٤ِٚ ٝأُْ٘ئبد االهٗ رؾذ أُلكٞٗٚ أُواكن

 ٝأ٣خ اُقبٕٚ ٗلوزٚ ٝػ٠ِ رلز٤ْ٤ٚ ؽلو ػَٔ ٛو٣ن ػٖ َٓجوب آبًٜ٘ب ثزؾل٣ل أُوبٍٝ ٣ٝوّٞ أُقزٖٚ، اُغٜبد

 اُؼالهٚ ماد ُِج٘ٞك ٛجوب اُقبٕٚ ٗلوزٚ ػ٠ِ ثبٕالؽٜب اُو٤بّ أُوبٍٝ ػ٠ِ ٝأُْ٘ئبد، أُواكن ُٜنٙ رزَجت اٙواه

 .أُٜ٘لً رؼ٤ِٔبد ٝؽَت اُؼول ك٢
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 : اٌّمبٚي ِغزخذِٛا - 11

 ٓل٣و ٖٓ ٣زٌٕٞ ٓ٘لن ٝعٜبى اٌُبك٢ ثبُؼلك اُـ...  ٝػلك ٝا٤ُبد ٓ٘بٍجٚ اْٗبئ٤ٚ ثزغ٤ٜياد ٣ؾزلع إ أُوبٍٝ ػ٠ِ

 ٓزؼلكٙ ٓٞاهغ ك٢ اُؼَٔ ٖٓ ٣ٌٔ٘ٚ ٓٔب ػبك٤٣ٖ ٝػٔبٍ ٜٓوٙ ٝػٔبٍ ٝٓواهج٤ٖ َٝٓبؽ٤ٖ ٓٞهغ ٜٝٓ٘ل٢ٍ ْٓوٝع

 أُؾبُٚ االػٔبٍ ر٤َِْ ٣زْ ٝإ ػ٤ِٚ أُٞاكن اُجوٗبٓظ ٝؽَت ٝٓٞاهؼٚ اُؼَٔ ؽغْ اُ٘ظوػٖ ثـ٘ ٝاؽل إ ك٢

 .اُؼطبء ٓلح ٖٙٔ أُٜ٘لً ٝٓٞاكوخ ُِٔٞإلبد ٛجوب ا٤ُٚ

 : االػّبي ا١ٌّبٖ - 12

 َٝٓزقل٤ٓٚ ػٔبُٚ الٍزؼٔبٍ اُؼَٔ ٓٞهغ ك٢ ا٤ُٔبٙ ٖٓ اؽز٤بعبرٚ ع٤ٔغ رب٤ٖٓ ػٖ َٓؤٝال أُوبٍٝ ٣ٌٕٞ - 1

 ٝاُزؼو٤ْ اُٚـٜ كؾٔ مُي ك٢ ثٔب اُؼول ثٜنا أُُْٔٞٚ االػٔبٍ ُز٘ل٤ن) ٝأُٜ٘لً اُؼَٔ ٕبؽت َٝٓزقل٢ٓ

 ٗلوزٚ ٝػ٠ِ اُؼَٔ ٤ٍو ُزٖٚٔ اٌُبك٤ٚ ثب٤ٌُٔبد( أُٜ٘لً ػ٤ِٜب ٣ٞاكن) ٗظ٤لٚ اٝػ٤ٚ ك٢ ٝرقي٣ٜ٘ب( ٝاُـ٤ََ

 . اُقبٕٚ

 ٕبؽت ٓٞاكوخ ثؼل) ُِٔوبٍٝ ك٤ٌٖٔ ٓ٘ٚ اٝهو٣ت اُؼَٔ ٓٞهغ ك٢ َُِِطٚ ربثغ ٤ُِٔبٙ ٖٓله رٞكو ؽبٍ ك٢ -2

 ٗلوزٚ ٝػ٠ِ)  أُوبٍٝ ٣وّٞ إ ػ٠ِ أُؼزٔلٙ اُو٤ٍٔٚ اُزَؼ٤وٙ ٓوبثَ ا٤ُٔبٙ ٖٓ اؽز٤بعبرٚ ػ٠ِ اُؾٍٖٞ(  اُؼَٔ

 ال٣ٖبٍ اُالىٓٚ اُزٔل٣لاد ٝػَٔ ٝأُلبر٤ؼ ٝاُوطغ أُٞا٤ٍو رٞك٤و اٝ اُٖٜبه٣ظ ثٞاٍطخ ا٤ُٔبٙ ث٘وَ(  اُقبٕخ

 ٝاُؼلاك اُزٔل٣لاد ٛنٙ ٝاىاُخ أُؼ٤٘ٚ ا٤ُٔبٙ ٝاكاهح أُٜ٘لً ػ٤ِٚ ٣ٞاكن ٤ٓبٙ ػلاك ٝرو٤ًت اُؼَٔ ٓٞهغ ا٠ُ ا٤ُٔبٙ

 والتػصيالت والسػاسيخ التخديغ اماكغ وصيانة بتذغيل يقـػ اف وعميو العقج، ىحا في العسل انتياء عشج
 يكػف  الحي السكاف الى التدويج نقصو مغ السياه لشقل السؤقتو االعساؿ وكافة الستحخكو والرياريج والسزخات

 . اليو بحاجو

 : االنتياء عشج السذخكع مؽ اجداء استعساؿ - 13

 حيغ مباشخه السذخوع مغ اجداء او جدء أي تذغيل او استعساؿ في(  ذلظ في رغب اذا)  الحق العسل لراحب
 اضافيو دفعات الية الحق يعصيو وال الريانو تجاه مدؤولياتو مغ السقاوؿ ذلظ يعفي وال تشفيحىا مغ االنتياء

 . العسل صاحب قبل مغ العسل ليحا نتيجة ليا يتعخض اف يسكغ التي العسل مالئسة عجـ او الػقت ضياع بدبب

 : اٌخبطٗ ٚاٌمطغ ٚاٌّفبر١خ اٌّٛاع١ش و١ّبد - 14

 ٖٓ ٗٞع ًَ ٖٓ أُطِٞثٚ االٛٞاٍ ٖٓ ٝاُزبًل أُٞا٤ٍو ُقطٞٛ َٓؾب ٣ؼَٔ إ أُوبٍٝ ػ٠ِ أُٞا٤ٍو ِٛت هجَ

 . االػٔبٍ الرٔبّ اُالىٓٚ اُقبٕٚ ٝاُوطغ ٝأُلبر٤ؼ أُالئٔٚ ٝاُوطغ أُٞا٤ٍو

 ٕبؽت هؿت اما آب أُوبٍٝ، ٣زؾِٜٔب ُالٍزؼٔبٍ أُطِٞثٚ ا٤ٌُٔبد ػٖ ري٣ل ٝاُوطغ أُٞا٤ٍو ٖٓ ٤ًٔبد ٝا٣خ

%( 15) ائلا  ى ًبٓال صٜٔ٘ب ُِٔوبٍٝ ك٤لكغ َٓزوجال الٍزؼٔبُٜب ٝاُوطغ أُٞا٤ٍو ٖٓ اُيائلٙ ا٤ٌُٔبد ٣بفن إ اُؼَٔ

 . أُٜ٘لً رؼ٤ِٔبد ؽَت اُؼَٔ ٕبؽت َٓزٞكػبد ك٢ اُؾبُٚ ٛنٙ ك٢ اُوطغ ٛنٙ رٞه٣ل ٣ٌٕٝٞ

 

 

 : اٌّٛاد فذض ِخزجش  - 15

 وعسل إلجخاء وذلظ السخترة الجيات لجى ومعتسج ومؤىل السيشجس لسػافقة مختبخ تدسية السقاوؿ عمى
 يصمبيا التي الفحػصات وكحلظ العصاء ومػاصفات شخوط حدب السختمفة بأنػاعيا السصمػبة الفحػصات

 .السيشجس
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 وذلظ العسل مػقع إلى السختبخ جياز إحزار أو) السختبخ ومغ إلى العيشات وإحزار إرساؿ السقاوؿ عمى-
 .األعساؿ ىحه لتشفيح يمـد ما وجسيع( تقخيخ كل مغ ندخ 3 بػاقع) التقاريخ وإحزار( الفحز ونػع شبيعة حدب

 مذسػلة والشقل التقاريخ وتحزيخ السختبخ أعساؿ وتكاليف إجخاؤىا إعادة أو الفحػصات إجخاء تكاليف تعتبخ-
 .العصاء أسعار ضسغ

 والحرػؿ ليا التشفيحية السخصصات السقاوؿ يقجـ لع ما مػاد أية تػريج أو بترشيع أو بتشفيح السباشخة يجػز ال-
 .مدبقا   عمييا السيشجس مػافقة عمى

 d Sign  Boar  المشروع تسمٌة لوحة - 16

 عمى واحجة) السذخوع تدسية لػحة وتقجيع وعسل تجييد العسل، مػقع استالـ تاريخ مغ اسبػع وخالؿ السقاوؿ عمى
 السيشجس تعميسات وحدب السذخوع مػقع مغ واضح مكاف في مثبتو( االقل متخاعمى1.00×2.00) قياس( االقل
 :يمي ما بػضػح عمييا ومبيشا

 .العصاء ورقع السذخوع اسع - 1

 (.اليخمػؾ مياه شخكة) السالظ اسع - 2

 (.USAID) السسػلة الجية اسع -3

 .السذخوع عمى السذخفو الجيو اسع - 4

 . الخمػي  وتمفػنو السدؤوؿ الذخز اسع مع وعشػانو السقاوؿ اسع - 5

 .العصاء ومجة العسل بجء تاريخ - 6

 صاج مغ والػجو القصخيو، التقػيو مع مع5× 50×50 قياس الداوية حجيج مغ متيغ اشار مغ المػحو تتكػف 
 بقياس خخسانيتيغ قاعجتيغ داخل االرض في مثبتتيغ"2قصخ ماسػرتيغ عمى المػحو تثبت ،مع2 سساكة مجمفغ
 .مشاسب

 .السجمفغ بالحجيج خاص اساس بجىاف والػجو والتقػيات االشار مع المػحو كامل تجىغ

 .السيشجس ومػافقة تعميسات حدب الخط وحجع ونػعية لمػجو الشيائي الجىاف لػف  يكػف 

 االنتياء عشج وازالتيا مع السذخؼ السيشجس يحجده الحي السكاف في المػحو وتخكيب وتػريج تجييد تكاليف تعتبخ
 .العصاء اسعار ضسغ مذسػلو واستالمو، السذخوع اعساؿ تشفيح مغ

 لجى السعتسجة لمسعاييخ مصابقتيا مغ التأكج يتع بحيث لمسيشجس المػحة لترسيع ئيمبج رسع تقجيع السقاوؿ عمى
 .السسػلة الجية و السالظ
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 : العقج مخظظات - 17

 معجلو مخصصات واية العصاء، وثائق مع والسخفقو العقج ليحا تحزيخىا تع التي السخصصات ىي العقج مخصصات
 السخصصات وكحلظ العصاء اعساؿ في العسل سيخ اثشاء السيشجس يرجرىا اف يسكغ ممحقو او تفريميو او

 . السيشجس قبل مغ خصيا عمييا والسػافق السقاوؿ مغ السقجمو والتشفيحيو التفريميو

 

   Shop  Drawings  اُز٘ل٤ن٣ٚ أُقططبد  -

 رٔل٣ل الػٔبٍ رل٤ِ٤ٖٚ ر٘ل٤ن٣ٚ ٓقططبد ٝرغ٤ٜي ٝهٍْ ا٤ُٔبٙ فطٞٛ َُٔبهاد أَُبؽخ ػَٔ أُوبٍٝ ػ٠ِ -

 .ٝا٤ُٔبٙ اُٖؾ٢ اُٖوف فطٞٛ

 ٝاُؾٍٖٞ ُٜب اُز٘ل٤ن٣خ أُقططبد أُوبٍٝ ٣ولّ ُْ ٓب ٓٞاك ا٣خ  رٞه٣ل اٝ ر٤ٖ٘غ اٝ ثز٘ل٤ن أُجبّوح ٣غٞى ٝال -

 .َٓجوب أُٜ٘لً ٓٞاكوخ ػ٠ِ

 ًٔب ُألػٔبٍ أُوعؼ٤خ أُقططبد ُؼَٔ اُالىٓــخ أَُبؽخ ثؼَٔ أُوبٍٝ ٣وـــّٞ فٜ أ١ رٔل٣ل اٗزٜــبء ػ٘ل -

( اُْلبكخ) األ٤ِٕخ اَُ٘ـ أُوبٍٝ ٣ٝولّ( Profile) ٝاُجوٝكب٣َ األكو٢ أَُوٜ ّبٓال   As built drawing ٗلند

 ر٤َِٜٔب ٝهجَ ٓ٘ز٤ٜخ األػٔبٍ ٛنٙ رؼزجو إٔ هجَ ػ٤ِٜب ُِٔٞاكوخ ُِٜٔ٘لً أُقططبد ٛنٙ ٖٓ ٓطجٞػخ َٗـ ٝصالصخ

 .االّواف ُغٜبى

 ٓبكح رٌٕٞ ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ ٝٓقططبد ٝٓوب٤٣ٌ ٓٞإلبد ث٘لٌ ٝٓوٍٞٓخ ٓلِٖخ أُقططبد ٛنٙ رٌٕٞ -

 -: ٗٞع ّلبف ع٤الر٤ٖ ٝهم ٖٓ األ٤ِٕخ أُوعؼ٤خ أُقططبد

Pure White Premature Gelatin Transparent Untirable Film. 

 أَُبؽ٤خ األػٔبٍ رٌِلخ ٝرؼزجو ٝاُط٤ُٞخ األكو٤خ َُِٔبهٜ ٍْ( 84X62) اُٞهم ٓوب٤٣ٌ ٝرٌٕٞ ِْٓ 0.07 ٍٔبًخ

 .اُؼطبء أٍؼبه ك٢ ُْٓٔٞخ أُقططبد ٛنٙ ٝرؾ٤ٚو

 فط٢ ًزبة ثٔٞعت أُوبٍٝ ٖٓ ٓٞهؼٚ اال٤ِٕٚ َُِ٘قٚ ثبالٙبكٚ َٗـ صالصخ(  3)  أُٜ٘لً ا٠ُ أُوبٍٝ ٣ولّ -

 . أُٜ٘لً ِٛت ؽَت اٝ اُؼَٔ ٓٞهغ ك٢ ُِٜٔ٘لً ٝرَِْ ثنُي

 . أُٜ٘لً ٣طِجٜب رؼل٣الد اٝ ٓالؽظبد ا٣خ ثزٖؾ٤ؼ ٣وّٞ إ أُوبٍٝ ػ٠ِ -

 َٓؤ٤ُٝخ ٖٓ أُوبٍٝ رؼل٢ ال ٝأُٞإلبد االعٜيٙ اٝ أُٞاك اٝ أُقططبد ٛنٙ ػ٠ِ أُٜ٘لً ٓٞاكوخ إ -

 . اُؼول ٝٓزطِجبد أُٞإلبد ٝؽَت اُٖؾ٤ؾٚ ثبُٔوبٍبد ٝاُز٤ٖ٘غ اُزٞه٣ل

 . اُؼطبء اٍؼبه ٖٙٔ ُْٓٔٞٚ ٝرول٣ٜٔب ٝرغ٤ٜيٛب اُز٘ل٤ن٣ٚ أُقططبد اػلاك رٌب٤ُق رؼزجو -

  ( Record  Drawings)  أُوعؼ٤ٚ أُقططبد - 

 اُالىٓخ أَُبؽخ ثؼَٔ ٣وّٞ إ اُٜ٘بئ٤ٚ اُلبرٞهٙ ٕوف ٝهجَ أُْوٝع اػٔبٍ اٍزٌٔبٍ ٝػ٘ل أُوبٍٝ ػ٠ِ   -

 أَُوٜ ّبٓال( As Built Drawings)  ُٗلند ًٔب ُالػٔبٍ أُوعؼ٤خ أُقططبد ُؼَٔ ر٘ل٤نٛب رْ اُز٢ ُالػٔبٍ

 ك٢ أَُزؼِٔخ أُٞاك ٝٓٞإلبد ٝاه٤َخ رلب٤َٕ ٝاٙؼ ٝثٌَْ أُقططبد ٛنٙ ٝرج٤ٖ االكو٤خ، ٝأُوبٛغ اُؼ١ِٞ

 . ٗلند ًٔب أُْوٝع اػٔبٍ

 ٖٓ ثؤه٤َخ أُوعؼ٤خ أُقططبد ػ٠ِ أُج٤٘خ( ًبُٔلبر٤ؼ) ٝرٞاثؼٜب ا٤ُٔبٙ فطٞٛ ًبكخ هثٜ أُوبٍٝ ٝػ٠ِ     

 .   ا٤ُٖبٗخ اػٔبٍ ػ٘ل ا٤ُٜب إٍُٞٞ َُُٜٞخ أُْوف أُٜ٘لً رؼ٤ِٔبد ٝؽَت اُؼَٔ ٓٞهغ ك٢ صبثزخ ٝٓؼبُْ ٗوبٛ

 أُٜ٘لً ا٠ُ أُقططبد ٛنٙ ٖٓ ٓطجٞػٚ َٗـ صالصخ( 3)ٝ( اُْلبكٚ) اال٤ِٕٚ اَُ٘ـ رول٣ْ أُوبٍٝ ػ٠ِ  -

 ا٣خ ٝر٤ِٖؼ رؼل٣َ أُوبٍٝ ٝػ٠ِ َُِِطٚ، ر٤َِٜٔب ٝهجَ ٓ٘ز٤ٜٚ االػٔبٍ ٛنٙ رؼزجو إ هجَ ػ٤ِٜب ُِٔٞاكوٚ
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 أُقططبد ٝرول٣ْ رغ٤ٜي أُوبٍٝ ػ٠ِ أُقططبد، ٛنٙ ػ٠ِ أُٜ٘لً ٓٞاكوخ ٝثؼل. أُٜ٘لً ٣طِجٜب ٓالؽظبد

 :ًبُزب٢ُ ٓوٍٞٓخ أُوعؼ٤خ

 كهخ ماد( GIS) اُغـواك٤خ أُؼِٞٓبد ٗظبّ ثبٍزقلاّ هٍٜٔب ٣زْ (Plans) ُِْجٌبد األكو٤خ أُقططبد -1

 ثؤٕ ػِٔب   ا٤ُوٓٞى، ٤ٓبٙ ّوًخ ك٢ أُؼزٔلح اُغـواك٤خ أُؼِٞٓبد أٗظٔخ ٓزطِجبد ٓغ رزطبثن ٝثٔٞإلبد ػب٤ُخ

 ك٢ اُغـواك٤خ أُؼِٞٓبد ثؤٗظٔخ أُقز٤ٖٖ هجَ ٖٓ ٤ٍزْ ُِٔٞإلخ أُقططبد ٛنٙ ٓطبثوخ ػ٠ِ اُزله٤ن ػ٤ِٔخ

 . ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ

  اُـ...  ٝػو٤ٙخ ٤ُٞٛخ ٓوبٛغ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ، ًٜوثبئ٤خ، إْٗبئ٤خ،)  أُوعؼ٤خ ٝاُوٍٞٓبد أُقططبد ثبه٢ -2

 (.AutoCAD) اٍ ٗظبّ ثبٍزقلاّ إٗزبعٜب ك٤زْ

 .أُقططبد ٛنٙ ًبَٓ ٖٓ(  CD's)  اٌُزو٤ٗٝخ َٗـ أهثؼخ(  4)  رول٣ْ أُوبٍٝ ػ٠ِ -

 :                       62ٍْ×84ه٤بً ّلبف ع٤الر٤ٖ ٝهم ٖٓ اال٤ِٕٚ أُوعؼ٤ٚ أُقططبد ٝهم ٗٞػ٤خ رٌٕٞ  -

- )Pure  White  Perm trace  Gelatin  Transparent  Untirable  Film, 0.07 mm thick (.  

( As Built Drawing) اُز٘ل٤ن ؽَت أُقططبد ٖٓ هه٤ٔخ ثَ٘قخ ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ ري٣ٝل أُوبٍٝ ػ٠ِ   -

 ٤ٓبٙ ّوًخ ك٢ ثٜب أُؼٍٔٞ اُج٤بٗبد هبػلح َٗقخ َٓزقلٓب ArcGIS ثوٗبٓظ فالٍ ٖٓ ػ٤ِٜب اُؼَٔ ٣زْ ٝاُز٢

 ٛجن ٝهه٤ٚ َٗقٚ ًٝنُي( Geodatabase. dB)اٝ Format ((shp  اُٜ٘بئ٢ ٌِّٜب ٣ٌٕٞ إ ػ٠ِ ا٤ُوٓٞى

 :  اُزب٤ُٚ أُؼِٞٓبد(   Layers) اُطجوبد ػ٠ِ رؾزٟٞ ثؾ٤ش اُوه٤ٔٚ اَُ٘قٚ ػٖ األَٕ

 . اُٖؾ٢ اُٖوف اٝ ا٤ُٔبٙ ُْجٌبد  Lines  اُقطٞٛ ٛجوخ ▪

 . Nodes (   Fittings) أُ٘بَٛ اٝ اُزغ٤ٜياد ٛجوخ ▪

 .اُٖؾ٢ اُٖوف اٝ ا٤ُٔبٙ ُْجٌبد  Lines أُ٘ي٤ُخ ُِٕٞالد ٛجوخ ▪

 . Nodes (  Fittings) أُ٘ي٤ُخ ُِٕٞالد اُزغ٤ٜياد ٛجوخ ▪

 .  كوٜ اُغل٣لح أُ٘بَٛ اٝ ٝاُوطغ اُقطٞٛ  ػ٠ِ اُوه٤ٔخ اَُ٘قخ رؾ١ٞ إ ▪

 .  Snap اٍ ٝٓواػبح ٝاُزغ٤ٜياد اُقطٞٛ ُِطجوز٤ٖ ٛ٘ل٢ٍ هثٜ ٣زْ إ ▪

 االؽلاص٤بد ٗظبّ ػ٠ِ أُؾبكظخ ٓغ ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ثْوًخ ثٚ أُؼٍٔٞ ٝاُزوه٤ْ اُوطغ ٗلٌ اٍزقلاّ ▪

 .)  (Palestine_1923_Palestine_Gridاُلَِط٢٘٤ اُزوث٤غ ٝٛٞ ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ ك٢ أَُزقلّ

 اظٜبهاُقطٞٛ ٓغ اُوبئٔخ اُْجٌبد ٓغ ٝعلد إ ٝاُلَٖ ٝاُؼيٍ اُوثٜ ٗوبٛ ػ٠ِ رؾ١ٞ إ  ▪

 .أُِـ٤خ

(  1/100)  أكو٢(  1/1000)  ٝاُجوٝك٤َ. 1/2500 اٝ 1/1000 ُِٔقططبد هٍْ ٓو٤بً اػزٔبك ▪

  ٓ٘بٍت هٍْ ثٔو٤بً اُزلب٤َٕ ٝهٍْ.  ػٔٞك١

 . أُوكوخ أُقططبد ك٢ أُج٤٘خ اُٜبِٓ ٓؼِٞٓبد ػ٠ِ اُٞهه٤خ أُقططبد رؾ١ٞ إ ▪

 . االّواف ٖٓ ٝٓؼزٔلح اُٞهه٤خ اَُ٘قخ ا٠ُ ٓطبثوخ اُوه٤ٔخ اَُ٘قخ رٌٕٞ إ  ▪

 . اػالٙ أُنًٞهح أُٞإلبد ؽَت أُوب٤ُٖٝ هجَ ٖٓ االٍزالّ ٤ٍزْ  -

 .أُْوٝع اػٔبٍ ٖٓ االٗزٜبء هجَ اُٜ٘بئ٤خ أُقططبد ر٤َِْ أُوبٍٝ ػ٠ِ

 ُْٓٔٞٚ األٌُزو٤ٗٝخ ٝاَُ٘ـ أُقططبد ٛنٙ ٝر٤َِْ ٝرغ٤ٜي ٝرؾ٤ٚو أَُبؽ٤خ االػٔبٍ رٌب٤ُق رؼزجو -

 .اُؼطبء ٤ًٔبد علٍٝ ث٘ٞك اٍؼبه ػ٠ِ ٝٓؾِٔخ
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 : اٌؼطبء ٚصبئك ا٠ٌٛٚبد -18

 :اُزب٢ُ اُزَََِ ؽَت ثبال٣ُٞٝبد ٝرَزجلٍ -األٍٝاُغيء-ؼولُِ اُؼبٓٚ اُْوٝٛ ك٢ اُٞاهكح األ٣ُٞٝبد رؾنف

 .اُؼول ارلبه٤خ .1

 .اُوجٍٞ ًزبة .2

 .أُ٘بهٖخ ػوٗ ًزبة .3

 .اُؼطبء ٝصبئن ػ٠ِ ٓالؽن ا٣خ .4

 .ٝاُؼبٓخ اُقبٕخ اُْوٝٛ .5

 .ٝاُؼبٓخ اُقبٕخ أُٞإلبد .6

 .أُقططبد .7

 .ا٤ٌُٔبد علٍٝ .8

 اُزؼ٤ِٔبد إٕلاه أُٜ٘لً ػ٠ِ ٣زؼ٤ٖ كئٗٚ ، ث٤ٜ٘ب ك٤ٔب" رجب٣٘ب أٝ اُؼطبء ٝصبئن ك٢" ؿٔٞٙب ٛ٘بُي إٔ رج٤ٖ إما أٓب

 .مُي ثقٖٞٓ اُالىّ اإل٣ٚبػ أٝ

 

 : اٌفٛرٛغشاف١خ اٌظٛس -19

ػ ا ىسوك جسشيسلايات جيػ ت بدح سلعال خء تقجـ سياأثش عو خ ذسلا حيفتش مدؤولية ترػيخ مخاحل اوؿقالس عمى
 ي:مي يسابيغ فم

(  لسع العقاػ و مأع ) قػ سلي اة فخ خاصاىسطل سذخوع أولم اـعلي امالك عفػتػغخافية لمسػقر صػ  ع أخحيت -
 ت .  وقع سخ ا فيس شجسيلمر ػ رلاه ىح يعوتقج ءاذنة لإلررمخاحة مد حلظ لكلكو 

 ؿو اقلسا لبةمصا مع ػررال حهـ ىقجوت ع ،خو ذسلات اشنذا عجسي ياءنإ جعبيا دنف خشاضسال هىح يخرػ ت دةعاإ  تعوي
 يائية الش

 س ،شجدىا السيحجة ييشات زمخ تفعسل عمى لخ اسي جـقتؿ ضافية مغ الرػر خالإعة ػ مجس شيخ كل سليع -
 . وؿقامسل ابحدالى عم ةبلصال مك الرػر مع هحقجـ ىتو 

 (Cameraوحجيثة السػاصفات ةدػ الج يةلاع ةيعنػ  غمو  ف سمػّ لالشػع ا مغ خرػيتال وآلة رػرلف اػ تك -
Digital ) هخ يع ترػ ت مشطخل كمغ (  عم 125 × 100 قياس)  فاثش( إ 2د ) جة عر وصػ . 

خ طكل مش غسويتزجس يشسال ياميعيػافق (  اتملبػ اكية ) تيسالب تامفغغ مسلسصبػعة ضاػر رال عقجيتتع ي -
 ة .ػر الر حخخ أيار تػرة و رلا يف طخسشلقع اػ مو  صفوو وؿ اقع السواس ءعصالاورقع  لػحة تذيخ إلى اسع

 ةاديخ سعار اإلفاأل غضس ةسػلذف مب السقاوؿ وتكػ داح مىع غيمب ػا ىسا كييسف أخح الرػر وتقجيكالتبخ تتع -
 اء.عصلا دػ شبل
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 :اٌجشصِٟٛ اٌفذض اجشاء -27

 :اُغوص٢ٓٞ اُلؾٔ اعواء ػ٘ل ٓب٢ِ٣ ٓواػبح أُوبٍٝ ػ٠ِ

 ػ٤ِٚ اُْجي ٤ٍزْ اُن١ اُقٜ)  ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ُْوًخ اُزبثؼخ ا٤ُٔبٙ ٖٓبكه ٖٓ ُِـ٤ََ ا٤ُٔبٙ ثبفن أُوبٍٝ ٣وّٞ – 1

 ٗلوخ ٝػ٠ِ ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ هجَ ٖٓ ٓؼزٔل ٓبئ٢ ٖٓله ا١ اٝ(  اُوو٣جخ ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ ٓؾطبد اٝ

 .اُقبٕخ أُوبٍٝ

 اُغوص٤ٓٞخ اُؼ٤٘بد كَْ ؽبٍ ٝك٢ اُغوص٢ٓٞ اُلؾٔ ػ٤٘بد ٗزبئظ ظٜٞه ُؾ٤ٖ هبئٔخ أُوبٍٝ َٓؤ٤ُٝخ رجو٠ – 2

 .اُؼ٤٘ٚ ر٘غؼ ؽز٠ عوص٤ٓٞٚ ػ٤٘بد افن ٣ٝزْ عل٣ل ٖٓ اُزؼو٤ْ ثبػبكح أُوبٍٝ ٣وّٞ

 أُوبٍٝ ٗلوخ ػ٠ِ ٝاُـ٤ََ أُوبٍٝ ؽَبة ػ٠ِ ا٤ُٔبٙ ٝاصٔبٕ أُقجو٣ٚ اُلؾٕٞبد رٌب٤ُق رٌٕٞ -1

 ٍؼو) ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ُْوًخ اُو٢ٍٔ اَُؼو اٙؼبف ثضالصخ ا٤ُٔبٙ اصٔبٕ ٝروله ا٤ُٔبٙ اصٔبٕ ؽ٤ش ٖٓ

 (.اُٖٜبه٣ظ

 :اُلؾٕٞبد اٗٞاع

 ٓقزجو ا١ اٝ ا٤ُوٓٞى ٤ٓبٙ ّوًخ ٓقزجواد ك٢ ٝمُي اُقبٕخ ٗلوزخ ٝػ٠ِ اُزب٤ُخ اُلؾٕٞبد اعواء أُوبٍٝ ػ٠ِ

 :اُـب٣خ ُٜنٙ أُقزٖخ اُغٜبد هجَ ٖٓ ٓؼزٔل

1 – PH 

2 – Turbidity 

3 – R-CL2 

4- THM 

 : اٌّمبٚي ٠مذِٙب اٌزٟ اٌّٛاد -21

 .ٝعٚ أًَ ػ٠ِ اُؼَٔ الرٔبّ ٣ِيّ ٓب ثغ٤ٔغ ُِْٔوٝع ري٣ٝلٙ ػٖ َٓؤٝال أُوبٍٝ ٣ٌٕٞ

 :اٌجذاٚي -22

 :اُزطبثن علاٍٝ

 Technical Catalogue & Compliance Tables اُزطبثن ٝعلاٍٝ اُل٤٘خ اُْ٘واد

 األ٤ِٕخ اُل٤٘خ اُْ٘وح ٣ولّ ٝإٔ أُْوٝع ػَٔ ك٢ رلفَ اُز٢ أُٞاك ٌُبكخ اُل٤٘خ اُْ٘واد ٣ولّ إٔ أُوبٍٝ ػ٠ِ

 اُْ٘واد ك٢  ٛواىٛب  أُبكح ػ٠ِ اُزؤ٤ّو ٓغ" ك٤٘ب رِْٜٔب اُز٢ أٝ ثبُناد ثٜب اُقبٕخ" رٔبٓب أُؼوٝٙخ ُِٔبكح

 ك٢ مًو إٔ ٝٛواىٛب) ٝأُطِٞثخ ٝٛواىٛب أُؼوٝٙخ أُبكح أٍْ ك٤ٚ" ٓلٖال ٓوبهٗخ علٍٝ ٝرول٣ْ أُوكوخ اُل٤٘خ

 ث٤ٜ٘ب ك٤ٔب ٝاُزطبثن االفزالف ٝث٤بٕ اُؼطبء ك٢ ثبُٔطِٞة ٓوبهٗخ ُِٔؼوٝٗ اٌُبِٓخ اُل٤٘خ ٝأُٞإلبد( اُؼطبء

 الصجبد ٝأُؼوٝٙخ أُطِٞثخ أُبكح ػ٤ِٜب أُٖ٘ؼخ اُو٤ب٤ٍخ أُٞإلبد رول٣ْ ٣ٝغت ًٔب مُي ػ٠ِ ٓالؽظخ ٝأ١

 .أُْوف أُٜ٘لً ٓٞاكوخ الفن ٝمُي اُل٤٘خ اُزطبثوبد أٝ االفزالكبد

 :اإلششاف جٙبص رٕمالد - 23

  (.3) ػلك ٕبُٕٞ ٤ٍبهح ٝر٤َِْ رٞه٣ل أُوبٍٝ ػ٠ِ

 الػٔبٍ اال٢ُٝ اإلٍزالّ إرٔبّ ُٝؾ٤ٖ أُْوٝع أػٔبٍ ر٘ل٤ن ٓلح ٤ِٛخ اُؼَٔ، ُٖبؽت اُزبثغ اإلّواف عٜبى الٍزؼٔبٍ 

 : اُزب٤ُخ ثبُٔٞإلبد أُْوٝع
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 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.).  

 .فػؽ  فسا 2018 مػديل( 3) السصمػب العجد -  

 .الريانة مجة بمغت ميسا الريانة حالة في بجيمة مشاسبة سيارة تدويج السقاوؿ عمى -

 .السقاوؿ إلى الديارات ممكية تؤوؿ األولي، االستالـ وإتساـ السذخوع انتياء بعج -

 .أخخى  ضخائب أو رسـػ وأية السبيعات وضخيبة اإلستيخاد ورسـػ الجسخكية الخسـػ مغ معفاة غيخ الديارات -

. الالزمة والريانة والتخخيز الذامل والتأميغ بالػقػد الخاصة والكػبػنات الػقػد مراريف كافػة تأميغ السقاوؿ عمى
 . العصاء لبشػد االفخاديو االسعار عمى محسمو الديارات تكمفة وتعتبخ األولي اإلستالـ وإتساـ السذخوع إنتياء ولحيغ الخ

 :كتؾابعيا السياه انابيب تسجيج أعساؿ - 24

 : عػػػػػاـ: 1

 .السذخؼ السيشجس مغ بالتشفيح البجء قبل السياه خصػط مدارات عمى السػافقة أخح السقاوؿ عمى - 1

 أي في الحفخيات العسل يذسل حيث العسل في البجء قبل القائسو السياه خصػط مػاقع وتجقيق كذف السقاوؿ عمى - 2
 ضسغ مذسػلو االعساؿ ىحه تكاليف تعتبخ و السػاصفات بسػجب الدصػح وضع واعادة الصسع وإعادة التخبو مغ نػع

 .العصاء اسعار
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 يتع ذلظ عمى الدمصو مػافقة حالة وفي السيشجس مػافقة بجوف  القائسو السياه خصػط مغ السياه باخح يدسح ال - 3
 . السيشجس تعميسات حدب ذلظ عمى السقاوؿ ومحاسبة السدتيمكو السياه كسيات حداب

 مغ امكغ ما التقميل اجل مغ وفاعميو بدخعو يتع اف يجب القائسو الخصػط مع السقتخحو الخصػط وصل اف - 4
 . لمدكاف السائي بالتدويج االخالؿ

 حدب بو السشاشو السدئػليات مغ السقاوؿ تعفي ال السقاوؿ، مغ مقجمو مػاد او عسل أي عمى السيشجس مػافقة اف - 5
 . العصاء ىحا شخوط

 يدسح ال حيث السيشجس عميو يػافق خاصو معجات باستعساؿ عمييا التػصيل السخاد السياه خصػط قصع يتع - 6
 .الخط محػر عمى عسػديو القز عسمية تكػف  اف يجب و الغازي  او الكيخبائي المحاـ باستعساؿ

 أُؼلاد ع٤ٔغ ٣ٞكو إ ٝػ٤ِٚ اُوبئٔٚ ا٤ُٔبٙ فطٞٛ كافَ ٝاالٍٝبؿ االروثٚ كفٍٞ ُٔ٘غ اُؾ٤طٚ افن أُوبٍٝ ػ٠ِ - 7

 إَُٞ أُواك اُقٜ ثوطغ أُجبّوٙ هجَ ِٕٝٚ ًَ ٓٞهغ ٖٓ ا٤ُٔبٙ ُٚـ ُِزْـ٤َ عبٛيٙ ٓ٘بٍجٚ ٓٚقخ ك٤ٜب ثٔب اُالىٓٚ

 رْـ٤َ اػبكح ك٢ اُزبف٤و ُٝزالك٢ اُوبئٔٚ اُزٞى٣غ فطٞٛ ا٠ُ ٝاالٍٝبؿ أُِٞصخ ا٤ُٔبٙ كفٍٞ ٖٓ اُزو٤َِ اعَ ٖٓ ػ٤ِٚ

 .اُوبئٔٚ اُقطٞٛ

 اَُطؾ٤ٚ)  اُوبئٔٚ أُواكن ًٝبكخ ا٤ُٔبٙ فطٞٛ ٖٓ ثب١ االٙواه ُؼلّ اُالىٓٚ االؽز٤بٛبد افن أُوبٍٝ ػ٠ِ - 8

 ٣وّٞ إ ػ٤ِٚ اُؼول، ثبػٔبٍ ه٤بٓٚ ٗز٤غخ  أُواكن ُٜنٙ أُوبٍٝ ٣َججٜب اٙواه ٝا٣خ ،( االهٗ رؾذ ٝأُلكٞٗٚ

 أُوبٍٝ ٣ؼط٢ ٝال اُؼطبء اٍؼبه ٖٙٔ ُْٓٔٞٚ اُزٌب٤ُق ٝرؼزجو اُؼَٔ ثلء هجَ ػ٤ِٚ ًبٗذ ًٔب اٍزجلاُٜب اٝ ثبٕالؽٜب

 .مُي ُوبء ػالٝاد أ١

 أَُجوٚ أُْوف أُٜ٘لً ٓٞاكوخ افن ثؼل رلؾٔ إ ٣غت اُؼطبء اػٔبٍ ك٢ ُالٍزؼٔبٍ أُوبٍٝ ٣ولٜٓب ٓٞاك أ١ إ - 9

 أُٞهغ ا٠ُ أُؽٚود ٓٞاك ٝأ١. ٌٓبكئٚ افوٟ ٓٞإلبد ا٣خ اٝ أُطِٞثٚ ُِٔٞإلبد ٝٛجوب أُوبٍٝ ٗلوخ ػ٠ِ ٝمُي

 أُوبٍٝ كؼ٠ِ أُْوٝع اػٔبٍ ك٢ ُالٍزؼٔبٍ ٓ٘بٍجٚ ؿ٤و اٝ ٓزل٤ٗٚ ٗٞػ٤ٚ ٖٓ اٝ ٕبُؾٚ ؿ٤و أُٜ٘لً ثوأ١ ًٝبٗذ

 .اُقبٕٚ ٗلوزٚ ٝػ٠ِ أُٞهغ ٖٓ افواعٜب

 :  ٝاُطْٔ اُؾلو٣بد: 2

 :  اُق٘لم رؾ٤ٚو - أ

 . ُِٔٞا٤ٍو ٤ٍِْ رٔل٣ل ػ٠ِ اُؾٍٖٞ العَ ٝكائٔب صبثزب كػٔب ٣ِيّ ؽ٤ضٔب ُِزوثٚ ٣زٞكو إ اُٚوٝه١ ٖٓ

 ٝػ٘لٓب(  اُزب٤ٖٓ)  ٗبػٔخ هكّ ثٔٞاك ٣ٝٔالء أُٞا٤ٍو اٍلَ رؾذ( 150ْٓ) ػٖ ٣وَ ال ػٔن ػ٠ِ اُق٘بكم رؾلو - 

 ٛنٙ ى٣بكح اُٚوٝه١ ٖٓ ٣ٌٕٞ كول ٓ٘زظْ ؿ٤و اُق٘لم اٍلَ ٣ٌٕٞ ؽ٤ضٔب اٝ ٛو٣ب االٍبً ًبٕ اما اٝ ٓجزِٚ اُزوثٚ رٌٕٞ

 . ؽَبثٚ ػ٠ِ االػٔبٍ ثٜنٙ اُو٤بّ أُوبٍٝ ٝػ٠ِ أَُبًٚ

 ٣ٌٕٝٞ ، أٌُٔ٘ٚ ثبَُوػٚ أُٞا٤ٍو كٞم اُوكّ ٣غت ًٔب أُٞا٤ٍو رٔل٣ل هجَ ًج٤وٙ َُٔبكخ اُق٘لم ؽلو ػلّ ٣غت -

 اُِٖجٚ ٝاالعَبّ اُطٞة ٝٙغ ػلّ ٣ٝغت أُقططبد ك٢ ٓج٤ٖ ٛٞ ػٔب ال٣وَ  أُبٍٞهٙ اػ٠ِ ك٢ اُق٘لم ػوٗ

 . اُلائْ اٝ أُؤهذ ُِلػْ أُبٍٞهٙ رؾذ

 ثـ٘ َٝٓزو٤ْ ٓ٘زظْ ثٌَْ ٝاُجالٛ اُقوٍبٗٚ هٔ ٣غت ًٝنُي اال٢ُ ثبُْٔ٘به االٍلِذ(  اَُطؼ ٛجوخ)  هٔ ٣زْ -

 . اُق٘لم ؽٞاف ٖٓ عٜٚ ًَ ٖٓ ٍْ 15 ٝثي٣بكح َٝٓزو٤ٔٚ ٓ٘زظٔٚ اُق٘بكم ؽٞاف رٌٕٞ ٢ٌُ اُؾلو ٛو٣وخ ػٖ اُ٘ظو

 ٝرؼزجو اُقبٕٚ ٗلوزٚ ٝػ٠ِ أُقزٖٚ اُغٜبد رؾلكٛب اُز٢ االٓبًٖ ا٠ُ اُلبئ٘ اُؾلو٣بد ٗبرظ ٗوَ أُوبٍٝ ػ٠ِ -

 . اُؼطبء اٍؼبه ٖٙٔ ُْٓٔٞٚ رٌب٤ُلٜب
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  BEDDING  AND  SIDE  BEDDING:  االٗجٞة ؽٍٞ اُطْٔ - ة

 ٝػ٠ِ ٝرؾذ كٞم)  أُقططبد ك٢ ٓج٤ٖ ٛٞ ػٔب اُ٘ظو ٝثـ٘ ٢ِ٣ ك٤ٔب ٓٞٙؼ ٛٞ ًٔب األٗبث٤ت ع٤ٔغ روكّ -

 (:  ْٓ 100)  ػٖ ٛجوخ ًَ ٍٔبًخ ري٣ل ال ٛجوبد ػ٠ِ ٝثبٗزظبّ  ٣ل٣ٝب   ٝرلى( اُزؤ٤ٖٓ) ٗبػٔخ ْٛٔ ثٔٞاك( اُغبٗج٤ٖ

 .اُؾل٣ل أٗبث٤ت ، اُلًزب٣َ أٗبث٤ت ٝأهطبه أٗٞاع ًبكخ رؾذ(  150ْٓ)  ثَٔبكخ - أ

 . ٝاُلًزب٣َ اُؾل٣ل أٗبث٤ت ظٜو كٞم(   ْٓ 300)  ثَٔبكخ - ة

 .أُقططبد ك٢ ٓٞٙؼ ٛٞ ًٔب األٗبث٤ت أٗٞاع ٌُبكخ اُغٞاٗت – ط

 : اُزب٤ُخ أُٞإلبد ٝ اُزلهط ؽَت(  اُزؤ٤ٖٓ)  اُ٘بػٔخ اُطْٔ ٓٞاك رٌٕٞ -

 

 

 

 %  أُبه َٗجخ  أُ٘قَ ؽغْ 

 100 ( "3/8 ) ْٓ 9.5 اُٞىٕ ٖٓ%  1 ػٖ ري٣ل ال اُط٤٘٤ٚ اٌُزِٚ

C L 100 – 95 ( 4 ههْ)  4.75ْٓ اُٞىٕ ٖٓ%  0ه1 ػٖ ري٣ل ال 

So3 80 – 45 ( 16 ) ْٓ 1.18 اُٞىٕ ٖٓ%  0ه4 ػٖ ري٣ل ال 

Coal  and  Lignite30 – 10 ( 50 ههْ)  0.30ْٓ اُٞىٕ ٖٓ% 1ػٖ ٣ي٣ل ال 

 10 – 2 ( 100 ههْ)  ْٓ 0.15 

 3 – 0 ( 200 ههْ)  ْٓ 0.075 

 

 ) %( أُبه َٗجخ  أُ٘قَ ؽغْ

19ْٓ ( ¾ " ) 100 

12.70ْٓ ( ½ " ) 90 – 100 

9.5ْٓ ( 3/8 " ) 40 – 70 

 15 – ٕلو (  4 ٗٔوٙ)  4.75ْٓ

 5 – ٕلو (  8 ٗٔوٙ)  2.36ْٓ

 

 رٌٕٞ ال إ ٣غت ٝ ٓالئٔٚ االًضو(  ْٓ 10 - 5)  ٖٓ رزواٝػ اُز٢ االؽغبّ ٖٓ اُؾغبهٙ ًَٝو ا٤ََُ ؽٖٔخ رؼزجو ٝ

 رزٌَو اُز٢ اُطجب٤ّو٣ٚ أُٞاك رؼزجو ٝ أُبٍٞهٙ ٛجٞٛ ٝ االٗغواف ُٔ٘غ مُي ٝ اُ٘ؼٞٓٚ ًض٤وح اُ٘بػٔٚ أُقزبهٙ أُٞاك

 ٢ٛ ؽَجٔب كزٌٕٞ اُلى كهعخ آب ، عٞاٗجٜب ك٢ ٝ أُٞا٤ٍو رؾذ ُِز٣َٞٚ ٓ٘بٍجٚ ؿ٤و اُط٤٘٤ٚ أُٞاك اٝ رو٤ٛجٜب ػ٘ل

 . أُقططبد ك٢ ٓج٤٘ٚ
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 . أُٞهغ ٛج٤ؼخ ٝؽَت أػالٙ اَُبثوٚ أُٞاك ٖٓ أ١ الٍزؼٔبٍ أُْوف أُٜ٘لً ٓٞاكوخ أفن  ٣غت ؽبٍ أ١ ٝػ٠ِ

 :اُؼ١ِٞ اَُطؼ ا٠ُ اُطْٔ - ط

 (: اُزواث٢ اَُطؼ ماد)  االهٗ ك٢ اُق٘بكم:   1 - ط

  ػ٤ِٜب ٓٞاكن ٓقزبهٙ ٓٞاك ٖٓ االهٗ َٓ٘ٞة ا٠ُ ظٜوأُبٍٞهٙ كٞم( 300ْٓ) َٓ٘ٞة ٖٓ اُطْٔ ٓٞاك رٌٕٞ -

 ػٖ ري٣ل ال ٜٓ٘ب ٛجوٚ ًَ ٍٔبًخ ٝرٌٕٞ ٛجوبد ػ٠ِ ٝاُلؽَ ثبُٔبء اُوُ ٓغ ٤ٌ٤ٗٚا٤ٌُٔب ثبالعٜيٙ كًٜب ٣ٝغو١

200ْٓ. 

 افزجبه ٝؽَت أُقططبد ػ٠ِ ٓج٤ٖ ٛٞ ًٝٔب ُِطْٔ اُغبكٚ اٌُضبكٚ ٖٓ%  90 ػٖ ٣وَ ال ثٔب كزٌٕٞ اُلى كهعخ أٓب -

 .  AA SHTO  . T.180 ههْ أُٞإلبد ؽَت أُؼلٍ ثوًٝزو

 مغ خاليو ،(  السذخؼ السيشجس مغ عمييا مػافق)  مشاسبو مػاد مغ الخشادؽ لخدـ السدتعسمو السختاره السػاد تكػف  -
 يديج التي الخخسانو قصع او الحجاره عمى تحتػي  وال السصمػبو الجؾ درجة عمى لمحرػؿ ومتجرجو والذػائب الفزالت

 شبقا(  10)  مغ اقل السشاسبو لمسػاد(  Plasticity Index)المجونو محتػى  ويكػف  قياس اي في( مع50) عغ حجسيا
 بخكتػر فحز حدب( 3سع/غخاـ1.6) مغ اكثخ ليا العطسى الجافو الكثافو وتكػف ( 1377) رقع البخيصانيو لمسػاصفات

 الخاصو نفقتو وعمى السقاوؿ فعمى(  الحفخيات ناتج)  الحفخ مػاد كفاية او صالحية عجـ حالة وفي لمكثافو، القياسي
 .السذخؼ السيشجس عمييا ويػافق السػقع خارج مغ معتسجه حفخ مغ الرالحة الصسع مػاد وتػريج احزار

 (: االرصفو ، الداحات ، الذػارع)  السعبجه الدصػح في الخشادؽ:   2 - ج

  السستمكات وجسيع واالشاريف واالرصفو( السدفمتو) السعبجة والداحات الصخؽ  سصػح اوضاع اعادة السقاوؿ عمى -
 او واالرصفو  والصخؽ  الذػارع في الحفخيات اثشاء وذلظ لمعسل نتيجة تزخرت او الحفخيات اثشاء تداؿ التي واالنذاءات

 . الحفخيات عسمية قبل عميو كانت كسا لمسذاه مسخات اية

 او السعبجه والداحات الذػارع في الدصح مشدػب الى الساسػره ضيخ فػؽ (  مع 300) مشدػب مغ الصسع مػاد تكػف  -
 ( :  الدصح شبقة سساكة االعتبار بعيغ االخح مع)  يمي كسا االرصفو

 ختامي وجو او تأسيدي وجو او إسفمتيو بخمصة معبجة كانت سػاء(  السدفمتة)  السعبجة والذػارع الصخؽ  شػؿ عمى - 1
Asphalted , M C . or  seal coat )) كل ،(خخسانيو او مبمصو او معبجه كانت سػاء) والداحات السذاه ومسخات 

  شبقو كل سساكة تديج ال شبقات عمى وتجحل بالساء تخش B.C)) الحرػيو الفخشيات مغ تكػف  اف يجب الصسع مػاد
 .  الشسػذجيو السخصصات حدب السصمػبو الجؾ وبجرجو  مع 150عغ

 مػاد فاف أعاله(  1  - 2 - ج)  الفقخه في السحكػره االنػاع مغ(  مائل بذكل او عخضيا)  الذػارع قصع عشج - 2
 : يمي كسا شبقات عمى تكػف  اف يجب السعبجه الدصح شبقة قبل الصسع

 حدب يػما 28 بعج 3سع/كغع200 عغ التقل صغخى  مكعبي كدخ بقػة(  مع 300) سساكة العادية الخخسانة مغ - أ
  السخصصات
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 يجب( التأميغ شبقة) الشاعع الصسع شبقة وجو ولغاية اعاله(  أ)  البشج في الػاردة العادية الخخسانة شبقة اسفل مغ - ب
 حدب سابقا ورد كسا وتجؾ وتخدـ ادناه السػاصفات حدب ( Base Course ) الخذغ الخكاـ مغ الصسع مػاد تكػف  اف

 . السخصصات

 الرادره والجدػر الصخؽ  إنذاء العساؿ العامو الفشيو السػاصفات حدب ( .B.C ) الحرػيو الفخشيات مادة تجرج يكػف 
 : كالتالي تكػف   Glass  B  ( 2-3 )  ججوؿ ( 1-3 )  الفرل 1991 لدشة  واالسكاف العامو االشغاؿ وزارة  عغ

 

 

 % الػزف  حدب السار مخبعة بفتحات السشخل حجع

Glass    B بػصة مع 

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 4 رقع 4.75

 50-20 10 رقع 2.00

 30-10 40 ههْ 0.425

 15-5 200 ههْ 0.075

 

 :واالشاريف واالرصفو والداحات الذػارع سصػح وضع اعادة - د

 بسػجب  عميو كانت ما الى الخ.. واالشاريف واالرصفو والداحات الصخؽ  أوضاع بإعادة التاـ االلتداـ السقاوؿ عمى -
. ) 1991 سشة واالسكاف العامة االشغاؿ وزارة عغ الرادرة والجدػر الصخؽ  إنذاء ألعساؿ العامة الفشية السػاصفات

 (. إضافية عالوات أو تكاليف أي بجوف  واإلسكاف العامة األشغاؿ وزارة متصمبات حدب بالتشفيح اإللتداـ السقاوؿ وعمى
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 الصخؽ  انذاء العساؿ العامو الفشيو السػاصفات في ورد لسا مصابقو بيا الستعمقو االعساؿ وكافة السدتعسمو السػاد تكػف  -
 السػاصفات ىحه وتعتبخ تعجيالت، مغ عمييا وماشخأ 1991 لدشة واالسكاف العامو االشغاؿ وزارة عغ الرادره والجدػر

 .االعتبار ىحا عمى وتفدخ وتقخأ العصاء وثائق مغ يتجدأ ال جدء

 عمى السيشجس، وبسػافقة السخصصات عمى السبيشو والتفاصيل السػاصفات بسػجب واالرصفو الصخؽ  وضع اعادة يتع -
 شخؽ  تعبيج مثل) السذخوع تشفيح اثشاء واالرصفو الصخؽ  ىحه لدصػح السعشيو الدمصات قبل مغ الػضع تغييخ تع اذا انو
 الصػلي الستخ حداب ويتع وضع الخخ شبقا الدصػح ىحه وضع اعادة السقاوؿ عمى يتػجب فانو( ارصفو عسل او

 . الكسيات ججوؿ في يقابمو ما حدب(   ججيج وضع اخخ حدب)  السػاضع ىحه في السشفحه لالعساؿ

 االفخاديو االسعار ضسغ مذسػلو االنقاض وتخحيل وازالة عميو ماكانت الى الدصػح وضع اعادة تكاليف تعتبخ -
 . الكسيات ججوؿ في ذلظ خالؼ يحكخ مالع عالوات أي لحلظ يجفع ال و السياه خصػط تسجيج العساؿ

 :يمي كسا الدصػح أوضاع إعادة يتع -

 (: السدفمتو)  السعبجه والداحات الذػارع:  اوال

 وضع اعادة يتع السيشجس مػافقة عمى والحرػؿ الالـز السشدػب الى والػصػؿ والجؾ الصسع اعساؿ مغ االنتياء بعج
 :يمي كسا والذػارع السعبجه الدصػح

 بسػجب بسػجب السعجؿ بخوكتخ اختبار حدب% (  95)  لجرجة والجحل بالساء ورش وفخش وخمط وتػزيع تػريج - أ
AASHTO - T180 االولي االساس لصبقة وذلظ الجحل بعج سع 15 بدساكة و ( Sub - Base  Course ) . 

 - AASHTOالسعجلة بخوكتخ تجخبة حدب%  100 لجرجة والجحل بالساء ورش وفخش وخمط وتػزيع تػريج - ب
T180 الثانيو االساس لصبقة وذلظ الجحل بعج سع 15 وبدساكة (Base  Course ) .  

– 3)  فرل والجدػر الصخؽ  العساؿ العامو الفشية السػاصفات حدب متجرجو والثانيو االولى الصبقتيغ مػاد تكػف  - ج
 (. ب)  صشف(  2 - 3)  ججوؿ( 1

 الخش ويتع 2ـ/  كغع1.5 بسعجؿ(  MC - 70)  اسفمت مغPrime Coat  التاسيدي الػجو ورش تػريج - د
 . ميكانيكيا  

 بعج سع10عغ التقل وبدساكة ( Hot Bituminous Concrete) الداخشو االسفمتيو الخمصو ودحل وفخش تػريج - ى
 . الجحل
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 :االرصفو:  ثانيا

 وضع تعاد السيشجس مػافقة عمى والحرػؿ الالـز السشدػب الى والػصػؿ والجؾ الصسع اعساؿ مغ االنتياء بعج
  االرصفو كانت سػاء السيشجس، ومػافقة تعميسات بسػجب و السػاصفات حدب" سابقا عميو كانت ما الى االرصفو

 (. البالط تحت سع 10 سساكة خخسانيو مجة شامال ،  بانػاعو بالط)  بالط او خخسانيو او  اسفمتيو

 : االشاريف:  ثالثا

 .الحالو عميو تكػف  ما وحدب الرشع جاىده الخخسانو مغ او حجخيو اما االشاريف تكػف 

  القاعجه يذسل والعسل(  3 - 1 بشدبة)  والخمل االسسشت مػنو باستعساؿ االصمي وضعيا حدب االشاريف تخكب -
  السيشجس وبسػافقة االعساؿ جسيع مع والتكحيل التخكيب ومػنة(  يػما 28 بعج 2سع/  كغع 200)  العاديو الخخسانو مغ

 . السذخؼ

  : ( Reinforced  Concrete  Encasement ) السدمحة بالخخسانة التغميف:       3

 في مخورىا حاؿ في أو الرحي الرخؼ خصػط مع تتقاشع حيثسا السياه لخصػط(  RCE)  تغميف وعسل تػريج -
 .  التفريمية السخصصات وحدب السيشجس تعميسات بسػجب العسل واقع يتصمبو حدبسا والعبارات االودية

 .يػما   28 بعج 2سع/  كغع 250 عغ تقل ال صغخى  مكعبي كدخ بقػة السدمحة الخخسانة مغ التغميف يعسل  -

 .الخشادؽ ردـ قبل أياـ 7 عغ تقل ال لسجة الخخسانة ايشاع يجب -

 يذسل السكعب لمستخ والدعخ السكعب بالستخ(  RCE)  السدمحة بالخخسانة التغميف أعساؿ عغ يجفع -
 150 عغ تقل ال صغخى  مكعبي كدخ بقػة) لمشطافة العادية والخخسانة التخبة أنػاع جسيع في الحفخيات

(  2سع/  كغع 2800 خزػع اجياد)  التدميح وحجيج والصػبار السدمحة والخخسانة(  يػما   28 بعج 2سع/كغع
 االنقاض ونقل السػاصفات بسػجب والجؾ بالساء الخش مع الخدـ واعادة لألمالح السقاـو اإلسسشت واستعساؿ

 تعميسات وحدب التفريمية والسخصصات السػاصفات بسػجب كامال   يمـد ما وجسيع الخ…  االوضاع واعادة
 . السيشجس

 (:السشفح السقاوؿ جياز) السقاوؿ ومدتخجمػ مسثل -28

 السػقع في لمعسل متفخغا الجياز ىحا يكػف  وبحيث أدنى، كحج التالي السشفح الجياز يعيغ أف السقاوؿ عمى يتعيغ
 كمييسا أو التشفيح أو اإلشخاؼ مجاؿ في أدناه السجونة والخبخات السؤىالت لجيو تكػف  وأف السذخوع، تشفيح مجة شيمة
 :مساثمة مذاريع عمى

 

 



 اهثل ٓؾبكظخ-ٍبٍ ثِلح ٤ٓبٙ ّجٌخ رؤ٤َٛ ْٓوٝع

  

215 YWC-FARA 5-3.3 /2021                                  

 

 شٙش/  د٠ٕبس/  اٌذغُ ِجٍغ اٌّطٍٛة اٌؼذد اٌخجشح عٕٛاد  اٌؼٍّٟ اٌّؤً٘ اٌٛظ١فخ اٌشلُ

 شٙش٠ب   د٠ٕبسا   1577 1 15 ِذ١ٔخ ٕ٘ذعخ ثىبٌٛس٠ٛط اٌّمبٚي ِّضً -1

 شٙش٠ب   د٠ٕبسا   1777 1 7 ِذ١ٔخ ٕ٘ذعخ ثىبٌٛس٠ٛط ِٛلغ ِٕٙذط -2

 ٕ٘ذعخ ثىبٌٛس٠ٛط ِٛلغ ِٕٙذط -3

 وٙشثبئ١خ

- - - 

 ِشالت/  شٙش٠ب   د٠ٕبسا   577 1 7 ِزٛعطخ جبِؼ١خ و١ٍخ ِشالت -4

 ِشالت/ ٍ   شٙش٠ب د٠ٕبسا   577 1 7  ِزٛعطخ جبِؼ١خ و١ٍخ ِغ بح -5

 ل١بط/  شٙش٠ب   د٠ٕبسا   377 1 - ػبِخ صب٠ٛٔخ ل١ بط -6

 عالِٗ ِشالت -7

 ػبِٗ

 شهرٌا 677 1 4 ػبِٗ عالِٗ ِٕٙذط

 ك٢ ٍ٘خ 15 ػٖ روَ ال( ْٜٓ٘ ٌَُ) ثقجوح ٌُٖٝ ٓؤَٛ ثلٕٝ ع٤ٔؼْٜ أٝ أُواهت أٝ أَُبػ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ** 

 . ٓٔبصِخ ْٓبه٣غ

 .أُ٘لن أُوبٍٝ عٜبى أكواك ٖٓ كوك ًَ رؼ٤٤ٖ رٞاه٣ـ ػ٠ِ ٝأُٜ٘لً أُوبٍٝ ث٤ٖ ك٤ٔب االرلبم ٣زؼ٤ٖ:  ٓالؽظخ

 ٓب فْٖ ٣زْ ٍٞف كبٗٚ ُٚ ثل٣َ رؼ٤٤ٖ كٕٝ ٓ٘ٚ كوك أ١ رـ٤ت أٝ ٓ٘ٚ كوك أ١ رؼ٤٤ٖ ػٖ أُوبٍٝ رقِق ؽبُخ ٝك٢

 . أُٜ٘لً رول٣واد ؽَت أُزـ٤ج٤ٖ أٝ أُؼ٤٘٤ٖ ؿ٤و األكواك ٛؤالء ٓضَ هٝارت ٖٓ ٣وبثِٚ

 :ر٤ٖ٘لٚ ٝكهعخ اٌُٜو٤ٌٓٝب٤ٗي ألّـبٍ اُلوػ٢ أُوبٍٝ ر٤َٔخ   *

 

 اُز٤ٖ٘ق كئخ    أُوبٍٝ اٍْ

 ________    _______     ا٤ٌُٔب٤ٗي

 ________    _______  اٌُٜوثبء

 أُٜ٘ل٤ٍٖ ٗوبثخ ٖٓ األ٠ُٝ ّٜبكر٤ٖ اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼطبءاد كائوح إ٠ُ ٣ولٓٞا إٔ األهك٤٤ٖٗ ؿ٤و أُوب٤ُٖٝ ػ٠ِ*  

 ًبكخ اٍزٌَٔ هل أُوبٍٝ ثؤٕ رل٤ل( أكٗبٙ اُ٘ٔٞمط ؽَت) األهك٤٤ٖٗ اإلْٗبءاد ٓوب٢ُٝ ٗوبثخ ٖٓ ٝاُضب٤ٗخ األهك٤٤ٖٗ

 ٓوب٢ُٝ ٝهبٕٗٞ األهك٤٤ٖٗ أُٜ٘ل٤ٍٖ ٗوبثخ هبٕٗٞ ألؽٌبّ ٝكوب األهك٤٤ٖٗ ؿ٤و ثبُٔوب٤ُٖٝ اُقبٕخ اإلعواءاد

 ٣ؼزجو ُنُي ٝكوب اُْٜبكر٤ٖ ٛبر٤ٖ ٣ولّ ال ٓوبٍٝ ًَٝ االرلبه٤خ رٞه٤غ ٝهجَ ػ٤ِٚ اُؼطبء إؽبُخ ػ٘ل اإلْٗبءاد

 ثٜب رولّ ٝإٔ ٍجن اُز٢ ٓ٘بهٖزٚ ًلبُخ ٣ٖبكه إٔ اُؼَٔ ُٖبؽت ٣ٝؾن اإلؽبُخ إعواءاد اٍزٌٔبٍ ػٖ َٓزٌ٘لب

 .ٗٞػٜب ًبٕ ٜٓٔب ٓطبُجبد ثؤ١ اُؼَٔ ٕبؽت ػ٠ِ اُوعٞع أٝ االػزواٗ ُِٔوبٍٝ ٣ؾن إٔ كٕٝ
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 ٝأُوب٤ُٖٝ ُِٔزؼٜل٣ٖ اُؼبٓخ اَُالٓخ ّوٝٛ
عمى السقاوليغ والستعيجيغ اتخاذ االجخاءات الالزمو لدالمة جسيع العامميغ وعامة الشاس في السػاقع  .1

ومعجات الدالمة الالزمة و الزخورية و وتدويج كافة العامميغ لجييع بجسيع االجيده ومالبذ الػقاية الذخرية 
واالخح بعيغ  حدب البشػد أدناه و بالتشديق مع السيشجس السذخؼ و بجوف ايو زياده عمى االسعار الستفق عمييا.

االعتبار كافة االجخاءات الػقائية السعتسجة مغ قبل وزارة الرحة لػباء كػرونا والتي تذسل الكسامات و الكفػؼ و 
 العسل ... الخالتباعج أثشاء 

 عمى السقاوؿ او الستعيج وضع اإلشارات التححيخية و اتباع متصمبات الدالمة العامة قبل بجء العسل و .2
 تقجيع خصة لمدالمة العامة تذسل عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ :

 (.العامةمذخؼ الدالمة  إسع) السػاقعأسساء األشخاص السدؤوليغ عغ الدالمة العامة في −
 السقاوؿ او الستعيج لمعامميغ الخاصة بالدالمة العامة والػاجب إتباعيا. تعميسات −
 (شارات التححيخية ، العاكدات ، ...............الخ اإل) تذسلخصة إدارة السخور و التى −
 تقجيع ندخة عغ التراريح لمسعامالت و قبل البجء بالعسل.−
 (كيخباء ، تمفػف ، خصػط الغاز............. الخ كػابل)مثلعمى السقاوؿ تحجيج وتعميع مرادر األخصار −
 عمى السقاوؿ اتخاذ اإلجخءات الالزمة لزساف الدالمة العامة عمى الصخؽ . .3
ستقـػ شخكة مياه اليخمػؾ ميشجسي اإلشخاؼ السدؤوليغ  التفتير الجوري عمى الدالمة العامة في مػاقع  .4

العسل وفى حالة عجـ االلتداـ بستصمبات الدالمة سيتع السصالبة بالتعػيس االتفاقي مغ مدتحقات السقاوؿ عغ كل 
 ديشار وحدب رأي السيشجس السذخؼ. ((200 – 50مخالفة مغ السخالفات الػاردة أعاله وحدب الشسػذج بسقجار 

عمى السقاوؿ اتخاذ االجخاءات الالزمو لمدالمو العامو و تجعيع ججراف الحفخيات بالصػبار الالـز بجوف  .5
 ايو زياده عمى االسعار.

 ديشار. 100في حاؿ تكخار السخالفو سيتع رفع قيسة الغخامو دوف سابق أشعار بدياده مقجارىا  .6
 أُزؼٜل هجَ ٖٓ رٞك٤وٛب أُطِٞة ٝأُؼلاد أَُزِيٓبد

 أ٤ُٚ ٌَُ اُزب٤ُٚ اَُالٓٚ َٓزِيٓبد رٞك٤و -1
 صشجوؽ اسعاؼ−

 شفاية حخيق −

 (عاكدو لػاح)افمذخ −

 كذاؼ واناره مشاسبو

 - :ػبَٓ ٌَُ اُزب٤ُٚ اُْق٤ٖٚ اُٞهب٣ٚ ٝٓالثٌ اَُالٓٚ ٓؼلاد رٞك٤و-2

 ححاء سالمو −
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      خأسخػذه لحساية ال −

 كفػؼ −

 واقيات سسع في حالة العسل عمى كسبخيدات−

 ستخة عاكدة −

 عجد كافي مغ االقساع البالستيكية−

 اشارات ارشادية وتححيخية −

 شخيط عاكذ −

 حػاجد حساية −

 عجـ تخؾ مكاف العسل بذكل غيخ آمغ −

 عجـ استخجاـ معجات تدبب اعاقة حخكة الديارات وااليحاء وذلظ مثل البخاميل−

 الستعيج ىػ السدػؤؿ عغ تقيج العساؿ بقػاعج الدالمة العامة وعغ مخاشخ وأضخار قج تمحق بالسػاششييغيكػف  −

 تػفيخ اوتجريب شخز مجرب ومؤىل لمقياـ بػاجبات الدالمة والرحة السيشية مغ قبل الستعيج−

 يتحسل الستعيج اى خداره ناتجة عغ عجـ تصبيقو شخوط الدالمة العامة −

 تابعة وتشفيح الشقاط اعاله مع الستعيج السشفح لمعسل مغ قبل ميشجس االشخاؼ السدؤؿ عغ متابعةتكػف مدؤولية م−

 السذخوع .
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 نسػذج تعيج الستعيجيغ لتصبيق شخوط الدالمو العامو

 -الديج الستعيج : ........................................ 

التقيج التاـ بأمػر الرحو والدالمو العامو قبل وخالؿ وبعج العسل بسا أنو تع احالة العصاء عمى شخكتكع عميظ 
 لسشع وقػع الحػادث.

لحا يتػجب عميظ في حالة الحفخ في الذػارع بػضع جسيع معجات الدالمو العامو الزخوريو عمى الصخؽ 
 والسشرػص عمييا في قانػف دائخة الديخ

و لمعامميغ في السذخوع أو السذخفيغ أو لدائقي الديارات وذلظ لسشع وقػع حػادث سػاء كانت ىحه الحػادث بالشدب
 أوالسذاة أو غيخىع أذكخ مشيا مايمي

 -وعمى سبيل الحكخ وال الحرخ :

 أقساع مصاشيو بأعجاد كافيو وبأحجاـ مختمفو وحدب الحاجو. −

 وضع أضػاء تححيخيو حػؿ مشصقة الحفخيو خرػص ا  اذا كاف العسل في الميل. −

وضع شخيط تححيخي حػؿ مكاف العسل مع االخح بعيغ االعتبار بأف حخكة جسيع العامميغ يجب أف تكػف  −
 داخل ىحا الذخيط 

 وضع حػاجد اغالؽ حػؿ الحفخيو ومغ جسيع االتجاىات لسشع سقػط أى شخز في الحفخيو. −

 افيو.وضع اشارات مخور تححيخيو وارشاديو قبل مػقع الحفخيو وبعجىا وبالسدافو الك −

استخجاـ الػاح السػجػد عمى ضيخ الدياره في حاالت العسل الميمي قبل مػقع الحفخيو وبعجه حتى نتسكغ مغ  −
 تػفيخ الحسايو الالزمو لمعامميغ في السػقع .

استخجاـ اثشيغ مغ العامميغ قبل مػقع الحفخيو وبعج مػقع الحفخيو مغ اجل تشطيع عسمية الديخ خرػصا اذا كاف −
 شارع الديخ فيو باتجاىيغ وغيخ مفرػؿ بجديخه وسصيو. العسل في

 عجـ وضع أية مػاد أخخى أووجػد أية أشخاص خارج نصاؽ الذخيط التححيخي السحيط بسشصقة العسل.−

 عجـ استخجاـ أية مػاد أخخى لتحل محل أدوات الدالمو العامو السحكػره اعاله مثل البخاميل والحجاره. −

 لسػقع ارتجاء مالبذ مخئيو بذكل واضح ليال حتى يسكغ لمدائقيغ مغ رويتيع بديػلة.عمى جسيع العامميغ في ا−

 عمى جسيع العامميغ في السػقع ارتجاء جسيع ادوات ومالبذ الدالمو العامو الالزمو في ذلظ السػقع. −
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ػقع قبل في حالة قياـ السذخؼ باستالـ العسل فيجب عميو تجقيق استخجاـ ادوات الدالمو العامو في الس −
 االستالـ.

في حاؿ مخالفة الستعيج المػر الدالمو العامو فانو يػقف عغ العسل واليتع استالـ أى جدء مغ السذخوع مشو  −
 وتػقع عميو عقػبو ماليو تحجد حدب ما تخاه الذخكة مشاسبا .

امة الشاس او تقع عمى عاتق الستعيج مدؤولية أي إصابة عسل تقع ألي شخز سػاء مػضف ا  لجييع أـ مغ ع •
أي حادث يمحق الزخر في مستمكات اآلخخيغ ناتج عغ عجـ إتخاذ تجابيخ الدالمة العامة الالزمة والزخورية وال 

 عالقة لذخكة مياه اليخمػؾ بحلظ.

 االسع :................ التػقيع :...................... التاريخ :...........................
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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 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. 

- Certificate of Conformity shall be submitted upon shipping. 

- Civil works ,excavation , construction of concrete and reinforced concrete 
structures, installatiob of pipes and fittings, backfilling, shall be in accordance with the 

General Specifications Water Mains and Distribution Systems and 

appurtenances,issued by WAJ,1992,modifications issued in 2007 and The Standered 

Specifications for Highway and Bridge Construction issued by the Ministry of Public 

Works and Housing , Highway Department, 1991 and all modifications issued later 

shall be considered a part of the Tender Documents. 
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GENERAL 

1.1 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. 

1.2 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 (influenceof 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 besubmitted for the same batch delivered to Miyahuna, 

certificates must be in English. 

1.3 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. 

1.4 THIRD PARTY WITNESS 

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 Miyahuna.  
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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. 

1.5 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. 

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. 

1.6 HANDLING AND TRANSPORTATION 

The handling and transportation shall be in accordance with the manufacturer‟s 

recommendations. 
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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. 

1.7 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. 

 The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned 

requirements. 

 

1.8 IDENTIFICATION 

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. 
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 Weight. 

The shipment containers shall be marked with the following address; 

 Yarmouk Water Company/ YWC  

In addition the container shall be marked with the following information; 

 Total gross weight. 

 Total net weight. 

 Packing list reference number. 

1.9 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. 

 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. 

1.10 DOCUMENTS TO BE PROVIDED UPON DELIVERY 

The contractor shall submit at least the following documents: 

 Certificate of origin. 
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 Packing list. 

 Third Party certificates. 

 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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1. (3 persons) for fittings  factory  

 

("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 OPERATION AND MAINTENANCE MANUALS, AND 

FUNCTIONAL DESIGN SPECIFICATION 

The Contractor shall submit to the Engineer not later than one month before 

commissioning, triplicate draft copies of the operating and maintenance instructions in 

English for all sections of the works. The draft operating instructions shall be prepared in 

such a way as to provide a step by step description of the preparation and setting to work of 

the whole of the works and its shutting down. Following successful commissioning and 

before issuing the taking over certificate, the draft copies, suitably corrected where 

necessary, shall be assembled into their final form and shall be submitted to the Engineer for 

approval prior to handing over to the Client. The Contractor shall provide four copies of 

the final instruction manuals, in English, of those operating, maintenance and safety 

procedures necessary for the routine operation of the works. Any additions, alternations or 

deletions, which may be required by the Engineer following the experience, gained during 

the running period and further maintenance shall be incorporated in these four copies in the 

form of additional or complete replacement pages. The Contractor attention must ensure 

that the following items are included in the operating and maintenance instructions manuals:  

 

Schedule of equipment supplied giving Manufacture‟s name and address and appropriate 

make/model number/catalogue number.  

Full-year schedule of routine maintenance for all equipment supplied.  

Schedule of spares supplied.  

Schedule of tools and lubricants supplied.  

Sectional arrangement drawings of major items with dismantling instructions.  

Layout drawings showing the “As Built” installation.  

General arrangement and schematic diagrams of the “As Installed” control panels.  

“As Built” diagrams of all electrical connections, for the power and control panels and 

installed equipment. The wires and connections shall be fully numbered wherever they are 

terminated at instruments, relays power and control panels, etc. The numbering shall be 

done on site using the numbering scheme shown on the drawings. The labeling shall be done 

in a permanent and proper manner using good rubber sleeve type or other type approved 

by the Engineer.  

Full and comprehensive instructions for all items of equipment supplied.  

Schedule of recommended lubricants and their equivalents.  
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FUNCTIONAL DESIGN SPECIFICATION (FDS)  

This document is not just concerned with software functions but shall address the 

overall, integrated control concept of ICA equipment.  The FDS shall be fully indexed on 

A4 sheets and bound. Contents shall include but not be limited to the following areas, in 

so far as they are applicable to the particular application:  

 Automatic process control description containing P&I references for equipment.  

 Ranges of analogues and set-point values in engineering units.  

 List of analogue displays also alarm and status indications together with a description 

of their origins (i.e. software generated or hardwired from a particular field item etc.).  

 System operation design criteria descriptions including fall-back operation and failure 

modes, also manual control.  

 System hardware and configuration descriptions.  

 I/O listings with alarm status points highlighted.  

 Operator Interface description.  

 Graphical display layouts.  

 Software description and block diagrams.  

 Flow chart for each process control function.  

 Alarm definitions.  

 Access security system description.  

 Communications and protocol descriptions.  

 Programming method and hardware description.  

 Calculations for design basis.  

 List of available commands, set-point adjustments, control enable/inhibit and other 

operator interventions which are available, together with a description of access. 

1.15 REFERENCE STANDARDS 

Table 2-1: 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 
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Standard Number Description  

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  

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 
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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 Cclass 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: 

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. 

2.1.3 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. 
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 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. HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES 

3.1 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

The polyethylene pipes shall conform to the requirements of Polyethylene (PE) pipes for 

water supply under pressure – Specification (ISO 4427-1/2:2007), (EN12201-1, EN12201-2), 

or equivalent in which a supplier must submit a copy of that standard and a proof of 

equivalency to the above specifications. 

Material of pipes must be PE 100; raw material used shall be according to ISO4427 or 

equivalent standards and has to be from the positive PE100+ Association list. 

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. 

The pipes should have the following properties: 

 Pressure class: PN 16 According to contract documents). 

 The Standard Dimension Ratio (SDR):  SDR 11. 

 Material Designation: PE 100. 

3.1.1 LENGTH OF PIPES 

The following table shows the length of the pipes according to the diameter. 

Table 3-1: Length of Pipe 

Diameter of pipe(mm) Length of pipe (m) 

Up to 63  50 or 100  

125 (50 or 100 :coils) (upon request), Or 

(12 m : standard pipes) (for maintenance dept. uses) (upon request) 

180 and above  12 or standard pipes 

3.1.2 MARKINGS OF PIPES 

All PE pipes shall be indelibly marked at maximum intervals of one meter. 

The marking shall show at least the following information: 

 “YWC”. 

 Manufacture‟s name, logo and/or trade mark. 

 Dimensions (nominal diameter). 

 Materials, material class (i.e. PE 100) and pressure class. 
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 Production period (date and code). 

 “Water” to indicate that pipes are intended for potable water. 

 Serial number. 

 Batch number. 

 Standard number. 

 Standard Dimension Ratio (SDR). 

For direct purchase procurements order the marking depends on the value of the 

procurements order. 
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4. GALVANIZED IRON PIPES 

4.1 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Galvanized steel pipes must be seam-welded or seamless, galvanized threaded pipes (Heavy 

series) in accordance with BS.EN 10255 latest edition or equivalent. 

The dimensions of the pipes must be according to EN 10255:2004 or equivalent as shown in 

table below: 

Table 4-1: Dimensions of pipes 

Nominal Size 

(DN) 

Designation of 

Thread 

Outside diameter 
Wall 

Thickness 

Mass per unit length of 

bare tube ”Socketed 

“(kg/m) Max (mm) Min(mm) 

15 1/2” 21.8 21 3.2 1.45 

20 3/4 “ 27.3 26.5 3.2 1.88 

25 1” 34.2 33.3 4 2.95 

50 2” 60.8 59.7 4.5 6.26 

80 3” 89.5 88 5 10.5 

100 4” 115 113.1 5.4 14.8 

1. The pipe shall be supplied screwed in accordance to BS EN 10226-1 part (1) and EN 

10226-2 part (2) pipe Threads or equivalent. And shall have the screw threads clean, well 

cut and square with axis of the pipe and be free from excessive burrs. Each pipe shall be 

supplied with a socket at one end and shall have protecting ring affixed to the unsocketed 

end, to prevent damage to the leading thread. The end of each socket shall be chamfered 

internally. 

2. The galvanization shall be done by hot-dip zinc coating process according to 

EN10240. 

3. All pipes shall be straight, cleanly finished, and free from cracks, surface flaws 

laminations and other defects and shall have reasonably smooth surface. The overall pipe 

length when one socket has been fitted to be (6) meters plus or minus 150 mm. 

4. The socket shall be in accordance with EN 10255 latest editions or equivalent. 

5. Galvanization test as in EN 10255 latest edition or equivalent. 

6. Each pipe and fitting shall bear the mark of the year of manufacturer, nominal 

diameter, and the letter GS on the body of the pipe and fitting. The marks maybe cast on, 

painted or cold stamped. 
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5. DUCTILE IRON FITTINGS 

5.1 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

5.1.1 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. 

5.1.2 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. 

5.1.3 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. 

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. 
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7. Nuts and Bolts shall be according to ISO 4016 and EN 24034 or equivalent inclusive 

washers. 

5.1.4 COATING 

External coating : Electro-deposited coating with amean thickness not less than 70 µm and 

loca; minimum thickness not less than 50µm , applied on a blast- cleaned and phosphate 

surface or equivalent in accordance with ANSI/AWWA C550. 

Internal coating:cement mortar lining with seal coat. 
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6. HIGH DENSITY POLYETHYLENE FITTINGS 

6.1 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

6.1.1 FITTINGS TYPES 

All fittings shall be installed using electro-fusion technology; table 6.1 shows the standards 

for the fittings. 

Table 6-1: Fittings for new installation Tenders 

No. Description Installation/ Type 
Standard 

No 
Testing method 

1. PE Connector (25mm,32 mm, 63 mm) Electro Fusion 

IS
O

 4
4
2
7
 o

r 
E
q
u
iv

al
e
n
t 

IS
O

 1
3
9
5
5
, 
 I
S
O

 1
3
9
5
4
, 
IS

O
 1

1
4
1
3
 

2. PE EF Collar (125mm , 180 mm,250mm,25 

mm,32mm, 63mm) 

Electro Fusion 

3. PE Reducer  Electro Fusion 

4. PE Adaptor ( 2” (63mm), 1” (32mm), 3/4” 

(25mm) )  

Electro Fusion-one 

side 

5. PE  Flange  Adaptor (125mm , 180 mm, 250 

mm) 

Electro Fusion-one 

side 

6. PE Tee b   PE Tee 

(63X63X63mm, 32X32X32mm, 

25X25X25mm, 63X63X32 

,63X63X25,32X32X25) b   

Electro Fusion 

7. PE EF Tee (socket) or saddle branch ( line to 

line) (180X125, 180X180,......) 

Electro Fusion 

8. PE End Cap (63mm, 32 mm, 25 mm, ..) Electro Fusion 

9. PE Elbow 63mm Electro Fusion 

10. PE EF Elbow (socket) (180 mm, 125mm, 

250mm ......) 

Electro Fusion 

11. Electro fusion end cap (125mm, 180mm) Electro Fusion 

12. PE EF Tapping ( 125*25, 180*25, 125*63 , 

125*32,63*32 ,63*25, ) 

Electro Fusion 

13. Connector (25 mm, 32 mm)  c Compression ISO 14236 ISO 3501,ISO 3503, 

ISO 3458,ISO 3459 

a. Adapter is used to  connect Polyethylene pipes to pipe made from  another  

material, and it should be compression from one side and male threaded from the other 

side. 

b. It is not allowed to use the wieldable outlet Kit. 
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c. When the installation is near to the customer cabinet,whether the connection was 

straight connection or using elbow, compression fittings should be used. 

6.1.2 CONNECTION TYPE 

Table 6-2: Connection Type 

Diameter of pipe(mm) Connection Type Standard 

25-125 Mechanical or Electro-fusion  According to tables: 6.1 and 6.2 

125 and above   Butt welding or Electro-fusion  Machine : ISO 12176 

ISO  13953, ISO 11414 

The Butt welding machine must be fully automatic 

6.1.3 DESIGN REQUIREMENTS 

The design of fittings must ensure that the wires which coiled around the inner part of 

electro fusion fittings are built in the body of fittings not separated from it. 

The cutter of PE EF Tapping shall be certified for potable water use.  
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7. GALVANIZED IRON FITTINGS 

7.1 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

7.1.1 SCOPE OF USE 

The fitting must be according to EN 10255 or BS 143 or equivalent and shall be used with 

heavy series of pipes according to BS EN 10255 or equivalent.  

It must also be suitable for potable water use. 

7.1.2 DESIGNATION 

The fittings shall be Malleable Cast-Iron Screw down pipe fittings in accordance with BS EN 

10242-1995 or approved equivalent. 

7.1.3 THREADING 

Threads must be in accordance with EN 102266-1 or equivalent and EN 10226-2 or 

equivalent and EN 10226-3 or equivalent 

7.1.4 WORKING PRESSURE 

Working pressure shall not be less than 16 bar with 24 bar hydrostatic pressure test. 

7.1.5 GALVANIZATION 

The fittings shall be(EE, GF, CRANE or equivalent in quality) and shall have an adequate 

corrosion protection of internal and external surfaces by mean of hot dip galvanization 

according BS EN ISO 1461:1999 galvanization test is required. 

7.1.6 MARKING 

Each fitting shall bear the mark of the year of manufacturer, nominal diameter, and the letter 

GS on the body of fitting. The marks maybe cast on, painted or cold stamped. 

 



 ٓؾبكظخ اهثل-ْٓوٝع رؤ٤َٛ ّجٌخ ٤ٓبٙ ثِلح ٍبٍ

 

20 

 

8. REPAIR CLAMPS 

8.1 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. 

8.2 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 

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. 

8.3 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 bemade of specially 

compounded NBR rubber specially formulated for water service or EPDM. Compound 

Grade E to BS2494:1990 
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8.4 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. 

Table 8-1: Repair clamps sizes 

Bands 

Nominal 

Pipe Size 

(Inch) 

Clamps O.D Rang 

Length (mm) No. bolts Inches Millimetres 

Min Max Min Max 

S
in

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* 
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Bands 

Nominal 

Pipe Size 

(Inch) 

Clamps O.D Rang 

Length (mm) No. bolts Inches Millimetres 

Min Max Min Max 

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. 
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9. INSTALLATION OF PIPES AND FITTINGS 

9.1 GENERAL 

The installation of pipes and fittings including: excavation, laying and backfilling, 

reinstatement, etc. shall be according to the specifications of YWC. 
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10. DISINFECTION OF PIPELINES 

10.1 GENERAL 

All pipes, fittings, valves and appearances shall be disinfected according to the specification of 

YWC listed below. 

10.2 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 Miyahuna. 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 the requirements of the Contract whereby 

he is responsible for preventing the entry of foreign material of any kind from entering the 

pipe. The Contractor shall take extreme care to keep the interior of the pipelines free of 

dirt and other foreign material. If in the opinion of the Engineer‟s 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. 

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 
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concentration in 100 meters of pipe for the various diameters of pipe to be disinfected 

under this Contract. 

 

TABLE 10-1: 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. 
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10.3 FLUSHING OF THE PIPELINE 

All pipelines shall be flushed by the Contractor after all hydrostatic pressure tests and 

disinfections operations have been performed and accepted by the Engineer‟s 

Representative. 

Water for flushing the pipes shall be provided by the contractor as indicated under section – 

Disinfection of Pipelines. 

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. 
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11. VALVES AND ACCESSORIES 

11.1 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 

devices must be easy both for opening and closing. All valves will be flanged.  

The following nominal pressures are stipulated: 

Table 11-1: 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 bar 

40 bar 60 bar 40 bar 
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11.1.1 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 Miyahuna, all 

certificates must be valid and written in English. 

11.1.2 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. 

11.1.3 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. 

11.1.4 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. 
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 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 Water  

Tender Number – Variable 

In addition the container shall be marked with the following information; 

 Total gross weight. 

 Total net weight. 

 Packing list reference number. 

11.1.5 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. 

 The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned 

requirements. 

11.1.6 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. 
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11.1.7 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. 

11.1.8 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. 
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11.1.9 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 location at the time of tender. 

11.2 BALL VALVES 

11.2.1 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. 

11.2.2 MATERIAL 

The Material of each part of the ball valve is shown in Table 11-2 below. 

Table 11-2: 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 

11.2.3 DESIGN OF VALVE 

1. Full bore ball valve.  

2. Two piece design. 

3. Double female threaded in accordance with BS 21. 

4. Lever operated. 

11.2.4 COATING 

Coating material if applicable must be suitable for potable water uses. 
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11.2.5 MARKING 

Markings shall be in accordance with EN 19 and shall include the following: 

 Nominal Size. 

 Working pressure. 

 name of manufacturer,  

 Year of manufacture. 

 “Miyahuna”. 

For direct procurements order the marking is depends on the value of the procurements 

order. 

11.3 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 working pressure. 

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) 

Body Bolts shall be electro-zinc plated steel with hex heads and hex nuts in accordance 

with, A2    SS-EN 10088-3 

11.3.1 ROTATION OF OPENING 

All valves shall open by turning to the left or counter clockwise, when viewed from the 

stem. 
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11.3.2 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. 

11.4 BUTTERFLY VALVES 

11.4.1 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  

11.4.2 MATERIAL 

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 

11.4.3 DESIGN 

1. Face to face to EN 558-1, basic series 14. 

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. 
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11.4.4 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. 

11.5 AIR VALVES 

11.5.1 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). 

11.5.2 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. 

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. 

11.5.3 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 
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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 
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11.6 ELECTROMAGNETICFLOW METERS 

 Flow meters must be certificated as MID – Measurement Instrument Directive, 

according to European Directive 2004/22/CE, MI-001, for cold drinkable water measurement 

according to MI-001, or equivalent. 

 Flow meters must be compliant to OIML R-49: 1-2006, or equivalent. 

 Flow meters or components in contact with drinkable water must have a Sanitary 

Compliance Certificate, from a European Origin. (e.g. – ACS France), or equivalent. 

 The Manufacturer has to be certified an ISO 9001: 2008 quality certificate and present 

proof of certificate. 

 The Manufacturer has to be certified an ISO 14001: 2004 quality certificate and present 

proof of certificate. 

11.6.1 IN LINE TYPE 

11.6.1.1 CONSTRUCTION 

 The flow meter shall comprise of 2 parts: the flow sensor and the converter. 

 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. 
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 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). 

11.6.1.2 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. 

 The flow meter shall indicate empty pipe detection when no water is present. 

11.6.1.3 PHYSICAL REQUIREMENTS 

The flow meter shall be built as follow: 

Sizes From DN25 to DN800 

Medium Compatibility 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 

11.6.1.4 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 
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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. 

11.7 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. 

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. 

11.8 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 
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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. 

11.9 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. 

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. 

11.10 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. 
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12. PRESSURE TESTING 

12.1 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. 

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. 
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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. 

 

 

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.  
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The level of test pressure in both procedures is as follows:  

 For pipelines with allowable operating pressure of up to 10 bar:  

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)]  
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 see following table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

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 Δ

Vzul, the drop in pressure is greater than or equal to the minimum levels specified for Δp 

specified in the table below. 
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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  

 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. 
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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. 

12.2 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. 
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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. 

MAIN TEST HDPE PIPES 

The visco-elastic creep due to the stress caused by STP is interrupted by the integrated 

pressure drop test. The rapid decrease of the pressure leads to a contraction of the pipeline. 

Observe for a period of 30 min (main test phase) the increase of pressure resulting from the 

contraction. The main test phase is considered to be successful if the pressure curve shows 

an increasing tendency and does not decrease at any time of this 30 min period. If during 

that period the pressure curve shows a falling tendency, it indicates a leak within the system. 
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In case of doubt extend the main test phase to 90 min. In that case the pressure loss is 

limited to 25 kPa from the maximum value occurring within the contraction phase. If the 

pressure drops by more than 25 kPa the test fails. 

Rectify any defect in the installation revealed by the test and repeat the test. The repetition 

of the main test phase may only be done by carrying out the whole procedure including the 

relaxation period of 60 min in the preliminary phase. 
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13. 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: 

 

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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 اَُبكً اُغيء

 اُقبٕخ اُْوٝٛ

 اَُٞكاء ثبُوبئٔخ
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 اٌغٛداء ثبٌمبئّخ اٌخبطخ اٌششٚؽ

 

( في ما يخص القائسة 28تظبق تعميسات كشخكط نغاـ السذتخيات الحكؾمية رقؼ ) -
 الدؾداء .
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 اَُبثغ اُغيء

 ا٤ٌُٔبد علاٍٝ
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 ٝاُوٍرّٞ أُج٤ؼربد ػِر٠ اُؼبٓرخ ٝاُٚرو٣جخ اُغٔو٤ًخ اُوٍّٞ ٖٓ ٓؼل٠ اُؼطبء: ٛبٓٚٓالؽظخ     

 ٓوكررن(  3/3/2009 ٝررربه٣ـ( 2424( ههررْ اُررٞىهاء ٓغِررٌ هررواه ؽَررت) االفرروٟ ٝاُٚرروائت

 . االػلبء ًزبة

 

All Items shall be procured according to 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.  

- Certificate of Conformity shall be submitted upon shipping. 

 

 اٌى١ّبد جذاٚي

 :ٓولٓٚ

 ٛنا ػ٠ِ ٝرلَو ٝرووأ اُؼطبء ٝصبئن ٖٓ ٣زغيء ال عيء أُولٓٚ ٓغ ا٤ٌُٔبد علاٍٝ رؼزجو - 1

 . االػزجبه

 . االهك٢ٗ ثبُل٣٘به اٍؼبهْٛ ٝٙغ أُ٘بهٔ ػ٠ِ - 2

 ا٤ٌُٔبد علٍٝ ك٢ اُج٘ٞك رَؼ٤و

 اُغلاٍٝ ك٢ ٓلِٖٚ ؿ٤و ا٤ٌُٔبد علاٍٝ ك٢ أُج٤٘ٚ ُِج٘ٞك االػٔبٍ ٕٝٝق ٓٞإلبد إ  - 1

 .اٍؼبهٙ ٝٙغ هجَ ٜٓ٘ب ُِزبًل ٝاُْوٝٛ أُٞإلبد ا٠ُ اُوعٞع اُؼطبء ٓولّ أُ٘بهٔ ٝػ٠ِ

 ُغ٤ٔغ ٤ًَ ٝؽلٙ ٌَُ اَُؼو اٍبً ػ٠ِ ُِج٘ٞك اُلوك٣ٚ اٍؼبهْٛ ٝٙغ أُ٘به٤ٖٖ ػ٠ِ - 2

 االػٔبٍ ُغ٤ٔغ ٕٝبُؾٚ ُِٔوبٍٝ ِٓيٓٚ االٍؼبه ٛنٙ ٝرؼزجو ا٤ٌُٔبد علاٍٝ ك٢ أُج٤٘ٚ االػٔبٍ

 .اُؼطبء ٓ٘بٛن ٖٙٔ ٓٞهغ أ١ ك٢ أُطِٞثخ

 . ٝاٌُزبثٚ ثبُوهْ ا٤ٌَُ ُٞؽلح االكوك٣ٚ اٍؼبهْٛ ٝٙغ أُ٘به٤ٖٖ ػ٠ِ -3

 ا٤ٌُٔبد علاٍٝ ث٘ٞك ٌُبكخ ٓلَٖ اٍؼبه رؾ٤َِ ٝأُب٢ُ اُل٢٘ ػوٙٚ ٓغ رول٣ْ أُوبٍٝ ػ٠ِ -4

 .ػ٤ِٜب أُوبٍٝ ٓلبٝٙخ اُؼَٔ ُٖبؽت ٣ؾن اُلاهعخ االٍؼبه ػٖ ٓورلؼخ ث٘ٞك ٝا١

 ٝأ١ ٝاالهثبػ ٝا٤ُبد ٝاعٞه ػبِٓٚ ا٣ل١ ٖٓ اُزٌب٤ُق ُغ٤ٔغ ّبِٓٚ االٍؼبه ٛنٙ رٌٕٞ -5

 اٝ ٕواؽٚ ػ٤ِٜب ٖٕٓ٘ٞب ًبٕ إ اُؼول ّوٝٛ ثٔٞعت أُوبٍٝ ػ٠ِ رزورت افوٟ ٖٓبه٣ق

 اُز٢ اُؾبالد ك٢ اال ًبٕ ٍجت ال١ االٍؼبه ك٢ ى٣بكٙ ثب١ أُطبُجٚ ُِٔوبٍٝ ٣ؾن ٝال ٙٔ٘ب،

 . اُؼول ّوٝٛ رغ٤يٛب

 أُضبٍ ٍج٤َ ػ٠ِ ّبٓال ا٤ُٔبٙ اٗبث٤ت رٔل٣ل الػٔبٍ ا٤ٌُٔبد علٍٝ ك٢ ُِٞؽلح اَُؼو ٣ٌٕٞ -6

 اًٞاع ٖٓ اُوطغ ٝع٤ٔغ  ااهطبهٛب افزالف ػ٠ِ االٗبث٤ت اٗٞاع ع٤ٔغ رٞه٣ل اُؾٖو ٤ٌُٝ

 ٝرٔل٣ل اُق٘بكم ٝؽلو اُـ…اُقبٕخ ٝاُوطغ ٝاُلِ٘غبد  ٝٓواثٜ ٍٝلاكاد ٝٗوبٕبد ٝر٤ٜبد

 ٕٝالد ٝر٘ل٤ن اُالىٓخ ٝأُٞاك أُؼبع٤ٖ ٝرٞه٣ل اُالىٓخ اُز٤ٕٞالد ٝر٘ل٤ن ٝػَٔ االٗبث٤ت
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 Thrust)  اُقوٍب٤ٗخ اُلػبٓبد ٕٝت ٝرٞه٣ل ٣ِيّ ؽ٤ضٔب اُوطغ ٝرو٤ًت اُلًزب٣َ األٗبث٤ت

Blocks  )اٌُزو٤ٗٝخ األكُخ)  ٝٝٙغ ٝرٞه٣ل أُقجو٣خ اُلؾٕٞبد ًٝبكخ اُلًزب٣َ ألٗبث٤ت 

 ع٤ٔغ رول٣ْ أ٣ٚب   ٣َْٝٔ(  أُؼل٢ٗ اُزؾن٣و١ اُْو٣ٜ)  أٝ(  اُجالٍز٢ٌ٤ اُزؾن٣و١ ٝاُْو٣ٜ

  ٝاُزؼو٤ْ ٝاُـ٤ََ(  ا٤ُٜله٢ٌ٤ُٝ اُٚـٜ)  اُزَوة كؾٔ ٝاعواء اُالىٓخ ٝاُزغ٤ٜياد أُٞاك

 ٝٗوَ االٝٙبع ٝاػبكح اُؼ١ِٞ اَُطؼ ا٠ُ ٝاُطْٔ(  ٓقزبهح ٓٞاك ٖٓ) ٝاُطْٔ إُٞالد ٝرـ٤ِق

 رؼ٤ِٔبد ٝؽَت ٝأُٞإلبد أُقططبد ثٔٞعت اُؼول ٓزطِجبد ٝع٤ٔغ اُـ...  االٗوبٗ

 . أُْوف أُٜ٘لً

 رٌٕٞ ؽ٤ضٔب ثب٤ُٔبٙ ُِزؾٌْ اُالىٓٚ االػٔبٍ ع٤ٔغ ُزٌِلخ اٍؼبهٙ ٣ٖٚٔ إ أُوبٍٝ ػ٠ِ - 7

 اُٖؾ٢ ٝاُٖوف ا٤ُٔبٙ فطٞٛ ث٤ٖ روبٛغ ٣ؾلس ٝؽ٤ضٔب ثب٤ُٔبٙ ٓـٔٞهٙ اهٗ ك٢ اُؾلو٣بد

 اُٚوٝه٣ٚ االؽز٤بٛبد مُي ك٢ ثٔب افوٟ ٤ٓبٙ فطٞٛ اٝ اَُطؾ٤ٚ ٝأُٖبهف ٝاُؼجبهاد

 . اُؼَٔ ُٔ٘طوخ ا٤ُٔبٙ ُزٞك٤و

 ٝأُؼلاد أُؤهزٚ االػٔبٍ اُؾٖو ٤ٌُٝ اُز٤ٙٞؼ ٍج٤َ ػ٠ِ ا٣ٚب االكواك٣ٚ االٍؼبه رَْٔ -8

 افوٟ ٗلوبد ٝا٣خ ٝاالهثبػ ُِٔٞا٤ٖ٘ٛ ا٥ٓ٘ٚ أُٔواد ٝرٞك٤و ٝاالٗبهٙ ٝاُؾواٍٚ  االْٗبئ٤ٚ

 . اُؼول ػ٤ِٜب ٣٘ٔ اُز٢ اٝ اُٞاهكٙ ٝاالُزيٓبد االفطبه ع٤ٔغ ّبٓال

 اػٔبٍ ع٤ٔغ ٝرضج٤ذ ُؾٔب٣ٚ ّبِٓٚ رؼزجو ٝاالعٞه االكواك٣ٚ االٍؼبه كبٕ مُي ا٠ُ اٙبكٚ -9

 أُقططبد ػ٠ِ أُج٤٘ٚ ٝؿ٤و أُج٤٘ٚ ٝأُواكن اُقلٓبد ٝع٤ٔغ  ٝاٌُٞاثَ ٝاُؼجبهاد أُٞا٤ٍو

 اُلؾٞٓ رٌب٤ُق ًنُي االٍؼبه ٝرَْٔ  أُوبٍٝ ػ٤ِٔبد ر٘ل٤ن اص٘بء ُِقطو رزؼوٗ إ ٣ٌٖٔ اُز٢

 أُقططبد ًٝنُي اُز٘ل٤ن٣ٚ أُقططبد ٝرول٣ْ ٝرؾ٤ٚو ػَٔ رَْٔ ًٝنُي أُٜ٘لً ٣طِجٜب اُز٢

 . أُوعؼ٤ٚ

 ٝاُْبِٓٚ اُؾو٤و٤ٚ اُو٤ٔٚ اٜٗب أُوبٍٝ ٣ٚؼٜب اُز٢ ا٤ٌُٔبد علٍٝ ك٢ اُٞاهكٙ االٍؼبه رؼزجو -10

 ٝرؼ٤ِٔبد ٝأُقططبد أُٞإلبد ثٔٞعت ا٤ٌُٔبد علٍٝ ك٢ ٝأُطِٞثٚ  اُٞاهكٙ ُالّـبٍ

 ٝكوب ٣زؾِٜٔب هل افوٟ اُزيآبد أ١ ػٖ ٝرؼ٣ٞٚٚ  أُوبٍٝ اهثبػ ا٣ٚب رَْٔ ٝاٜٗب أُٜ٘لً

 . اُؼطبء ٝٓٞإلبد ُْوٝٛ

 ٝاػبكح ٝاىاُخ ٝاُقلٓبد اُوبئٔٚ االْٗبءاد ؽٔب٣خ ّبِٓٚ أُوبٍٝ ٣ٚؼٜب اُز٢ االٍؼبه رٌٕٞ -11

 عٞاٗت ػ٠ِ اُؾٔب٣ٚ ٝؽل٣ل ٝاالكهاط ػ٤ِٚ ًبٗذ ًٔب اَُطٞػ ٝٙغ ٝاػبكح االٛبه٣ق رو٤ًت

 ثٌَْ رزبصو هل اُز٢ ٝأُْ٘ئبد اُقلٓبد ًَٝ ٝاال٤ٍغٚ أُوٝه ٝاّبهاد ٝاُغَٞه اُطوم

 فلٓبد ٝا٣خ االهٗ رؾذ اُوبئٔٚ أُٞا٤ٍو فطٞٛ رـ٤٤و اٝ اىاؽخ ًٝنُي ٓجبّو ٝؿ٤و ٓجبّو

 ٝٓٞاكوخ رؼ٤ِٔبد ٝؽَت ٣ِيّ ٓب ًَٝ اُيهاػ٤ٚ ٝاُزوثٚ اُْغ٤واد ىهاػخ اػبكح ًٝنُي افوٟ

      .أُٜ٘لً

 ُِزوثخ أُالَٓخ اُقوٍبٗٚ اٗٞاع ع٤ٔغ ك٢ ُالٓالػ أُوبّٝ االٍٔ٘ذ اٍزؼٔبٍ أُوبٍٝ ػ٠ِ -12

 االٍز٘بك٣خ اُزؼ٤ِبد،اُغلهإ االه٤ٙخ،علهإ اُغَٞه االػٔلح، اُ٘ظبكخ؟،هٞاػل فوٍبٗخ)

 .االٍؼبه ك٢ كوٝهبد اٝ ػالٝاد أ١ ٝثلٕٝ(  اُـ....االٗبث٤ت ٝاٍبٍبرٜب،رـ٤ِق

 :ٝاُلكغ ا٤ٌَُ

 االٍؼبه ُزضج٤ذ ٝٓنًٞهٙ رول٣و٣ٚ ٤ًٔبد ٢ٛ ا٤ٌُٔبد علٍٝ ك٢ اُٞاهكٙ االػٔبٍ ٤ًٔبد إ - 1

 ٢ٛٝ اُؼول ٓلٙ فالٍ ر٘ل٤نٛب ٣زٞهغ اُز٢(  اَُطٞػ ٓٞاك ٝٛج٤ؼخ)  أُٞا٤ٍو ٝهطو ُ٘ٞع االكواك٣ٚ
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 كؼ٤ِب أُ٘غيٙ االػٔبٍ ٖٓ ا٤ٌُٔبد ػٖ ُِٔوبٍٝ ٣ٝلكغ ٓؾلكٙ ؿ٤و ثَ٘ت ٝاُ٘وٖبٕ ُِي٣بكٙ هبثِٚ

 . أُٜ٘لً ػ٤ِٜب ٣ٞاكن ٝاُز٢

 ػَٔ ثؼل ُِْٔوٝع رٞه٣لٛب ٤ٍزْ اُز٢ ا٤ٌُٔبد ػ٠ِ اُؼَٔ ٕبؽت ٓٞاكوخ افن أُوبٍٝ ػ٠ِ -2

 ٣زؾِٜٔب اُؼَٔ ٕبؽت هجَ ٖٓ ػِجٜب أُٞاكوخ ٣زْ ُْ ىائلح ٤ًٔبد ٝا٣خ اُز٘ل٤ن٣خ أُقططبد

 .أُوبٍٝ

 ُٖ أُٜ٘لً ٖٓ فط٢ ثبٓو ٤ٌُٝ اُؼول ك٢ ٓطِٞة ؿ٤و ٣ٌٕٝٞ أُوبٍٝ ثٚ ٣وّٞ ػَٔ أ١ -3

 .ا٤ٌَُ ػ٤ِٔخ ك٢ ْٓٔٞال ٣ٌٕٞ

 ٝهطو ٗٞع ؽَت أُوبٍٝ ٣٘لنٙ اُن١ اُلؼ٢ِ اُط٢ُٞ ثبُٔزو أُقزِلٚ ا٤ُٔبٙ فطٞٛ اػٔبٍ رٌبٍ -4

 أُج٤٘خ اُٜ٘ب٣بد ٖٓ أُ٘لنح ا٤ُٔبٙ فطٞٛ ٝروبً أُقزِلٚ اَُطٞػ ٓٞاك ٛج٤ؼخ ٝؽَت أُٞا٤ٍو

...  ٝٗوبٕبد ٝر٤ٜبد أًٞاع ٖٓ اُوطغ ؽَْ ثلٕٝ أُٞا٤ٍو فطٞٛ ٓؾبٝه ػ٠ِ أُقططبد ػ٠ِ

 . مُي فالف ٣نًو ُْ ٓب أُلبر٤ؼ ؿوف كافَ أُٞا٤ٍو ا٤ٌَُ ػ٤ِٔخ ٝرَْٔ اُـ

 ُِٞؽلح اَُؼو ٣ٌٕٝٞ ثبُؼلك أُقزِلخ ٝاهطبهٛب ثبٗٞاػٜب اُـ....  ٝاُٜٞا٣بد أُلبر٤ؼ ػٖ ٣لكغ -5

 .ّٝوٝٛٚ ٝٓزطِجبرٚ اُؼطبء ٝصبئن ثٔٞعت ٣ِيّ ٓب ع٤ٔغ ّبٓال
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 السشدليو كالؾصالت السياه خظؾط اعساؿ(: 1) الكسيات ججكؿ

 

 

 بياف االعساؿ الخقؼ
كحجة 
 الكسية الكيل

 السبمغ االجسالي سعخ الؾحجة

 ديشار فمذ ديشار فمذ

  

عمى السقاكؿ تثبيت مدار الخط في حـخ الذارع  ) مؽ خالؿ مداح مخخص ( كتقجيؼ 
كخككي معتسج بالؾاقع كاخح مؾافقة السيشجس السذخؼ عمى ذلػ قبل البجء بالعسل، 

             كتكؾف كمفة تثبيت حجكد الذارع محسمة عمى اسعار العظاء

حػفا ونقل وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتايل -استالـ مغ مدتػدعات شخكة مياه اليخمػؾ 1
ممع حدب 25ممع و32ممع و63ممع و 125ممع وبػلي اثيميغ قصخ 150ممع و200قصخ 

السصمػب شبقا  لمسػاصفات وفي األماكغ التي يحجدىا جياز اإلشخاؼ والدعخ يذسل حفخ 
شبقا  لمسػاصفات … خ وخخسانة وإسفمت الخ الخشادؽ في جسيع أنػاع التخبة مغ صخ

الفشية السعتسجة وإعادة األوضاع مع التدػية والصسع والجؾ جيجا  وعمى شبقات والتأميغ 
اسفل واعمى الساسػره  مع وضع الذخيط التححيخي السسغشط و الصسع حدب السػاصفات 

يب جسيع القصع السصمػبو ونقل ناتج الحفخ خارج السػقع  . والدعخ يذسل تػريج وتخك
الالزمة  )مثل قصع التػصيالت و التيات والسفف واالدابتخ واالكػاع والمحاـ والعدؿ 
..الخ( وشبظ الخصػط السقتخحة مع القائسة ميسا بمغت االقصار وتعتبخ جسيع الخبصات 
التي يشفحىا السقاوؿ بيغ الخصػط القائسة والسقتخحو محسمو عمى سعخ الستخ الصػلي ميسا 

قصار الخصػط وال يدتحق السقاوؿ السصالبو ببجؿ الخبصات وميسا بمغ عجدىا . بمغت ا
والدعخ يذسل تكمفة فحػصات الزغط والكمػرة والغديل وجسيع فحػصات الشػعية التي 
تقـػ بيا مجيخية السختبخات .وعمى السقاوؿ التشديق مع البمجية / االشغاؿ العامة/ ىشجسة 

قتخح وتكػف كمفة اعادة االوضاع حدب السصمػب مغ البمجيات لتحجيج مدار الخط الس
الجية السعشية ) البمجية او االشغاؿ العامة او ىشجسة البمجيات ( محسمة عمى سعخ الستخ 

 الصػلي  . والعسل يكػف حدب تعميسات السيشجس  وكسا يمي :

لسصالبو )التشفيح يكػف حدب مػاصفات البمجية السعشية الدارية السفعػؿ وال يحق لمسقاوؿ ا
 بتعػيزات ماليو او زمشيو  نتيجة تشفيح مػاصفات البمجيو(

تشفيح السقاشع اشتخشت البمجية او وزارة االشغاؿ العامو مالحطة ىامو:في حاؿ -
عمى السقاوؿ تشفيحىا بجوف السصالبو العخضيو لخصػط السياه باستخجاـ التقشية بجوف حفخ 

سل عمى سعخ باستخجاـ التقشية بجوف حفخ محبفخؽ اسعار ويعتبخ تشفيح السقاشع العخضيو 
 تشفيح الستخ الصػلي لمبشػد وال يدتحق السقاوؿ اي تعػيزات ماليو.

  

        

 أ-1
ممع  في االسفمت او البالط 200وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتايل قصخ ونقل  استالـ - 

         1000 ـ.ط واالسكافاو سصح خخساني في شخيق تابع لػزارة االشغاؿ العامة 

 
 السجسؾع يشقل لسا بعجه
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 بياف االعساؿ لخقؼا
كحجة 
 الكسية الكيل

 السبمغ االجسالي سعخ الؾحجة

 ديشار فمذ ديشار فمذ

 

 السجسؾع مشقؾؿ مسا قبمة

 

 ب-1
شخيق ممع  في الدميشكػت في 200وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتايل قصخ ونقل استالـ -

 100 ـ.ط تابع لػزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

    
 ج-1

ممع في االرض الصبيعية في 200وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتايل قصخ ونقل استالـ -
 1400 ـ.ط شخيق تابع لػزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

    
 د-1

ممع  في االسفمت او البالط او 150وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتايل قصخ  ونقل استالـ- 
 سصح خخساني في شخيق تابع لػزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

 ـ.ط

200 

    
 ذ-1

ممع  في الدميشكػت في شخيق 150وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتايل قصخ ونقل استالـ -
 تابع لػزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

 ـ.ط
100         

 ر-1
ممع في االرض الصبيعية في 150وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتايل قصخ ونقل استالـ -

 شخيق تابع لبمجية اربج الكبخى او لػزارة االشغاؿ العامة واالسكاف
 ـ.ط

600         

 ز-1
ممع  في االسفمت او البالط او 150وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتايل قصخ ونقل استالـ - 

 خخساني في شخيق تابع لبمجية اربج الكبخى سصح 
 ـ.ط

600 

    
 س-1

ممع  في الدميشكػت في شخيق 150وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتايل قصخ ونقل استالـ -
 تابع لبمجية اربج الكبخى 

 ـ.ط
50 

    
 ش-1

ممع  في االسفمت او 125وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ ونقل استالـ - 
 سصح خخساني في شخيق تابع لػزارة االشغاؿ العامة واالسكافالبالط او 

 ـ.ط
1000 

    
 ص-1

ممع  في الدميشكػت في 125وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ ونقل استالـ -
 شخيق تابع لػزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

 ـ.ط
500 

    
 ض-1

ممع  في االرض الصبيعية 125 وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخونقل استالـ -
 في شخيق تابع لبمجية اربج الكبخى اولػزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

 ـ.ط
3000 

    
 ط-1

ممع  في االسفمت او 125وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ ونقل استالـ - 
 7000 ـ.ط البالط او سصح خخساني لبمجية اربج الكبخى 

    
 ظ-1

ممع  في 125وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ ونقل استالـ -
 500 م.ط الدميشكػت في شخيق تابع لبمجية اربج الكبخى 

    

 
 السجسؾع يشقل لسا بعجه
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 بياف االعساؿ الخقؼ
كحجة 
 الكسية الكيل

 السبمغ االجسالي سعخ الؾحجة

 ديشار فمذ ديشار فمذ

 
 السجسؾع مشقؾؿ مسا قبمة

 ع-1
ممع  في االسفمت او البالط 63وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ   ونقل استالـ-

 او سصح خخساني في شخيق تابع لػزارة االشغاؿ العامة واالسكاف
 ـ.ط

1000 

    
 غ-1

ممع  في الدميشكػت في شخيق 63وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ  ونقل استالـ-
 تابع لػزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

 ـ.ط

500 

    
 ؼ-1

ممع  في االرض الصبيعية في 63وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ ونقل استالـ -
 واالسكافشخيق تابع لبمجية اربج الكبخى او لػزارة االشغاؿ العامة 

 ـ.ط

3000 

    
 ؽ-1

ممع  في االسفمت او البالط 63وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ   ونقل استالـ-
 7000 ـ.ط او سصح خخساني في شخيق تابع لبمجية اربج الكبخى 

    
 ؾ-1

ممع  في الدميشكػت في شخيق 63وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ  ونقل استالـ-
 500 ـ.ط تابع لبمجية اربج الكبخى 

    
 ؿ-1

ممع  في جسيع االسصح في 32وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ   ونقل استالـ-
 1000 ـ.ط شخيق تابع لبمجية اربج الكبخى او وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

    
 ـ-1

ممع  في االسفمت او البالط 25وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ   ونقل استالـ -
 5000 ـ.ط او سصح خخساني في شخيق تابع لبمجية اربج الكبخى او وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

    
 ف-1

الدميشكػت في شخيق ممع  في 25وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ ونقل استالـ -
 500 ـ.ط تابع لبمجية اربج الكبخى او وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

    
 ق-1

ممع  في االرض الصبيعية في 25وحفخ وتسجيج خصػط مياه بػلي اثيميغ قصخ  ونقل استالـ-
 1500 ـ.ط شخيق تابع لبمجية اربج الكبخى او وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

    
 ك-1

ممع 125ممع او بػلي اثيميغ قصخ 150ممع او 200وتسجيج خصػط مياه حجيج قصخ  تػريج
 150 ـ.ط باستخجاـ التقشية بجوف حفخ شامال الخبط والمحاـ والعدؿ

    
 ي-1

ممع حجيج بذكل مكذػؼ شامال المحاـ والعدؿ والقصع 200تػريج وتسجيج خصػط مياه قصخ 
ممع السقتخح و 200الخبط مع خط الجكتايل قصخ الدعخ يذسل  الالزمو )اكػاع وتيات..الخ( و

 50 ـ.ط مع السزخات القائسة داخل حـخ محصة بذخى 

    
 

 السجسؾع يشقل لسا بعجه
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 بياف االعساؿ الخقؼ
كحجة 
 الكيل

 السبمغ االجسالي سعخ الؾحجة الكسية

 دٌنار فلس دٌنار فلس رقما وكتابة

     قبلةالمجموع منقول مما   

2 

 :ربصات

والدعخ لمخبصات  T electrufusion 125*125*63وتخكيب  تػريج
قصخ  السقتخحو او ممع مع القائسو63يذسل ربط الخصػط السقتخحو قصخ 

ممع شامال الحفخ والصسع واعادة االوضاع شامال تػريج 125ممع او  100
 40 عدد القصع الالزمو لمخبصو وجسيع ما يمـد جسيعوتخكيب 

حػفا وتخكيب محابذ  - اليخمػؾ مياه شخكة مدتػدعات مغ استالـ 3    
ممع او  150ممع او 200والدعخ يذسل ربط الخصػط السقتخحو قصخ

ممع  150ممع او  200ممع مع القائسو ا و السقتخحو قصخ 63ممع او 125
 surfaceانذاء   و تػريج شامال" 2ممع او 63ممع او 125ممع او 100او

box   انذاء السشاىل الخخسانية مغ  اوشامال عسػد االستصالة حجيج
شامال جسيع  2كغع/سع250الخخسانو السدمحو بقػة كدخ ال تقل عغ 

االعساؿ الالزمو وحدب السخصصات السخفقو والدعخ يذسل كحلظ تػريج 
وتخكيب جسيع القصع الالزمة لمخبط شامال الحفخيات الالزمة وإعادة الخدـ 

ضاع الى ماكانت عميو سابقا ... الخ وكافة األعساؿ التابعة وإعادة األو 
حدب السخصصات والسػاصفات وتعميسات السيشجس السذخؼ  وتشفح في 

 السػاقع السقتخحة مغ قبل  السيشجس السذخؼ وكسايمي

 

أ-3        حدب الخخساني السشيل شامال" 8 قصخ محبذ وتخكيب استالـ 
 السخفقو السخصصات

 2 عدد 

ب-3      انذاء   و تػريج شامال" 6وتخكيب محبذ قصخ  استالـ 

surface box   2 عدد 

ج-3      37 عدد   surface boxانذاء   شامال تػريج و "4 قصخ محبذ وتخكيب استالـ 

د-3      20 عدد   surface boxانذاء   شامال تػريج و "2 قصخ محبذ وتخكيب استالـ 

             السجسؾع يشقل لسا بعجه      
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 بٌان االعمال الرقم

وحدة 

 الكٌل

 المبلغ االجمالً سعر الوحدة الكمٌة

رقما 

 دٌنار فلس دٌنار فلس وكتابة

     المجموع منقول مما قبلة  

 ممؼ32قظخ مشدليو كصالت تشفيح 4

 قصع وتخكيب تػريج يذسل والدعخ 

T electrofusion 125*125*32 or 63*63*32     تػريج و
" لعسل  1قصخ  Galvanized    steel class Bوتخكيب مػاسيخ 

Risers شامال" التثبيت بالسخابط والدعخ  السخفقو السخصصات حدب
او  " 3/4معجني ومحبذ قصخ    Adapterيذسل تػريج وتخكيب  

(  مغ اجػد االنػاع مع صب مكعب عجاد كلقبل وبعج  2عجد" )1
 لـد واذاشامال  2كغع/سع 200سع قػة كدخ  20×20×20خخساني 

نقل العجاد القائع الى السكاف الحي يحجده السيشجس و  فظ االمخ
السذخؼ واعادة ربصو مع الذبكة الججيجه والتشديق مع مجيخية السياه 

 40 عدد السعشية  لتخصيز العجادات وحدب االصػؿ.

 ممؼ25قظخ مشدليو كصالت تشفيح 5    

 قصع وتخكيب تػريج يذسل والدعخ 

T electrofusion 125*125*25 or 63*63*25     شامال
قصخ  Galvanized    steel class Bوتخكيب مػاسيخ  تػريج

شامال" التثبيت بالسخابط والدعخ يذسل تػريج  Risers" لعسل  3/4
)قبل وبعج  2" عجد3/4معجني ومحبذ قصخ    Adapterوتخكيب  

سع  20×20×20العجاد( مغ اجػد االنػاع مع صب مكعب خخساني 
نقل العجاد القائع  و  فظ االمخ لـد واذاشامال  2كغع/سع 200قػة كدخ 

الى السكاف الحي يحجده السيشجس السذخؼ واعادة ربصو مع الذبكة 
يز العجادات وحدب والتشديق مع  مجيخية السياه السعشية  لتخص

 730 عدد االصػؿ.

    
             السجسؾع يشقل لسا بعجه  
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 بٌان االعمال الرقم

وحدة 

 الكٌل

 المبلغ االجمالً سعر الوحدة الكمٌة

رقما 

 دٌنار فلس دٌنار فلس وكتابة

     المجموع منقول مما قبلة  

 Galvanized    steel class"  1/2تػريج وتخكيب مػاسيخ قصخ  6
B  بذكل مكذػؼ في حالة ترػيب مكاف العجاد)اف لـد االمخ

وحدب تعميسات السيشجس السذخؼ ومجيخية السياه السعشية (  شامال" 
 الذبظ مغ الجيتيغ مع جسيع القصع الالزمة

 1500 .طم

 50( قصخ    AIR RELEASE VALVEتػريج وتخكيب ىػاية )    7    
ممع عمى  900بار شامال" السشيل قصخ  25ممع بزغط اسسي 

الخصػط السقتخحة   وحدب السخصصات السخفقة  وحدب تعميسات 
 1 عدد السيشجس السذخؼ .

او تػريج وتخكيب وتػصيل وتذغيل وصيانة عمى خط الدحب  استالـ 8    
والسخابط بسػجب  Thrust Blocksوخصػط الجفع  مع عسل 

السخصصات السفاتيح السبيشة تاليا  شامال  الفالنجات السقابمة 
والكدكيتػات والبخاغي والرػاميل والخكائد وكافة األعساؿ التابعة 

             كالتالي:

         2 عدد بار 25"، 8. قصخ G.Vوتخكيب محبذ  استالـ أ

         2 عدد بار 25"، 8وتخكيب رداد قصخ  تػريج ب

         2 عدد بار 25وتخكيب ساعات قياس الزغط  تػريج ت

         2 عدد بار 25ممع ، 50وتخكيب ىػاية قصخ  تػريج ث

 ج

" عمى خط 6قصخ   Electromagnaticوتخكيب عجاد  تػريج
         1 عدد التػصيالت شامالالدحب 

             السجسؾع يشقل لسا بعجه  
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 االعمال بٌان الرقم

وحدة 

 الكٌل

 المبلغ االجمالً سعر الوحدة الكمٌة

رقما 

 دٌنار فلس دٌنار فلس وكتابة

     المجموع منقول مما قبلة  

 HDPEممع  125( قصخ  WASHOUTتخكيب خط لمغديل )  9
" شامال 4وتخكيب محبذ قصخ  حػفا مدتػدعات مغ استالـشامال" 

مع عسػد االستصالة شامال" جسيع  SUFACE BOXتػريج وانذاء 
ما يمـد حدب السخصصات والسػاصفات ، شامال" عسل مشيل 

سع شامال" الحفخ والصسع واعادة الػضع وجسيع ما  90خخساني قصخ 
في حالة وجػد خط  HDيمـد  شامال" حجيج التدميح والغصاء السعجني 

الغديل داخل االحياء الدكشية او عسل السرب حدب السخصصات 
لسخفقة في حاؿ وجػد وادي وحدب السخصصات و تعميسات السيشجس ا

 1 عدد السذخؼ .

 Readyيػما(  28بعج  2كغع/سع250تػريج وصب خخسانو مدمحو ) 10    
mix (لعسل تغميف لسػاسيخ السياه والرخؼ الرحيRCE   شامال)

الصػبار وحجيج التدميح والحفخيات واعادة الصسع ونقل الفائس واعادة 
 5 3م االوضاع.الخ وكافة االعساؿ التابعة والكسية تقجيخية .

             المجموع االجمالً        
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 الفاقد نسبة وقٌاس المشروع فً المٌاه لشبكة العزل اجراءات( : 2) رقم الكمٌات جدول

NRW% 

 

 بٌان االعمال الرقم

وحدة 

 الكٌل

 المبلغ االجمالً سعر الوحدة الكمٌة

رقما 

 دٌنار فلس دٌنار فلس وكتابة

1 Conducting NRW measurements pre-post any 

NRW reduction using Flow Balance (FB) 

Approach. 

The contractor is requested to; 

 Conduct NRW% baseline measurement 
for boundaries as follows:  

1. Isolate the project area boundaries 
hydraulically.  
2. Install bulk meters on the main feeders  
3. Execute Wet/ Dry test to certify the 
hydraulic isolation of the project area. YWC 
should approve the results of the test/s  
4. Measure NRW% Baseline, Flow balance 
(FB) as described above, before conducting 
any works or NRW reduction measures for 
the project area  

 Conduct NRW % measurements after 
rehabilitation works as per the design 
drawings included in the tender  

1. Ensure of permanent isolation 
incorporation with and approval of YWC 
project management staff  
2. Conduct wet dry test to ensure isolation  
3. Conducting Measure NRW%, Flow 
balance approach (FB), after completing the 
rehabilitation and or any other NRW 
reduction activities to calculate the impact of 
the NRW reduction measures on NRW % 
baseline  

L.S 1 

               المجموع االجمالً      
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 حوفا -شركة مٌاه الٌرموك لمستودعات مواد تورٌد( : 3) رقم الكمٌات جدول

 

 بياف االعساؿ الخقؼ
كحجة 
 الكيل

 السبمغ االجسالي سعخ الؾحجة الكسية

 ديشار فمذ ديشار فمذ رقسا ككتابة

حػفا -لسدتػدعات شخكة مياه اليخمػؾ وتدميسيا التاليو السػاد تػريج 1
 تاريخ عمى اف تكػف مجة تػريج السػاد التديج عغ اربعة شيػر مغ

هامخ السباشخ   
  

    A 
PE TEE electro fusion 125×125×32  10 عجد     

B 
PE TEE electro fusion 125×125×25  300 عجد     

C 
PE TEE electro fusion 63×63×32  

 عجد

10     

D 
PE TEE electro fusion 63×63×25  

 عجد

300     

E 
Galvanized rizer 1” ,  50 cm 

 عجد

50     

F 
Galvanized rizer ¾” 50 cm 

 عجد

600     

G 
PE TEE electro fusion 125×125×63  

 عجد

40     

             السجسؾع االجسالي    
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 2716 لعام( 131) رقم النظام حسب المطلوب المقاول كادر( : 4) رقم الكمٌات جدول

 المحافظة أبناء من األردنٌة المحلٌة العمالة تشغٌل إلزامٌة

 االدنى الحد االعمال بٌان الرقم

 الشهري للبدل

 دٌنار للفرد

 (أ* )أردنً

 العدد

 (ب)

 المدة

 باألشهر

 (ج)

    الشهري البدل

 (د** )

    اإلجمالً المبلغ

 (د*ج*ب) 

 دٌنار فلس

 أردنً

 دٌنار فلس

 أردنً

        التشغٌل إلزامٌة نظام 

 :بالعدد 1

 المقاول على ٌجب حٌث أدناه الكادر تعٌٌن

 مساعد جهاز الرئٌسٌة بكوادره ٌلحق ان

 نظام 2016 لعام (131) رقم النظام حسب

 أبناء من االردنٌة العمالة تشغٌل إلزامٌة

 فٌها المنفذة االعمار لمشارٌع المحافظة

       

 أ
 التخصصات حسب التخرج حدٌث مهندس

 المطلوبة
400 3 10     

     10 4 250 فنٌون ب

     10 10 220 عمال ج

  

 بدفع المقاولٌن إلتزام من التأكد سٌتم* 

 الحد عن الٌقل بما للعاملٌن الشهري البدل

 من( أ) البند فً علٌه المنصوص االدنى

 الجدول هذا

       

 

 الشهري للبدل االدنى الحد هو( د) البند** 

 المكتب مصارٌف قٌمة إلى باالضافة للفرد

 الفرد عن وارباحه
       

 

 العمالة وتشغٌل التعٌٌن عدم حال فً

 ٌتم اعاله ورد وكما المطلوبة االردنٌة

 إلٌه المشار االدنى الحد قٌمة ضعف حسم

 الجدول هذا من( أ) العمود فً

       

        الخالصة إلى ٌنقل المجموع 
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  ا٤ٌُٔبد علاٍٝ فالٕخ

 

 اٌشلُ

 

      

 إُٞق

 ًٝزبثــخ   ههٔــب   أُغٔـٞع

  ك٣٘ـــبه كٌِ

     أُ٘ي٤ُٚ ٝإُٞالد ا٤ُٔبٙ فطٞٛ أػٔبٍ(:1) علٍٝ 1

    %NRW اُلبهل َٗجخ ٝه٤بً أُْوٝع ك٢ ا٤ُٔبٙ ُْجٌخ اُؼيٍ اعواءاد( : 2) علٍٝ 2

    ؽٞكب ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى َُٔزٞكػبد ٓٞاك رٞه٣ل( : 3) علٍٝ 3

    ى٣بكح أٝ فْٖ 

    اُي٣بكٙ اٝ اُقْٖ ثؼل( 3+2+1) ُغلٍٝ ا٢ٌُِ أُغٔٞع

 إُيا٤ٓخ 2016 ُؼبّ( 131) ههْ اُ٘ظبّ ؽَت أُطِٞة أُوبٍٝ ًبكه(: 4) علٍٝ 4

 أُؾبكظخ أث٘بء ٖٓ األهك٤ٗخ أُؾ٤ِخ اُؼٔبُخ رْـ٤َ

   

ع ـٞـ ٔـ غ ٢ٌِ أُ ٍ) ُا قْٖ ثؼل (3+2+1ُغٝل ي٣بكح ٝأ ُا     (4) علٍٝ + ُا

 
 غ١ش  ال  د٠ٕبسا …………………………………………………….……………… فمــــؾ

 ……………………………………: اٌّمبٚي ٚرٛل١غ اعُ

 .............................................:   اٌزـــــبس٠خ

 ........................   اٌّمــبٚي ػٕٛاْ
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Environmental 

Mitigation and 
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PROPOSED END CAP

is the final version (GIS) from YW.

PROPOSED PIPE  Ø25 HDPE

*  House Connections Are For Guidance

PROPOSED PIPE  Ø32 HDPE

SAL PART-1

SAL PART-2

SAL-KEY
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Legend:

PROPOSED PIPE  Ø150DI & 180 HDP

PROPOSED PIPE  Ø63 HDPE

PROPOSED PIPE  Ø100DI & 125 HDP

EXISTING NETWORK

PROPOSED DISCONNECTION 

Note:
PROPOSED VALVE

EXISTING TO BE ABANDONED
( PIPES & FITTINGS)

PROPOSED NODE CONNECTION

EXISTING HOUSE CONNECTIONS

*The Existing data in layout (Existing Network & Streets )

*All Steel & Galvanised pipes will be completely disconnected
and Replaced with new Pipes as shown on Plan.

CUSTOMER

PROPOSED END CAP

is the final version (GIS) from YW.

PROPOSED PIPE  Ø25 HDPE

*  House Connections Are For Guidance

PROPOSED PIPE  Ø32 HDPE

SAL PART-1

SAL PART-2

SAL-PART-1
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Legend:

PROPOSED PIPE  Ø150DI & 180 HDP

PROPOSED PIPE  Ø63 HDPE

PROPOSED PIPE  Ø100DI & 125 HDP

EXISTING NETWORK

PROPOSED DISCONNECTION 

Note:
PROPOSED VALVE

EXISTING TO BE ABANDONED
( PIPES & FITTINGS)

PROPOSED NODE CONNECTION

EXISTING HOUSE CONNECTIONS

*The Existing data in layout (Existing Network & Streets )

*All Steel & Galvanised pipes will be completely disconnected
and Replaced with new Pipes as shown on Plan.

CUSTOMER

PROPOSED END CAP

is the final version (GIS) from YW.

PROPOSED PIPE  Ø25 HDPE

*  House Connections Are For Guidance

PROPOSED PIPE  Ø32 HDPE

SAL PART-1

SAL PART-2

SAL-PART-2


