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1 ٚذٛس٠ذ ِٛاع١ش ِٚساتظ ٚلطغ ٌّغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ ا١ٌشِٛن ػدٍْٛ ِسافظح - ػٕدشج تٍذج فٟ  اٌّمرشذ
  

 

 

  

 
 وثائق العصاء

2021 
 

 

  9 /202111/ السػافق الثالثاء يـػالثالثة والشرف  اخخ مػعج لبيع وثيقة العصاء ىػ الداعة
 يـػ مداء مغ حادية عذخالداعة اللغاية  التاسعة ةيبجأ مػعج تدميع العخوض عمى العشػاف السحكػر أدناه مغ الداع -

 202111/17/ السػافق  االربعاء

 
 

 شركة مٌاه الٌرمون

 والمشترٌات مدٌرٌة العطاءات

 شارع بغداد –اربد 

http://www.yw.com.jo 

 
 

 2.4 / 2021 YWC-FARA5- 
محطة معالجة المٌاه الممترحة فً مولع سد  مشروع تورٌد وتمدٌد الخط النالل من

وتورٌد  محافظة عجلون -عنجرة الماعدة الممترح  فً بلدة كفرنجه ولغاٌة خزان 

 ولطع لمستودعات شركة مٌاه الٌرمونمواسٌر ومحابس 

 )للمره الثانٌة(



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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 الـمحتــوٌـــات 

 
 الـمــوضـوع                                    

 دعػػػه العصػػاء  الجدء االوؿ

 كتاب التفػيس   الجدء الثاني

 والتعميسات لمسشاقريغتعميسات دخػؿ العصػػاء  الجدء الثالث

 : ويتزسغ)الذخوط العامة و الخاصة( السقاولة السػحج لمسذاريع اإلنذائية  عقج الجدء الخابع
 الجدء االوؿ : شسػلية وثائق العصاء -
 الذخوط العامة .الجدء الثاني :  -
 الجدء الثالث : -

 الذخوط الخاصة -أ

 اإلضاؼية. الذخوط الخاصة -ب

 نساذج العخض والزسانات واالتفاؾيات والبيانات. -ج
 تاب تسجيج مجد العصاءات( : ك1ممحق ) -

 كتاب االعفاء مغ الزخائب والخسـػ                            
 والذخوط الخاصة االضاؼية السػاصفات العامة والسػاصفات الخاصة الجدء الخامذ
 القائسة الدػداء  الجدء الدادس
 :ججاوؿ الكسيات  الجدء الدابع

 سعارججوؿ تحميل اال :(2ممحق ) -
 السخصصات  امغالجدء الث
  -Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP) (3)ممحق
 Supply of Materials - Pre-requisites Requirements - (4)ممحق

- Manufacturer Forms 
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 الجزء االول
 دعوة العطاء
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Invitation for Bids 

  Hashemite Kingdom of Jordan   

Yarmouk Water Company, Irbid. 

Supply, Install of New Water Transmission Pipeline From Proposed WTP at 

Kufranjeh Dam to the AL-Qaeda Proposed Reservoir at Anjara High Area –  

Ajloun Governorate and Supply of pipes, valves and fittings to YWC Warehouse 

 

Contract No: YWC-FARA 5-2.4 /2021 

Yarmouk Water Company invites eligible contarctors classified by the GTD as Grade (2) and Grade (3) in the 

field of water and wastewater, to tender for the performance of the Contract  

  

Supply, Install of New Water Transmission Pipeline From Proposed WTP at Kufranjeh Dam to the 

AL-Qaeda Proposed Reservoir at Anjara High Area – Ajloun Governorate and Supply of pipes, valves 

and fittings to YWC Warehouse, YWC-FARA5-2.4/2021. 

 

   As defined in these tender documents, hereinafter referred to as the "Contract" 

   The Contractor shall be responsible for the supply of materials, the installation, completion and making good of 

any defects, as well as the provision of all necessary supervision, labor, plant, materials, equipment, and related 

services, of the "Works" of the Contract, which are described in the Tender Documents, the Bill of Quantities 

and the Drawings for the Supply and Install of New Transmission Pipeline from Proposed WTP at Kufranja Dam 

to Proposed Reservoir Al-Qaeda at Anjara. In addition, the contractor is responsible for supplying specified 

quantities of pipes, valves and fittings to YWC warehouse.  

1- Eligible bidders shall be classified by the GTD as Grade (2) and Grade (3) 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 

registration certificate , 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 (400) Four hundred  Jordanian Dinars. During 

working hours (9:00 a.m. – 15:00 p.m.) Sunday to Thursday. The document should be collected by an 

authorized representative. 

 

3- Bidders shall comply with USAID code #937 (The bidders can download the code details from (USAID 

Web site ): 

 

-  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/1876/310maa.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf
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4- The deadline for the tender document purchasing will be  Tuesday, November 9, 2021 at 15:30 p.m. 

 

5- The deadline for submission of bids will be Wednesday, November 17, 2021 at 11:00 a.m. 

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

tendering committee at Yarmouk Water Company offices. 

 

7-  Tender advertisement costs will be borne by the winning bidder 

 

8- The bidder shall submit his offer in three separate sealed envelope (Financial , Technical and  Tender Entry  

Guarantee ) ,each envelop shall be labelled with the name and number of the bid, the name of the 

tenderer, the phone number and the words Technical proposal or Financial Proposal or Tender Entry 

Guarantee. 

9- The bank guarantee (Tender Entry Guarantee) or a certified cheque shall be in the amount and validity as 

stated in the table below. (any proposal submitted without submission of an acceptable Tender Entry 

Guarantee will be rejected directly ) . 

10- Technical offers for the Bidders, who submitted an accepted bid/Tender guarantee, will be evaluated first, 

according to the following  criteria: 

 The Bidder shall provide proven evidence of his/their financial viability to execute such project. 

Audited financial statements of the years (2017, 2018 and 2019) shall be provided by the Bidder 

as a minimum. The following grading criteria will be used for evaluation: 

-For average construction turnover for (2017, 2018 and 2019) of  2.5 million Jordanian dinars and 

above (25 points). 

-For average construction turnover for (2017, 2018 and 2019) of  less than 2.5 million and above 

one million Jordanian dinars (10 points). 

-For average construction turnover for (2017, 2018 and 2019) less than one million Jordanian 

dinars (0 points). 

 The Bidder shall submit at least two (2) similar projects executed and completed within the last 

10 years, the Construction value for each Project shall be not less than (1,250,000) Jordanian 

Dinars. The Bidders shall provide supportive documents to the description of the similar project 

and all its components (at least two projects, 30 points for the two projects ) 

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

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

records, as a minimum to superintend the execution of the work provided ,those personnel shall 

be fully occupied to work at the site throughout the execution of the project and they shall have 

qualifications and experiences in similar projects , as listed below: 

 Project Manager: B.Sc. in civil engineering with: with general experience of at least  (15) 

years, of which (5) years experience in similar projects (10 points). 

 Civil Engineer: B.Sc. in civil engineering with at least (5) years experience in similar 

projects (5 points). 

 Surveyor: minimum (10) years experience in similar projects (5 points). 

 

  The Bidder shall provide a methodology to describe the implementation and the construction of 

works within his scope, and how he will meet the Employer‘s objectives and requirements (5 

points). 
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 The Bidder shall provide a propsed program for carrying out the works within the time for 

completion in the form of a bar chart showing the critical path (5 points). 

 

 The Bidder shall provide the documents for the manufacturers he intends to supply from as 

attached in Annex (4) (15 points). 

 

 The minimum summation of points for passing the technical evaluation is (80 points),                  

after passing the technical evaluation, financial offers will be opened for those who are technically 

qualified. 

 

11-  The  site visit will be scheduled on Wednesday,  November 10, 2021, gathering will be at the Technical 

Affairs Offices - Hofa at (09:00 a.m.).  

For coordination ,contact the Director of the Technical Affairs Directorate: Eng. Ashraf Batayneh, Tel: 

0790601971. Bidders are responsible for their own transportation to the site. 

 

12- Inquiries related to the tender documents shall be sent to Yarmouk Water Company, Tenders and 

Procurement Director, (Eng. Dalal Eliwah) via fax, preferably by email to the above-mentioned address 

before Thursday, November 11, 2021. Bidders are obliged to follow up the issuance of any addenda to 

the tender documents or answers to inquiries issued by Yarmouk Water Company official e-mail letter, 

Inquiries will be answered on Sunday November 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 Eliwah, Tenders and Procurement Director 

 

Dalal_Eliwah@yw.com.jo 

bassam_jarboo@yw.com.jo 

malak_abo-zaitoun@yw.com.jo 

abdelhadi_bataineh@yw.com.jo 

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

means.  

 

14- The Employer has the right to cancel the tendering process without bearing any financial or legal 

obligations. 

 

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

procurement process at any time, without thereby incurring any liability to Bidders. 

 

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

mailto:Dalal_Eliwah@yw.com.jo
mailto:bassam_jarboo@yw.com.jo
mailto:malak_abo-zaitoun@yw.com.jo
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YWC General Manager 

Eng. Muntasir Al-Momani 

 

 

 
 
 

 
 

                                      
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contract 

Number 
Contract Name 

Document Price 

(JOD) 

 

Bank Guarantee 

(JOD) 

Deadline Date 

for Purchasing 

Tender 

Documents 

Deadline Date 

for Delivering 

the bid 

Documents 

YWC-

FARA 5-

2.4 /2020 

Supply, Install of New Water 

Transmission Pipeline From Proposed 

WTP at Kufranjeh   Dam to the AL-

Qaeda Proposed Reservoir at Anjara 

High Area –  

Ajloun Governorate and Supply of 

pipes, valves and fittings to YWC 

Warehouse. 

400 JOD 

(Four hundred 

Jordanian Dinar) 

93000 JD 

(Ninety Three 

thousand 

Jordanian Dinar 

valid for 120 

days) 

9/11/2021 

3:30 p.m. 

17/11/2021 

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

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

 العخض لجى دائختكع 
 السفػض بالتػقيػػػع

 :)                                              ( إسع السشاقز 
 : الخاتػػػػع 

 
 :)                                              ( العشػػػػاف 

 
:)             ( الخمػػػػػػػػػػػد البخيػػػػػػػػػػػجه )                 ( ىػػػػػػػػػػػاتف )                     ( فػػػػػػػػػػػاكذ )                        ص . ب 

) 
 

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

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

 
 
 
 

وفقًا لمتعميسات والذخوط العامة والخاصة بيا  (   YWC-FARA5-2.4/2021 بشاًء عمى دعػة العصاء رقع )  
 محصة السعالجة السقتخحة في مذخوع تػريج وتسجيج الخط الشاقل مغفإنشي أقجـ عخضي وأوافق عمى أف أقـػ بتشفيح 

وتػريج مػاسيخ ومحابذ وقصع  محافطة عجمػف  -عشجخة لقاعجه السقتخح  في بمجة امػقع سج كفخنجو ولغاية خداف 
 .باألسعار والذخوط والسػاصفات السبيشة في ىحا العخض لسدتػدعات شخكة مياه اليخمػؾ
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 الجزء الثالث
 تعليمات دخول العطاء
 والتعليمات للمناقصين
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 العصاءتعلٌمات الدخول فً 
 جمة.يدسح باالشتخاؾ إال لمذخكات السرشفة و السعتسجة والسدال  .1
عمى الستعيج عشج تعبئة العخض السقجـ مشو الؿياـ بالختع والتػؾيع عمى كافة صفحات العصاء  .2

 ومغمف عخض الدعخ السقجـ وخالفا لحلظ يدتبعج العخض
 ( يػمًا مغ التاريخ السحجد كآخخ مػعج إليجاع العخوض .120مجة سخياف العخض ال تقل عغ ) .3
   االربعاء  صباح يـػ الحادية عذخسحكػر أدناه الداعة آخخمػعج الستالـ العخوض عمى العشػاف ال .4

  17/11/2021السػافق 
عمى السشاقز أو مغ يفػضو  إحزار العخض  السقجـ  مغ  قبمو  في مغمف مغمق بإحكاـ ومختـػ  .5

 ومعشػف بإسع :
  مجيخية العصاءات و السذتخيات  –شخكة مياه اليخمػؾ 
  العصاء رقع ........ ...................... .........       
 ....................................... اسع السشاقز 
 ............................................. العشػاف 
وضع السغمف شخريا في الرشجوؽ السخرز لمعصاءات بحزػر مػضف العصاءات والتػؾيع  و 

 عمى سجل االيجاع اصػليا".

 الذخكة بالفاكذ او البخيج االلكتخوني.ال تقبل العخوض الػاردة الى  .6
صفحات ومخفقات العصاء ومجيخية العصاءات غيخ مدسولة عغ فقجاف  عمى السشاقريغ التاكج مغ .7

او نقز اه مخفق او صفحة بعج شخاء وثائق العصاء و يتحسل السشاقز مدسولية عجـ ؾيامو 
 بالتجقيق و التأكج مغ اكتساؿ الػثائق . 

شاقز إلتدامًا مشو بأنو مصمع ومتفيع لجسيع السػاد والتعميسات الرادرة يعتبخ تقجيع عخض الس .8
بسػجب سياسة العصاءات  السذتخيات لجى شخكة مياه اليخمػؾ وتعجيالتو ووثائق دعػة العصاء 

 والشساذج السخفقو.
 باسع شخكة مياه اليخمػؾ. كفالة الجخػؿ تقجـ .9
خػلة بالشطخ في أه دعػة قزائية تشذأ بيغ السحاكع االردنية ىي الجية القزائية الػحيجة الس .10

 الستعاقجيغ.
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 التعميسات الى السشاقريغ 
Instructions to Tenderers 

 

 (   YWC-FARA5-2.4/2021العصاء رقع )     

حافطة م -عشجخه  القاعجه السقتخح في بمجة تػريج وتسجيج الخط الشاقل مغ مػقع سج كفخنجو ولغاية خداف مذخوع الخاص بسذخوع:
 .وتػريج مػاسيخ ومحابذ وقصع لسدتػدعات شخكة مياه اليخمػؾ عجمػف 

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

 
 :ليحا السذخوع ما يمي تذسل وثائق العصاء (2)

 دعػة العصاء بسا فييا اإلعالف . 2.1
  كتاب التفػيس      2.2
 والتعميسات الى السشاقريغ تعميسات دخػؿ العصاء       2.3
  : تزسغي و )الذخوط العامة و الخاصة( عقج السقاولة السػحج لمسذاريع اإلنذائية  2.4

 الجدء االوؿ : شسػلية وثائق العصاء -

 الذخوط العامة الجدء الثاني :  -
 الجدء الثالث :  -

 الذخوط الخاصة -أ

 اإلضاؼية. الذخوط الخاصة -ب

 نساذج العخض والزسانات واالتفاؾيات والبيانات. -ج
 ( : كتاب تسجيج مجد العصاءات1ممحق ) -

 والخسـػكتاب االعفاء مغ الزخائب                

 والذخوط الخاصة االضاؼية السػاصفات العامة والسػاصفات الخاصة   2.5
 القائسة الدػداء     2.6
 (2)ممحق االسعارتحميل ججاوؿ ججاوؿ الكسيات و      2.7
 السخصصات      2.8
 Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP)  (3ممحق)     2.9

 :Supply of Materials - Pre-requisites Requirements  (4ممحق)    2.12

 Manufacturer Forms                      
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 : إعجاد وتقجيع عخوض السشاقرات /شخيقة تقجيع العخوض
يشبغي عمى مغ يخغب االشتخاؾ في ىحه السشاقرة أف يقـػ بديارة مػقع العسل ، وأف يتعخؼ عميو وأف يحرل بشفدو  (3)

تو ونفقتو الخاصة ، عمى جسيع السعمػمات الالزمة لو لتقجيع العخض ، وأف يتفيع ماىيتيا والطخوؼ السحيصة وعمى مدسولي
بالسذخوع وسائخ العادات السحمية ، وضخوؼ العسل ، وكل األمػر األخخى التي ليا عالقة بالسشاقرة ، أو تمظ التي تسثخ عمى 

 وضع أسعار عخضو.

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

 لحلظ .

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

ه تعجيل عمى وثائق العصاء مغ قبل السشاقز ، وإذا أجخى السشاقز أه تعجيل،  أو أخّل ال يجػز إدخاؿ أ-ج
 بأه مغ ىحه التعميسات ، فإّف ذلظ يسده إلى رفس عخضو .

أما إذا أراد السشاقز تقجيع عخض بجيل ، فإّف باستصاعتو أف يقجـ ذلظ في محكخة خاصة مشفرمة تخفق -د
ألصيل كسا ىػ مصمػب ، ولمجشة العصاءات السخترة أف تشطخ في بالعخض ، شخيصة أف يتقجـ بالعخض ا

 عخضو البجيل أو تخفزو .

يجب عمى السشاقز أف يقجـ عخضو عمى الشدق السصمػب في ىحه التعميسات ودعػة العصاء وأف يذتسل العخض  (4)
 -عمى البيانات والسعمػمات التالية :

ب التفػػػيس لمسدػػسوؿ السفػػػض بػػالتػؾيع عشيػػا . وإذا وضػػع مشذػػأة السشػػاقز فػػخدًا كػػاف أو شػػخكة ، وكتػػا -أ
كانت ىشاؾ مذاركة بذكل ائتالؼ فإنو يجب عمى الذخكات الستآلفة تقجيع اتفاؾية االئتالؼ بيشيا بحيث يكػف 
التآلف بالتكافػل والتزػامغ ) مجتسعػيغ ومشفػخديغ ( ، وأف يػقػع أشػخاؼ االئػتالؼ عمػى العػخض ، وأف يقػجمػا 

 ت بأسسائيع مجتسعيغ .الكفاالت والزسانا

خبخة السشاقز ومسىالتو ، مع بياف وصف السذاريع التي سبق وأف أنجدىا ، والسذاريع السمتـد بيا -ب
 حاليًا ، وبياف ندب إنجازىا بأرقاـ واقعية .

ذكخ أسساء السقاوليغ الفخعيػيغ الحيغ يشػه استخجاميع في التشفيح ، شخيصة ذكخ اسع مقاوؿ األشغاؿ -ج
يكانيكية، عمى أف يكػف ىحا السقاوؿ الفخعي مرشفًا ضسغ نفذ الفئة التي يشتسي إلييا السقاوؿ الكيخوم

 الخئيدي في ترشيفو أو بالفئة التي تمييا مباشخة بالتدمدل التشازلي .

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

 الكفالة صادرة عغ بشظ أو مسسدة مالية مخخرة لمعسل في األردف .
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تعاد ىحه الكفاالت لمسشاقريغ الحيغ لع يحل عمييع العصاء ، حدبسا تقخره لجشة العصاءات السخترة خالؿ  
لة العصاء أو انتياء صالحية كفالة السشاقرة أييسا أسبق . أما السشاقز الحه يحاؿ ( أياـ مغ تاريخ إحا7)

 عميو العصاء فتعاد إليو ىحه الكفالة بعج أف يقجـ ضساف األداء ويػقع العقج .
 

( فعشجىا يتػجب عمى السشاقز  Bondsأما  إذا كاف السشاقز مشتسيًا إلى بمج تدتعسل ؼيو ضسانات تأميغ )
صمب مدبق إلى صاحب العسل لسعخفة ؼيسا إذا كاف يقبل مثل ىحا الزساف وفي كل األحػاؿ يجب أف يتقجـ ب

 أف تكػف تمظ الزسانات مرجقة مغ بشظ أو مسسدة مالية مخخرة لمعسل في االردف عشج تقجيسيا .
أف يحجد عشػاف السشاقز الخسسي الكامل ، أما إذا كاف مخكد السشاقز الخئيدي خارج األردف فإّف عميو -ىػ

عشػانًا لو في األردف ليعتبخ عشػانو الخسسي الحه تػجو إليو كافة السخاسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو 
 رسالة تبعث مدجمة عمى ىحا العشػاف تعتبخ وكأنيا قج سمست إليو .

دات اآللية أف يقجـ تحمياًل ألسعار البشػد الخئيدية السحجدة في العصاء ، مبيشًا تكاليف السػاد والتجيي-و
 والسرشعيات والسراريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بشػد األشغاؿ كاممة .

أه معمػمات أو بيانات أخخى يصمب إلى السشاقز تقجيسيا أو إرفاقيا بعخضو إذا كانت مصمػبة بسػجب -ز
 الذخوط الخاصة اإلضاؼية أو السػاصفات الخاصة أو ىحه التعميسات .

 
يجونيا السشاقز أماـ البشػد في ججوؿ الكسيات عمى أنيا الؿيسة الكمية لتشفيح كل مغ تمظ البشػد تعتبخ األسعار التي  (5)

( ) إاّل إذا ورد لألعساؿ  Preliminariesوإنجازىا وإصالح أية عيػب فييا وفقًا لمعقج ، وتذسل كحلظ األعساؿ التسييجية ) 
 التسييجية بشػد مشفرمة خاصة بيا في ججوؿ الكسيات ( .

 
 تػضيح االلتباس : (6)

إذا كاف ىشاؾ أه التباس أو تشاقس في وثائق العصاء ، أو كانت ىشاؾ حاجة لتػضيح أه غسػض في وثائق العصاء ، فعمى 
السشاقز أف يتقجـ بصمب خصي إلى رئيذ لجشة العصاءات السخترة مغ أجل التػضيح وإزالة االلتباس في مػعج يدبق 

( أياـ ، ويتع تػزيع اإلجابة خصيًا عمى االستفدارات عمى جسيع السشاقريغ  7سا ال يقل عغ ) التاريخ السحجد لفتح العصاء ب
 الستقجميغ لمعصاء وال يجػز أف يتخح مثل ىحا التػضيح مبخرًا لصمب تسجيج السػعج السحجد لتقجيع العخض .

 
 إيجاع العخوض: (7) 
 
 لخارج عصاء رقع  )      /       (يقجـ العخض متكاماًل وفي ضخؼ مختـػ مكتػب عميو مغ ا -أ

 الخاص بسذخوع: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
واسع السقاوؿ ويػدع في صشجوؽ العصاءات الحه تحجده لجشة العصاءات السخترة في إعالنيا عغ العصاء وذلظ في أو قبل 

 .السحجديغ لإليجاع  السػعج والتاريخ
 إّف أه عخض يقجـ بعج مػعج اإليجاع يخفس ويعاد إلى صاحبو مغمقًا  -ب
ذا نز في دعػة العصاء عمى اتباع ‘تفتح العخوض عادة في جمدة عمشية بحزػر مغ يخغب مغ السشاقريغ ، إاّل  -ج

 أسمػب آخخ .
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 إلدامية العخوض : (8) 
 

وال يجػز سحب ىحا العخض بعج اخخ مػعج لاليجاع ويطل العخض ممدمًا يعتبخ العخض السقجـ ممدمًا لمسشاقز 
( يػمًا ابتجاء مغ تاريخ إيجاع العخوض إاّل إذا حجد في دعػة العصاء مجة التداـ  120لمسشاقز الحه تقجـ بو لفتخة ) 

 أشػؿ مغ ىحه السجة. 
 
 عسالت الجفع وعخض السشاقرة : (9)
 

ار األردني إاّل إذا نز عمى غيخ ذلظ في شخوط دعػة العصاء . وإذا كانت ىشالظ عمى السشاقز تقجيع أسعاره بالجيش
عسالت أخخى لمجفع مشرػص عمييا في نسػذج عخض السشاقرة ، فإنو يجب تحجيج تمظ العسالت وأسعار تحػيميا 

 في مػعج " التاريخ األساسي " .
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 تقيػيع العخوض وإحالة العصاء
 

 تقيػيع العخوض :  (10) 
 ، بسػجبو الرادرة والتعميسات 2019 لدشة الحكػمية السذتخيات نطاـ تعميسات الى استشاداً  وتقييسيا السشاقرات عخوض دراسة يتع

 :التالي الشحػ وعمى التعميسات، بيحه ودراية إشالع عمى يكػف  أف السشاقز في ويفتخض
 .مشو السقجـ بالعخض مدألة أه بذأف العسل براحب اإلتراؿ السشاقريغ مغ أله يحق ال-
 التقييع، مخحمة خالؿ العخوض مقجمي مغ إضاؼية وتفديخات وثائق أية شمب في الحق لو العسل صاحب-

 مغ التأكج التقييع لمجشة يحق أنو الى إضافة .شمبيا عشج الػثائق ىحه تػفيخ و تقجيع السشاقريغ عمى ويجب
 أه مع السباشخ اإلتراؿ وكحلظ لحلظ ضخورة التقييع لجشة رأت اذا السشاقز قبل مغ السقجمة السعمػمات صحة
 .السشاقز مغ السقجـ العخض في اسسو ورد فخد أو شخكة أو جية

 .العصاء وثائق عمى ححؼ أو إضافة أو تعجيل أه عمى يحتػه  كاف إذا السقجـ العخض رفس سيتع-
 ويتع ،وشخوط دعػة العصاء لعصاءا ىحا شخوط حدب السسىميغ لمسشاقريغ السالية العخوض تفتح -

 .العصاء لستصمبات مصابقتيا مغ والتأكج تجؾيقيا
 ثع العصاء إحالة بخرػص لمتفاوض مالئع وضع في السالي التجقيق بعج سعخا األقل السالي العخض يكػف -

 قلاأل السالي العخض صاحب السقاوؿ يجعػ اف العسل لراحب يحق بحيث وىكحا، الدعخ في يميو الحه العخض
 العصاءات لجشة بأف عمسا العصاء مرمحة تفخضيا متصمبات أو مالحطات وأية عخضو حػؿ التفاوض ليتع سعخا

 .سعخا العخوض بأقل ممدميغ غيخ العسل صاحب أو/و
 
 

 : أسمػب تجقيق العخوض
 

 -:ة أدناهيتع إتباع الخصػات واإلجخاءات التالية في تجقيق العخوض عمى اف ال يحكع التدمدل البشػد الػارد
 
إذا ُوجج في العخض خصأ او تشاقس بيغ حداب جسمة أه مبمغ وما يجب اف تكػف عميػو ىػحه الجسمػة بتصبيػق سػعخ  - أ

الػحجة ، فممجشة العصاءات السخترة الحق بتعجيل جسمة السبمغ بسا يتفق وتصبيق سعخ الػحجة ، وبالتػالي يػتع تعػجيل 
 لحلظ . مجسػع األسعار أو السبمغ اإلجسالي لمعصاء وفقاً 

 
 -إذا اختمف سعخ الػحجة السحكػرة باألرقاـ عغ السحكػر كتابة بالكمسات فيتع إتباع اإلجخاءات التالية: -ب

: إذا وجج اختالؼ في سعخ الػحػجة لبشػج معػيغ بػيغ مػا ىػػ باألرقػاـ عسػا ىػػ بالكمسػات فيشطػخ عشػجىا إلػى  (1-)ب 
لكمسات فاف كاف الفػخؽ كبيػخًا يػتع األخػح بالدػعخ األقػخب الفخؽ الحدابي بيغ ما جاء رقسًا وما جاء كتابًة با

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

إذا ُوجج خصأ في أه مغ العسميات الحدابية ،  فإنو تع ترػحيح السجسػػع وفػق مػا تقػخره لجشػة العصػاءات السخترػة  -ج
 ويكػف السجسػع السرحح ممدمًا لمسشاقز .

 
ا محسمػة إذا ُوجج أف السشاقز لع يقع بتدعيخ بشج أو أكثػخ مػغ البشػػد ، فيػتع اعتبػار تمػظ البشػػد غيػخ السدػعخة وكأنيػ -د

عمى بشػد العصاء األخخى ، وعمى السشاقز تشفيحىا )ؼيسا إذا أحيل عميو العصاء ( وذلظ بجوف مقابل سػاء أرفق تمظ 
 البشػد أو لع يخفقيا في عخضو . 
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اذا لع يقع السشاقز بكتابة سعخ الػحجة بالكمسات وإنسا فقط باألرقاـ وجاءت غيخ واضحة ،  او كتبػت اسػعار الػحػجة  -ىػ
مسات غيخ واضحة وتذكل معيا التباس في احتداب جسمة السبمػغ عشػجىا يجػػز لمجشػة العصػاءات السخترػة إتبػاع بك

 -اإلجخاءات التالية :
(: إذا كانت األرقاـ او الكمسات غيخ واضحة مسا يذكل التباسًا في حداب جسمة السبمغ لمبشػج ، عشػجىا يجػػز 1-)ىػ 

السشاقرػيغ اآلخػخيغ السذػاركيغ بسشاقرػة العصػاء لغايػة الحرػػؿ تصبيق أعمى سعخ ورد ليحا البشج ، عشػج 
 عمى ؾيسة إجسالية ليحا العخض .

( اقػل العػخوض ؾيسػًة واتجيػت الشيػة لإلحالػة عميػو ، 1-( : إذا بقي ىحا العػخض الػحه شبػق عميػو البشػج )ىػػ 2-)ىػ
 عشجىا يتع تصبيق أدنى سعخ ورد ليحا البشج عشج السشاقريغ اآلخخيغ .

 (  .2-: يتع تعجيل الؿيسة اإلجسالية لمعخض عمى أساس )ىػ  (3-)ىػ
 

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

 
 إذا قػػػػػاـ السشػػػػػػاقز بتدػػػػػػعيخ بشػػػػػػج برػػػػػػػرة مغمػشػػػػػػة أو مبػػػػػالغ فييػػػػػػا ، فممجشػػػػػػة العصػػػػػػاءات السخترػػػػػػة الحػػػػػػق -ز

 -بسا يمي : 
 رفس العخض او ، -1 

تعجيل األسعار بسعخفة السقػاوؿ مدتأندػة بأسػعار الدػػؽ الخائجػة وأسػعار السشاقرػيغ اآلخػخيغ شػخيصة اف  -2
 وية أو اقل مغ ؾيسة العخض بعج التجقيق .تبقى الؿيسة اإلجسالية لمعخض بعج التعجيل مدا

 
تحتفظ لجشة العصػاءات السخترػة بحقيػا فػي إىسػاؿ أه عػخض غيػخ متقيػج بسػا ورد فػي ىػحه التعميسػات كسػا تسػارس  (12)

بإحالة العصاء دوف التقيج بأقل العػخوض  2019لدشو  28رقع الحكػمية  السذتخياتصالحياتيا بسػجب أحكاـ نطاـ 
دوف أف يكػف أله مشاقز لع يفد بالعصاء أه حق فػي مصالبػة صػاحب العسػل بػأه تعػػيس إزاء  ؾيسة ويتع كل ذلظ

 ذلظ .
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 الزسانات ) الكفاالت (
 

 ضساف األداء ) كفالة التشفيح ( : (13) 
 

حالة العصاء عميو أو ( يػما مغ تاريخ إبالغو خصيًا بإ14عمى السشاقز الفائد بالعصاء أف يقـػ بتػؾيع العقج خالؿ فتخة )
تمديسو لو ، وعمى السشاقز أف يقجـ إلى صاحب العسل ضساف األداء عشج تػؾيع اتفاؾية العقج حدب نسػذج ضساف األداء 
السخفق ، وتكػف ؾيسة ىحا الزساف الرادر عغ أحج البشػؾ أو إحجى السسسدات السالية السخخرة لمعسل في األردف محجدة ) 

 وذلظ ضسانًا لتشفيح التدامات العقج تشفيحًا تامًا .   في ممحق عخض السشاقرة(
 

إذا رفس السشاقز أو تأخخ عغ تػؾيع اتفاؾية العقج ، أو عجد عغ تقجيع ضساف األداء السصمػب فعشجىا يحق لراحب العسل 
بيا أو بأه  مرادرة كفالة السشاقرة السخفقة بعخضو دوف الخجػع إلى القزاء ، وال يكػف لمسشاقز أه حق في السصالبة

 تعػيس بذأنيا .
 
 ضساف إصالح العيػب ) كفالة إصالح العيػب ( : (14)
 
% مغ ؾيسة 5عمى السقاوؿ أف يقجـ لراحب العسل عشج تدمسو شيادة تدمع األشغاؿ . ضساف إصالح العيػب بؿيسة  

ب السصمػبة لمسجة السشرػص عمييا األعساؿ السشجدة ، لزساف ؾيامو باستكساؿ األعساؿ الستبؿية وتشفيح أعساؿ إصالح العيػ 
في ممحق عخض السشاقز ، وبحيث يكػف ىحا الزساف صادرًا عغ بشظ أو مسسدة مالية كل مشيسا مخخرو لمعسل في 

 األردف . وبتدميع ىحا الزساف لراحب العسل يعاد لمسقاوؿ ضساف األداء .
 

 مالحطة عامة :
 ، فإف ذلظ يسده إلى رفس عخضو إذا أخّل السشاقز بأه مغ ىحه التعميسات   (15)  
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 شسػلية وثائق العصاء
 

 (     /     العصاء رقع )
 

 الخاص بسذخوع: 
 

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

 السقخر .
 شسػلية وثائق العصاء (2)

 ليحا السذخوع ما يمي: تذسل وثائق العصاء 
 دعػة العصاء بسا فييا اإلعالف . 2.1
  كتاب التفػيس      2.2
 تعميسات دخػؿ العصاء والتعميسات الى السشاقريغ       2.3
 :  يتزسغ و )الذخوط العامة و الخاصة( حج لمسذاريع اإلنذائيةعقج السقاولة السػ   2.4

 الجدء االوؿ : شسػلية وثائق العصاء -

 الذخوط العامة الجدء الثاني :  -
 الجدء الثالث :  -

 الذخوط الخاصة -أ

 اإلضاؼية. الذخوط الخاصة -ب

 نساذج العخض والزسانات واالتفاؾيات والبيانات. -ج
 د العصاءات( : كتاب تسجيج مج1ممحق ) -

 كتاب االعفاء مغ الزخائب والخسـػ               

 والذخوط الخاصة االضاؼية السػاصفات العامة والسػاصفات الخاصة   2.5
 القائسة الدػداء     2.6
 (2)ممحق االسعارججاوؿ تحميل ججاوؿ الكسيات و      2.7
  السخصصات      2.8
 Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP) (:3ممحق)     2.9

 :Supply of Materials - Pre-requisites Requirements  (4ممحق)   2.12

                            Manufacturer Forms 
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 الذػػخوط العامػة
 الفيػخس
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 33 صاحب العسـل  الثاني
 35 السيشـــجس الثالث
 37 السقـــاول  الخابع
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 الفرػل األوؿ 
 أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "   Definitions  "التعاريف:  (1/1)
 يكػف لمكمسات والسرصمحات التالية حيثسا وردت في شخوط العقج ىحه  

لكمسات التي تذيخ إلى األشخاص أو الفخقاء ) العامة مشيا والخاصة( السعاني السخررة ليا أدناه ، كسا أف ا
 -تذسل الذخكات والكيانات القانػنية األخخى ، ما لع يقتس الدياؽ غيخ ذلظ :

 " The Contract ":العقػج  1/1/1
  " Contract": العقػج 1/1/1/1
ت والسخصصات ، يعشي اتفاؾية العقج ، وكتاب القبػؿ ، وكتاب عخض السشاقرة ، وىحه الذخوط ،  والسػاصفا 

 .والججاوؿ ، وأية وثائق أخخى )إف وججت( مجرجة في اتفاؾية العقج أو في كتاب القبػؿ
  " Contract Agreement "اتفاؾية العقج: 1/1/1/2
 (1/6تعشي اتفاؾية العقج ) إف وججت( السذار الييا في السادة ) 
  :"Letter of Acceptance" كتاب القبػؿ 1/1/1/3
اب القبػؿ الخسسي السػقع مغ قبل صاحب العسل لكتاب عخض السشاقرة ، شاماًل ألية محكخات يتع االتفاؽ يعشي كت 

عمييا بيغ الفخيقيغ ، ويقػماف بتػؾيعيا . وإذا لع يتع إصجار كتاب القبػؿ ، فإف مرصمح كتاب القبػؿ يعشي 
 اؾية العقج " ىػ تاريخ إصجار كتاب القبػؿ ."اتفاؾية العقج " ، وعشجىا يعتبخ التاريخ الحه يتع ؼيو تػؾيع "اتف

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

 وقعو السقاوؿ وقجمو إلى صاحب العسل .
 ""Specifications  : السػاصفات 1/1/1/5
تعشي الػثيقة السدساة السػاصفات والتي تحجد مػاصفات األشغاؿ السذسػلة في العقج وأه تعجيالت عمييا أو  

 إضافات إلييا تتع وفقًا الحكاـ العقج .
 "Drawings"   :السخصصات 1/1/1/6
رىا صاحب العسل ) أو مغ تعشي مخصصات األشغاؿ كسا ىي مذسػلة في العقج ، وأية مخصصات إضاؼية ومعجلة يرج 

 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  

 اوؿ اسعار الػحجة.بيحه الرفة ويسكغ اف تذسل البيانات والججاوؿ وججاوؿ الكسيات والقػائع وجج
     "Tender"عخض السشاقرة: 1/1/1/8
 تعشي كتاب عخض السشاقرة وجسيع ما قاـ السقاوؿ بتقجيسو مغ وثائق أخخى معو ، كسا اشتسميا العقج. 
 : " Appendix to Tender"ممحق عخض السشاقرة 1/1/1/9
 تعشي الرفحات السدتكسمة والسدساة " ممحق عخض السشاقرة "  

 سخفقة بكتاب عخض السشاقرة ، والتي تذكل جدءًا مشو .وال
 " Bill of Quantities": ججاوؿ الكسيات 1/1/1/10
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 "Day work Schedule ":  ججوؿ العسل باليػمية 
 تعشي الػثائق السدساة كحلظ )إف وججت( والسذسػلة ضسغ " الججاوؿ " .

  "Parties And Persons"الفخقاء واألشخاص :  2/  1/1
 '' Party'':  الفخيق 1/1/2/1
 يعشي صاحب العسل أو السقاوؿ كسا يجؿ عميو الدياؽ . 
 "Employer"  : صاحب العسل 1/1/2/2
 يعشي الذخز السدسى براحب العسل في ممحق عخض السشاقرة وكحلظ خمفاءه القانػنييغ.  
 "Contractor"   :السقاوؿ 1/1/2/3
ى بالسقاوؿ في كتاب عخض السشاقرة الحه وافق عميو صاحب العسل ، ويذسل يعشي الذخز ) األشخاص( السدسّ  

 كحلظ خمفاءه القانػنييغ .
 ''Engineer": السيشجس 1/1/2/4
يعشي الذخز الحه يعيشو صاحب العسل لمؿياـ بسياـ السيشجس ألغخاض ىحا العقج ، والسدّسى في ممحق عخض  

ـػ صاحب العسل بتعييشو كبجيل لمسيشجس مغ وقت الخخ ، ويبمغ السشاقرة بيحه الرفة ، أو أه شخز آخخ يق
 ( .3/4السقاوؿ عغ ذلظ التعييغ وفقًا لمسادة )

 " Contractor’s Representative":  مسثل السقاوؿ 1/1/2/5
( ليترخؼ 4/3يعشي الذخز الحه يدسيو السقاوؿ لتسثيمو في العقج ، أو مغ يعيشو مغ وقت الخخ بسػجب السادة ) 

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

 وكحلظ أيًا مغ األفخاد الحيغ يقـػ السيشجس أو صاحب العسل بإبالغ السقاوؿ أنيع مغ أفخاد صاحب العسل .
 Personnel Contractor’s  :مدتخجمػ السقاوؿ 1/1/2/7
يعشي مسثل السقاوؿ وجسيع مغ يدتخجميع السقاوؿ في السػقع ، بسغ فييع السػضفيغ والعساؿ وغيخىع مغ جياز  

 السقاوؿ أو جياز أه مقاوؿ فخعي ، واألشخاص اآلخخيغ الحيغ يداعجوف السقاوؿ في تشفيح األشغاؿ .
 "Sub-contractor" :الفخعيالسقاوؿ  1/1/2/8

يعشيأه شخز يدّسى في العقج كسقاوؿ فخعي ، أو أه شخز يتع تعييشو كسقاوؿ فخعي لتشفيح جدء ما مغ األشغاؿ  
 ، والخمفاء القانػنييغ أله مغ ىسالء .

   " DAB ": مجمذ فّس لخالفات 1/1/2/9
العقج ، أو أه أشخاص آخخيشيتع تعييشيع بسػجب أحكاـ السادة يعشي الذخز أو األشخاص الثالثة الحيغ يدسػف بيحه الرفة في 

 ( مغ ىحه الذخوط .20/3( أو السادة )20/2)
 
 "Base Date"   :التاريخ األساسي 1/1/3/1
 ( يػمًا.28يعشي التاريخ الحه يدبق السػعج الشيائي إليجاع عخوض السشاقرات بػ ) 
 "Commencement Date"  : تاريخ السباشخة 1/1/3/2
 (.8/1يعشي التاريخ الحه يحجد لسباشخة العسل ويتع اإلشعار بو وفقًا لمسادة ) 
 "Time for completion": مجة اإلنجاز 1/1/3/3
( محدػبة مغ 8/2تعشي السجة السحجدة إلنجاز األشغاؿ أو أه قدع مشيا ) حدب واقع الحاؿ ( بسػجب السادة ) 

في ممحق عخض السشاقرة ، مع أه تسجيج لسجة اإلنجاز يتع بسػجب السادة تاريخ السباشخة ، كسا يتع تحجيجىا 
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(8/4.) 
  "Tests on Completion" :االختبارات عشج اإلنجاز 1/1/3/4

تعشي تمظ االختبارات السشرػص عمييا في العقج ، أو الستفق عمييا بيغ الفخيقيغ ، أو التي تصمب كتغييخ ، والتي  
ـ " الفرل التاسع " ، قبل أف يتع تدمع األشغػاؿ أو أه قدع مشيا ) حدب واقع الحاؿ ( يتع إجخاؤىا بسػجب أحكا
 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'' :اإلنجازاالختبارات بعج 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 أه قدع مشيا) حدب واقع الحاؿ ( مغ قبل صاحب العسل.
 ''Defects Notification Period'' فتخة اإلشعار بالعيػب:   1/1/3/7

( لإلشعار بالعيػب في األشغاؿ أو أه قدع مشيا ) 11/1تعشي الفتخة الدمشية التي يتع تحجيجىا بسػجب السادة ) 
( محدػبة 11/3حدب واقع الحاؿ ( كسا ىي محجدة في عخض السشاقرة ) مع أه تسجيج ليا يتع بسػجب السادة:

مشيا ، كسا يتع تحجيجه في شيادة تدمع األشغاؿ السذار إلييا في السادة  مغ تاريخ إنجاز األشغاؿ ، أو أه قدع
(10/1. ) 

  Performance Certificate'' ": االداءشيادة  1/1/3/8
 (.11/9تعشي الذيادة التي يتع اصجارىا بسػجب السادة ) 
 "day '' : اليػـػ 1/1/3/9

 ( يػمًا .365يعشي يػمًا شسديًا ، والدشة تعشي ) 
 ''Money And Payments''السبالغ والجفعات : 1/1/4
1/1/4/1 "Accepted Contract Amount”: ؾيسة العقج السقبػلة 

 تعشي ؾيسة العقج كسا تع قبػليا في " كتاب القبػؿ " مقابل تشفيح األشغاؿ وإنجازىا واصالح أية عيػب فييا.
 " Contract Price"  : ؾيسة العقج 1/1/4/2
 ( وتذسل أه تعجيالت عمييا تتع وفقًا الحكاـ العقج.14/1العقج السعخفة بسػجب السادة ) تعشي ؾيسة 
 "Cost'': الكمفة 1/1/4/3
تعشي جسيع الشفقات التي تكبجىا أو سػؼ يتكبجىا السقاوؿ برػرة معقػلة ، داخل السػقع أو خارجو ، بسا في ذلظ  

 الخبح . الشفقات االدارية وما يساثميا ، ولكشيا ال تذسل
 "Final Payment Certificate" : شيادة الجفعة الختامية 1/1/4/4
 ( .14/13تعشي شيادة الجفعة الختامية التي يتع اصجارىا بسػجب السادة ) 
 ''Final Statement'' : السدتخمز الشيائي 1/1/4/5
 ( .14/11يعشي السدتخمز الشيائي السعخؼ بسػجب السادة ) 
 ''Foreign Currency''  :االجشبية العسمة 1/1/4/6
 تعشي أه عسمة يتع تحجيجىا لجفع جدء ما مغ ؾيسة العقج )أو كميا ( ، ولكغ غيخ العسمة السحمية 
 ''Interim Payment Certificate" :شيادة الجفع السخحمية 1/1/4/7

 دة الجفعة الختامية .تعشي أه شيادة دفع يتع إصجارىا بسػجب أحكاـ" الفرل الخابع عذخ"، غيخ شيا 
 ''Local Currency''  : العسمة السحمية 1/1/4/8
 تعشي عسمة الجولة التي يتع تشفيح األشغاؿ فييا . 
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 '' Payment Certificate''  : شيادة الجفع 1/1/4/9
 تعشي أه شيادة دفع يتع إصجارىا بسػجب أحكاـ " الفرل الخابع عذخ "  
 ''Provisional Sum'':  يالسبمغ االحتياش 1/1/4/10
يعشي أه مبمغ ) إف وجج( يتع تحجيجه بيحه الرفة في العقج لغخض تشفيح جدء ما مغ األشغاؿ لتدويج مػاد أو  

 ( .13/5تجييدات أو لتقجيع خجمات بسػجب السادة )

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

(14/9. ) 
 ''Statement'': الكذف أو السدتخمز 1/1/4/12
 يعشي أه 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'':  معجات السقاوؿ 1/1/5/1
تعشي جسيع األجيدة والساكشات والعخبات وغيخىا مغ األشياء الالزمة لتشفيح األشغاؿ وإنجازىا واصالح أية عيػب فييا  

ال التجييدات أو السػاد او األشياء ، ولكشيا ال تذسل األشغاؿ السسقتة وال معجات صاحب العسل ) إف وججت( و 
 األخخى التي شكمت أو قرج بيا تذكيل جدء مغ األشغاؿ الجائسة .

 "Goods":  المػاـز 1/1/5/2
 تعشي معجات السقاوؿ والسػاد والتجييدات واألشغاؿ السسقتة أو أه مشيا ، حدبسا ىػ مشاسب . 
 ''Materials'' :السػاد 1/1/5/3
كل األنػاع )غيخ التجييدات اآللية( التي شكمت او قرج بيا تذكيل جدء ما مغ األشغاؿ الجائسة ، تعشي األشياء مغ  

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

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

 
 "Plant" :التجييدات االلية 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
 اقرة كقدع مغ االشغاؿتعشي أه قدع مغ االشغاؿ يتع الشز عميو في ممحق عخض السش 

 ) إف وجج( .
 ''Temporary Works'':    األشغاؿ السسقتة 1/1/5/7
تعشي جسيع االشغاؿ السسقتة 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
 تعشي االشغاؿ الجائسة واالشغاؿ السسقتة ، أو أه مشيا حدبسا ىػ مشاسب . 
  ''Other Definitions'' :تعاريف أخخى  1/1/6
 ''Contractor’s Documents'': وثائق السقاوؿ 1/1/6/1
ذات الصابع الفشي ) تعشي السحكخات الحدابية وبخامج الحاسػب والسخصصات واألدلة والسجدسات وغيخىا مغ الػثائق  
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 إف وججت( التي يقجميا السقاوؿ بسػجب العقج .
 ''Country''  :الجولػة 1/1/6/2
 تعشي الجولة التي يػجج فييا السػقع )أو معطع السػقع( حيث يصمب تشفيح األشغاؿ الجائسة فييا.  
 ''Employer’s Equipment'': معجات صاحب العسل 1/1/6/3
كشات والعخبات ) إف وججت( التي يقجميا صاحب العسل لغخض استعساليا مغ قبل السقاوؿ في تعشي األجيدة والسا 

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
 فرل التاسع عذخ " .كسا ىي معخفة في " ال 
 ''Laws''       :القػانيغ 1/1/6/5
تعشي جسيع التذخيعات واألنطسة وغيخىا مغ القػانيغ الػششية ، وكحلظ األنطسة الرادرة عغ أية سمصة عامة مذكمة  

 قانػنيًا .
 ''Performance Security'':  ضسػاف األداء 1/1/6/6
 ( .4/2السصمػبة بسػجب السادة ) يعشي الزساف ) أو الزسانات ، إف وججت( 
 ''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 تحجيجًا عمى اعتبارىا جدءا مغ السػقع .
 ''Unforeseeable''    :غيخ السشطػر 1/1/6/8
 يعشي ما لع يكغ بػسع مقاوؿ متسخس اف يتػقعو برػرة معقػلة بتاريخ ايجاع عخض السشاقرة  
 ''Variation Order''  (:التغييخ ) األمخ التغييخه  1/1/6/9
خ " يعشي أه تغييخ في األشغاؿ يتع إصجار التعميسات بو أو السػافقة عميو كتغييخ بسػجب أحكاـ "الفرل الثالث عذ 

. 
 ''Interpretation'': التفديخ (1/2)
 -في العقج ، باستثشاء ما يقتزيو الدياؽ خالفًا لحلظ ، تكػف : 
 الكمسات التي تذيخ إلى أحج الجشديغ تشرخؼ إلى الجشذ اآلخخ . -أ 
 إلى السفخد . الكمسات التي تذيخ إلى السفخد تشرخؼ أيزًا إلى الجسع والكمسات الجالة عمى الجسع تشرخؼ أيزاً -ب 
األحكاـ التي تتزسغ كمسة " يػافق " أو " مػافق عميو " أو "اتفاؽ" يذتخط اف تكػف تمظ السػافقة مدجمة كتابيًا  -ج 

. 
" خصيًا " أو "كتابًة" تعشي التحخيخ بخط اليج أو اآللة الكاتبة أو السصبعة أو الصباعة اإللكتخونية بحيث تذكل -د 

 مسات اليامذية وغيخىا مغ العشاويغ فإنيا ال تسخح في االعتبار لجى تفديخ ىحه الذخوط .سجاًل دائسًا .أما الك
 ''Communications''     : االتراالت (1/3)
حيثسا تشز ىحه الذخوط عمى إعصاء أو إصجار أه مػافقات أو شيادات أو قبػؿ ، أو تقجيخات أو إشعارات أو  

 -شمبات ، فاف ىحه االتراالت يجب :
أف تكػف محخرة خصيًا وأف يتع تدميسيا باليج ) مقابل إشعار باالستالـ( أو أف يتع إرساليػا بالبخيج أو بػاسصة   -أ 

 شخز ما أو مشقػلة إلكتخونيًا حدبسا يشز عميو في ممحػق عخض السشاقرة ،   و
ػػػق عخض السشاقرة ، ومع ذلظ أف يتع تدميسيا أو نقميا أو إرساليا إلى عشػاف السخسل إليو السبيغ فػي ممح -ب 

:- 
 .  إذا كاف السخسل إليو قج أرسل إشعارًا بتغيخ عشػانو ؼيجب إرساليا وفقًا لحلظ ، و 1 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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. إذا لع يقع السخسل إليو بتحجيج آخخ لمعشػاف عشجما يصمب قبػاًل أو مػافقة ، جاز إرساليا عمى العشػاف الحه صجر 2 
 مشو الصمب .

عغ إعصاء مثل ىحه السػافقات أو الذيادات أو التقجيخات أو القبػؿ أو تأخيخ إصجارىا دوف مبخر ال يجػز االمتشاع  
معقػؿ ، كسا انو يتعيغ عمى الفخيق الحه يرجر مثل ىحا اإلشعار إلى الفخيق اآلخخ أو إلى السيشجس ، أف يخسل 

 ندخة مشو الى السيشجس أو إلى الفخيق اآلخخ حدبسا تتصمبو الحالة .
 ''Law and Language''  : القانػف والمغة (1/4)
 يكػف ىحا العقج خاضعًا لقانػف الجولة ) أو أه سمصة أخخى ( كسا يتع تحجيجه في ممحق عخض السشاقرة. 
اذا تست صياغة بعس نرػص العقج بأكثخ مغ لغة واحجة ، فاف المغة السحجدة في ممحق عخض السشاقرة تعتبخ  

 المغة السعتسجة .
يغ تحجيج لغة االتراؿ في ممحق عخض السشاقرة ، فإذا لع يتع تحجيجىا ، تعتسج المغة التي صيغ بيا العقج )أو يتع 

 معطسة ( ، بأنيا ىي " المغة السعتسجة" .
 

 ''Priority of Documents''   : أولػية الػثائق (1/5)
، عمى انو لغايات تفديخ العقج تكػف أولػية تعتبخ مجسػعة الػثائق التي يتكػف مشو العقج مفدخة لبعزيا البعس  

 -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 
 . الفشية السػاصفات -6 
 السخصصات . -7 
 ججاوؿ ، وأية وثائق أخخى تذكل جدءًا مغ العقج .ال -8 
أما اذا تبيغ أف ىشالظ غسػضًا في الػثائق ، أو تبايشًا ؼيسا بيشيا ، فانو يتعيغ عمى السيشجس إصجار التعميسات أو  

 اإليزاح الالـز بخرػص ذلظ .
 
 

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

 الفخيقاف عمى غيخ ذلظ ، وتكػف ىحه االتفاؾية حدب الشسػذج السخفق بالذخوط الخاصة.
سػجب كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يجفع رسـػ الصػابع وغيخىا مغ الشفقات السذابية )إف وججت( والتي قج تتحقق ب

 القانػف عغ إبخاـ ىحه االتفاؾية.
 ''Assignment''      : التشػازؿ (1/7)
ال يحق اله فخيق اف يتشازؿ عغ العقج أو أه جدء مشو او عغ أه فائجة او مرمحة في العقج او بسػجبو،  اال انو  

 يجػز اله فخيق :
سدبقة ، ولمفخيق االخخ وحجه حخيػػة التقجيخ في أف يتشازؿ عغ العقج أو أه جدء مشو بسػافقة الفخيق االخخ ال -أ 

 ىحا الذأف ، و 
 تحػيل ما استحق لو او يدتحق لو مغ مبالغ بسػجب العقج كزساف لسرمحة أه بشظ او مسسدة مالية . -ب 
   ''Care and Supply of Documents'': العشاية بالػثائق والتدويج بيا (1/8)
عشاية صاحب العسل . وما لع يشز في العقج عمى غيخ ذلظ ، يتع تدويج  تحفظ السػاصفات والسخصصات تحت 
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السقاوؿ بشدختيغ مغ العقج ومغ أية مخصصات يتع اصجارىا الحقًا ، ويتحسل السقاوؿ نفقات استرجار أه ندخ 
 اضاؼية مشيا .

غ قبل صاحب العسل . أما " وثائق السقاوؿ " فانيا تبقى محفػضة تحت عشاية السقاوؿ ما لع وحتى يتع تدمسيا م
( ندخ مغ كل مغ " وثائق 6وما لع يشز العقج عمى غيخ ذلظ ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ لمسيشجس )

 السقاوؿ " 
يتعيغ عمى السقاوؿ أف يحتفظ في السػقع بشدخة مغ العقج ، والشذخات السذار إلييا في السػاصفات ووثائق  

التغييخات، وغيخىا مغ االتراالت الستعمقة بالعقج .  ويحق لسدتخجمي السقاوؿ ) إف وججت( ، والسخصصات، و 
 صاحب العسل االشالع عمى جسيع ىحه الػثائق في كل األوقات السعقػلة .

إذا اكتذف أه فخيق خصأ أو عيبا ذا شبيعة فشية في أٍه مغ الػثائق التي تع إعجادىا لغاية استعساليا في تشفيح 
 ىحا الفخيق إعالـ الفخيق اآلخخ فػرًا عغ مثل ىحا الخصأ أو العيب . األشغاؿ ، فانو يتعيغ عمى

 ''Delayed Drawings or Instructions'' :تأخخإصجارالسخصصات و/أو التعميسات (1/9)

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس إشعارًا خصيًا حيشسا يتعخض تشفيح االشغاؿ الى التأخيخ او االعاقة اذا لع  
السيشجس بتدويجه بسخصصات او تعميسات خالؿ مجة معقػلة، وعمى اف يتزسغ االشعار بياف تفاصيل السخصصات  يقع

او التعميسات واالسباب الجاعية الصجارىا ، ومػعج الحاجة الييا ، وبياف ما قج يتختب عمى تأخيخ اصجارىا مغ 
 اعاقة لمعسل او تأخيخه .

كمفة بدبب إخفاؽ السيشجس في اصجار أية مخصصات او تعميسات ضسغ وقت  اذا تكبج السقاوؿ أه تأخيخ و/أو أه 
معقػؿ مسا كاف السقاوؿ قج اشعخه بذأنيا مع بياف أسباب الحاجة إلييا ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقجـ إشعارًا 

 -: ( مغ حيث20/1آخخ إلى السيشجس لتقجيخ استحقاقات السقاوؿ بذأنيا ، مع مخاعاة أحكاـ السادة )
أه تسجيج في مجة اإلنجاز بدبب ذلظ التأخيخ إذا كاف اإلنجاز قج تأخخ أو سػؼ يتأخخ وذلظ بسػجب السادة  -أ 

 (، و 8/4)
 أه كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، إلضافتيسا إلى ؾيسة العقج . -ب 
(، باالتفاؽ عمى 3/5) كسا يتعيغ عمى السيشجس بعج استالمو لسثل ىحا اإلشعار اآلخخ أف يقـػ أعسااًل لمسادة 

 تمظ األمػر أو إعجاد تقجيخاتو بذأنيا .
إال انو إذا كاف تأخخ السيشجس في إصجار التعميسات ناتجًا عغ خصأ أو تأخخ بدبب فعل السقاوؿ بسا في ذلظ أه  

التسجيج  خصأ أو تأخخ في إصجار وثائق السقاوؿ في مثل ىحه الحالة ، ال يعتبخ السقاوؿ مدتحقًا لمحرػؿ عمى ىحا
 او التكمفة او الخبح .

 ''Employer’s Use of Contractor’s Documents''إستخجاـ صاحب العسل لػثائق السقاوؿ : (1/10)
في العالقة بيغ الفخيقيغ ،يحتفظ السقاوؿ بحق التأليف وحقػؽ السمكية الفكخية ؼيسا يتعمق " بػثائق السقاوؿ"  

 أو التي تع اعجادىا لرالحو ( .والتراميع التي قاـ ىػ بإعجادىا ) 
يعتبخ السقاوؿ بسجخد تػؾيعو عمى اتفاؾية العقج انو يعصي صاحب العسل حقًا كاماًل غيخ مشقػص الستشداخ او  

 -استخجاـ او التجاوؿ بػثائق السقاوؿ ، بسا في ذلظ ادخاؿ التعجيالت عمييا ، وىحا الحق :
 او السقرػد لتذغيل اجداء االشغاؿ ذات العالقة،اييسا أشػؿ،و يعتبخ مصبقًا خالؿ فتخة العسخ الفعمي  -أ 
يخػؿ أه شخز تسؤؿ اليو ممكية ذلظ الجدء مغ االشغاؿ استشداخ واستخجاـ وتجاوؿ وثائق السقاوؿ لغاية  -ب 

 انجاز االشغاؿ وتذغيميا وصيانتيا وتعجيميا واصالحيا وتفكيكيا أو ىجميا ، و 
سقاوؿ ذات الصابع الحاسػبي وبخمجياتيا ، بػاسصة أه جياز    حاسػب في السػقع يدسح باستخجاـ وثائق ال -ج 

 أو أه اماكغ أخخى يحجدىا العقج ، بسا في ذلظ استبجاؿ أه اجيدة حاسػب يكػف السقاوؿ قج قاـ بتػريجىا .
لتجاوؿ بػثائق يشبغي أف ال يدسح صاحب العسل ) او مغ يشػب عشو ( أله شخؼ ثالث باستخجاـ او استشداخ أو ا 
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السقاوؿ وغيخىا مغ وثائق الترسيع التي اعجىا ) او تع اعجادىا لرالحو( دوف مػافقة السقاوؿ ، ألية أغخاض غيخ 
 تمظ السدسػح بيا بسػجب احكاـ ىحه  " السادة "

 'Contractor’s Use of Employer’s Documents''ق صاحب العسل: ئاستخجاـ السقاوؿ لػثا (1/11)
القة بيغ الفخيقيغ ، يحتفظ صاحب العسل بحق التأليف وحقػؽ السمكية الفكخية األخخى لكل مغ السػاصفات في الع 

والسخصصات وغيخىا مغ الػثائق التي أعجىا صاحب العسل ) أو التي تع إعجادىا لرالحو ( يجػز لمسقاوؿ ، عمى 
 ات العقج.نفقتو الخاصة ، أف يدتخجـ أو يدتشدخ أو يتجاوؿ بيحه الػثائق لغاي

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

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

 لمتأكج مغ التداـ السقاوؿ بتصبيق أحكاـ العقج.
 :  ''Compliance with Laws'' التقيػج بالقػانيغ (1/13)
لع يشز عمى غيخ ذلظ في يتعيغ عمى السقاوؿ في سياؽ تشفيحه لمعقج ، اف يتقيج بالقػانيغ الػاجبة التصبيق ، وما  

 -الذخوط الخاصة ، فانو :
يتعيغ عمى صاحب العسل أف يكػف قج حرل ) أو سيحرل( عمى التراريح الالزمة بذأف تعميسات التخصيط أو  -أ 

التشطيع أو التخاخيز الستعمقة باألشغاؿ الجائسة ، وأية تخاخيز أخخى تع تحجيجىا في السػاصفات ويتعيغ عمى 
 ي ىحا الدياؽ حساية السقاوؿ ضج أه ضخر نتيجة إخفاؽ صاحب العسل في الؿياـ بحلظ ، و صاحب العسل ف

يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقـػ بإرساؿ اإلشعارات ، وتدجيج الخسـػ والزخائب ، والحرػؿ عمى التراريح  -ب 
يػب فييا. كسا يشبغي عمى والسػافقات التي تتصمبيا القػانيغ ؼيسا يتعمق بتشفيح األشغاؿ وإنجازىا واصالح أية ع

 السقاوؿ أف يحسي صاحب العسل ويؿيو مغ أه ضخر نتيجة إخفاؽ السقاوؿ في الؿياـ بحلظ.
  :  ''Joint and Several Liability ''السدسوليات السذتخكة والسشفخدة (1/14)
جسع مغ شخريغ او اكثخ في اذا شكل السقاوؿ ) بسػجب القػانيغ الػاجبة التصبيق ( ائتالفًا او مذاركة او أه ت 

  -شكل يختمف عغ الذخكة ، فانو يجب مخاعاة ما يمي :
 يعتبخ ىسالء األشخاص مدسوليغ بالتزامغ وبذكل فخده أماـ صاحب العسل في تشفيح العقج ، و  -أ 
سمصة أف يقـػ ىسالء األشخاص بإبالغ صاحب العسل عغ اسع قائج االئتالؼ ، وبحيث يكػف لقائج االئتالؼ  -ب 

 إلداـ السقاوؿ وكل مغ ىسالء األشخاص ، و
 أف ال يقـػ السقاوؿ بتغييخ تكػيغ االئتالؼ او كيانو القانػني بجوف السػافقة السدبقة مغ صاحب العسل. -ج 

 

 
 

 
 

 " .FIDICتحاد الجولي لمسيشجسيغ االستذارييغ يخمد اليو بػ "اال        1/1/2/10
 Dates ,Tests ,Periods and Completions ارات ،السجد و اإلنجاز: التػاريخ ، اإلختب           1/1/3
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 الفرل الثاني
 صاحب العسـل

THE EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
     '' Right of Access to the Site''حق الجخػػؿ الى السػقع : (2/1)
احب العسل اف يعصي السقاوؿ حق الجخػؿ الى جسيع اجداء السػقع ، وتسكيشو مغ حيازتيا  في يتعيغ عمى ص 

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

أه أساس او مشذأ او  ؿ حق حيازةإذا نز في العقج عمى اف صاحب العسل مصمػب مشو اف يعصي السقاو 
تجييدات او شخيق وصػؿ ، فانو يتعييغ عمى صاحب العسل الؿياـ بحلظ في السػاعيج وبالصخيقة السحجدة في 

 السػاصفات ، اال انو يجػز لراحب العسل حبذ حق الجخػؿ او الحيازة حتى يتدمع ضساف االداء .
السشاقرػػة ، فانػػو يتعػػيغ عمػػى صػػاحب العسػػل اف يعصػػي  إذا لػػع يػػتع تحجيػػج مثػػل ىػػحا السػعػػج فػػي ممحػػق عػػخض 

السقاوؿ حق الجخػؿ الى السػقع وحيازتو ضسغ االوقات التي تسكغ السقاوؿ مغ مباشخة تشفيح االشػغاؿ والدػيخ 
 ( .8/3فييا وفقًا لبخنامج العسل السذار اليو في السادة )

العسػػل فػػي تسكيشػػو مػػغ الػػجخػؿ الػػى السػقػػع او إذا تكبػػج السقػػاوؿ تػػأخخًا و/او كمفػػة مػػا نتيجػػة الخفػػاؽ صػػاحب  
حيازتو خالؿ ذلظ الػقت ، فعمى السقاوؿ اف يخسل اشعارًا الى السيشػجس لتقػجيخ اسػتحقاقات السقػاوؿ بذػأنيا ، 

 -( لمبت في :20/1مع مخاعاة احكاـ السادة )
يتػأخخ ، وذلػظ بسػجػػب  أه تسجيػج لسػجة االنجػاز بدػبب ذلػػظ التػأخيخ ، اذا كػاف االنجػاز قػج تػػأخخ او سػػؼ -أ 

 ( ، و 8/4احكاـ السادة )
 أه كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، الضافتيسا الى ؾيسة العقج . -ب 
ويتعػػيغ عمػػى السيشػػجس بعػػج تدػػمع ىػػحا اإلشػػعار اف يقػػـػ بإعػػجاد التقػػجيخات الستختبػػة عمػػى ذلػػظ بسػجػػب السػػادة  

 ( سػاء باالتفاؽ عمييا او اجخاء تقجيخاتو بذأنيا .3/5)
 انو اذا كاف تاخخ صاحب العسل ) والى السجى الحه يكػف ؼيو ىحا التػأخخ ( ناتجػًا عػغ خصػأ او تػأخيخ مػغ إال

قبل السقاوؿ ، بسا في ذلظ أه خصأ او تأخخ في تقجيع " وثائق السقاوؿ " فانو في مثل ىػحه الحالػة ال يدػتحق 
 لمسقاوؿ أه تسجيج او تعػيس عغ أه كمفة او ربح .

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

 -بخرػص ما يمي :
 الحرػؿ عمى ندخ قػانيغ الجولة الستعمقة بالعقج مسا ىػ غيخ متػفخ برػرة عادية ، و  -أ 
 -شمبات السقاوؿ لمحرػؿ عمى التراريح او التخاخيز او السػافقات السصمػبة بسػجب قػانيغ الجولة : -ب 

 التقيج بالقػانيغ ( ، و  1/13. ؼيسا يتعمق بستصمبات السادة )1 
 . لتػريج المػاـز ، بسا في ذلظ التخميز الجسخكي عمييا ، و 2 
 السػقع . . لترجيخ معجات السقاوؿ عشج ازالتيا مغ3 

  : ''Employer`s Personnel''أفخاد صاحب العسل (2/3)
يكػػػػف صػػػاحب العسػػػل مدػػػسواًل عػػػغ افػػػخاده ومدػػػتخجمي السقػػػاوليغ االخػػػخيغ العػػػامميغ معػػػو فػػػي السػقػػػع مػػػغ  

 -حيث :



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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 ( ، و 4/6التعاوف مع السقاوؿ في جيػده حدب احكاـ السادة )  -أ 
 كسػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي مصمػبػػػػػػػػة مػػػػػػػػغ السقػػػػػػػػاوؿ بسػجػػػػػػػػب البشػػػػػػػػػد االلتػػػػػػػػداـ بتػػػػػػػػػفيخ اجػػػػػػػػخاءات الدػػػػػػػػالمة  -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)

دميع السقاوؿ دلياًل معقػاًلعمى انػو ( يػمًا مغ بعج تمؿيو أه شمب مغ السقاوؿ بت28يقـػ صاحب العسل خالؿ ) 
قػػج قػػاـ بعسػػل التختيبػػات الساليػػة الالزمػػة لتػػػفيخ دفػػع ؾيسػػة العقػػج ، وفػػق التقػػجيخات فػػي حيشػػو ، شبقػػًا الحكػػاـ " 

 الفرل الخابع عذخ " .
أما إذا اعتـد صاحب العسل إجخاء أه تعجيل جػىخه عمى التختيبات الساليػة، فإنػو يتعػيغ عميػو إشػعار السقػاوؿ 

 بالتفريالت الستعمقة بحلظ.
   ''Employer’s Claims''مصالبات صاحب العسل: (2/5)
اذا كاف صاحب العسل يعتبخ اف لو حقًا في تمقي دفعػة مػا ، بسػجػب أه شػخط مػغ ىػحه الذػخوط أو لغيػخ ذلػظ  

او عمػى السيشػجس  مغ األسباب الستعمقة بالعقج ، و/ أو أه تسجيج لفتخة اإلشعار بالعيػب ، فإنو يتعيغ عميو ،
، إشعار السقاوؿ بحلظ وتدويجه بالتفاصػيل . ورغػع ذلػظ فإنػو غيػخ مصمػػب مشػو اف يخسػل أيػة إشػعارات تتعمػق 

( او مقابػل السعػجات 4/19بالسبالغ السدتحقة لو بخرػص استيالؾ السػاء والكيخبػاء والغػاز بسػجػب السػادة )
 ( او مقابل أه خجمات أخخى يصمبيا السقاوؿ .4/20والسػاد التي يقجميا صاحب العسل إعساال لمسادة )

يشبغي إرساؿ اإلشعار في أقخب وقت مسكغ عسميًا بعج اف يربح صاحب العسل عمى دراية بالػاقعة أو الطػخوؼ  
التي أدت إلى نذػء مثل ىحه السصالبات ، اما اإلشعار بتسجيج " فتخة اإلشعار بالعيػب " فانو يجب إصجاره قبػل 

 انقزائيا.
عيغ اف تحجد ىحه التفاصيل " مػادة " العقػج أو األسػذ األخػخى لمسصالبػة ، واف تتزػسغ اثبػات صػحة ادعػاء يت 

صػاحب العسػػل بتمػػظ السبػالغ و / او فتػػخات التسجيػػج التػػي يعتبػخ اف لػػو حقػػًا فييػػا بسػجػب العقػػج . ويتعػػيغ عمػػى 
( لالتفػاؽ عمييػا او إعػجاد 3/5) السيشجس في مثل ىحه الحالة أف يجرس تمظ السصالبات بسػجب أحكػاـ السػادة

  -التقجيخات لسا يمي :
 ( أية مبالغ ) إف وججت( تدتحق لراحب العسل ليجفعيا السقاوؿ لو ، و/أو1) 

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

ات الجفع . اال أف صػاحب العسػل ال يعتبػخ مخػػاًل ىحه السبالغ يسكغ تزسيشيا كخرسيات في ؾيسة العقج وشياد 
بإجخاء السقاصة أو خرع أه مبمغ يتع ترجيقو في شيادة دفع ، أو التقّجـ بسصالبػة ضػج السقػاوؿ لغيػخ ذلػظ ، 

 إاّل وفقًا الحكاـ ىحه السادة " .
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 الفرل الثالث 
 السيشــجس

THE ENGINEER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ''Engineer’s Duties and Authority'' واجبات وصالحية السيشجس : (3/1) 
جب أف يكػف يقـػ صاحب العسل بتعييغ " السيشجس " لمؿياـ بالػاجبات السحجدة لو في العقج وي 

 مدتخجمػ السيشجس مغ ميشجسيغ وميشييغ متستعيغ بالكفاية الالئقة ومسىميغ ألداء مثل ىحه الػاجبات.
 ليذ لمسيشجس صالحية في تعجيل أحكاـ العقج . 
لمسيشجس مسارسة الرالحيات السشػشة بو تحجيجًا في العقج ، أو تمظ السفيػمة مغ العقج ضسشيًا بحكع  

كاف مصمػبًا مغ السيشجس أف يحرل عمى مػافقة صاحب العسل قبل مسارستو لرالحية الزخورة . وإذا 
ما ، فإف مثل ىحا الستصمبات يجب الشز عمييا في الذخوط الخاصة . ويتعيج صاحب العسل أف ال 
يفخض عمى السيشجس أية قيػد إضاؼية بخرػص مسارستو لرالحيتو ، إال إذا تع ذلظ بسػافقة مغ 

 السقاوؿ .
كل األحػاؿ ، فعشجما يقـػ السيشجس بسسارسة صالحية ما تتصمب الحرػؿ عمى مػافقة صاحب  في 

 العسػل ، فإنو ألغخاض ىحا العقج تعتبخ وكأنيا مػافق عمييا مغ قبل صاحب العسل .
 باستثشاء ما ىػ مشرػص عميو في ىحه الذخوط : 
و ، سػاء نز عمييا صخاحة في العقج ، أو عشجما يقـػ السيشجس بأداء واجباتو أو مسارسة صالحيت  -أ 

 كانت مفيػمة ضسشيًا مشو ، فإنو يقـػ بيا نيابًة عغ صاحب العسل ، و 
لػػػيذ لمسيشػػػجس صػػػالحية فػػػي إعفػػػاء أه مػػػغ الفػػػخيقيغ مػػػغ أه مػػػغ الػاجبػػػات او االلتدامػػػات او  -ب 

 السدسوليات السحجدة في العقج ، و 
و قبػؿ او فحز او تفتير او إصػجار أه تعميسػات أو إشػعار  اف أه مرادقة او تجقيق او شيادة ا -ج 

أو اقتخاح ، او شمب اختبػار ، او أه ترػخؼ مساثػل مػغ قبػل السيشػجس ) بسػا فػي ذلػظ اغفػاؿ عػجـ 
السػافقة ( ال تعفي السقاوؿ مغ أية مدسولية يتحسميا بسػجب احكاـ العقج ، بسا في ذلظ مدسوليتو 

 شاقزات او حاالت عجـ التقيج بالذخوط .عغ االخصاء او االغفاالت او الت
 ''Delegation by the Engineer''  : التفػيس مغ قبل السيشجس (3/2)

أف يدشج إلى أه مػغ مدػاعجيو الؿيػاـ بػأه مػغ الػاجبػات أو يفػضػو بػأه  –مغ وقت آلخخ  –لمسيشجس  
تفػػػيس . ويذػػسل ىػػسالء مػػغ الرػػالحيات السشػشػػة بػػو ، كسػػا يجػػػز لػػو أف يمغػػي مثػػل ىػػحا اإلسػػشاد أو ال

السدػػػاعجوف السيشػػػجس السؿػػػيع و/أو أه مفتذػػػيغ مدػػػتقميغ يعيشػػػػف لمتفتػػػير أو الختبػػػار عمػػػى بشػػػػد 
التجييدات أو السػاد أو اختبارىا . يجب أف يكػف التعييغ أو التفػيس أو اإللغػاء خصيػًا ، وال يعتبػخ مثػل 

إال انػػو ال يحػػق لمسيشػػجس تفػػػيس صػػالحيتو ىػػحا اإلجػػخاء نافػػحا إال بعػػج تدػػمع الفػػخيقيغ إشػػعارات بػػحلظ ، 
 ( إال إذا وافق الفخيقاف عمى مثل ىحا التفػيس .3/5بإعجاد التقجيخات أعساال لمسادة )

يذػػتخط فػػي ىػػسالء السدػػاعجيغ اف يكػنػػػا مػػغ ذوه الكفايػػة الالئقػػة ، ومػػسىميغ الداء واجبػػاتيع والؿيػػاـ  
( مػغ 1/4سػتعساؿ لغػة االترػاؿ السحػجدة فػي السػادة )بالرالحية السشػشة بيع ، واف يكػنػا متسخسػيغ با

 العقج .
يتعيغ عمى كل مغ مداعجه السيشجس ، الحيغ تػع اسػشاد واجبػات الػييع او تفػيزػيع برػالحية مػا ، اف  

 يرجروا التعميسات الى السقاوؿ ، واف يترخفػا ضسغ حجود الرالحية السحجدة ليع بالتفػيس . وتعتبخ 
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او شيادة او مػافقة او فحز او تفتير او اصجار تعميسات، او إشعار او أية مرادقة او تجقيق 
 –ضسغ حجود تفػيزو  –اقتخاح، أو شمب او اختبار ، او الؿياـ بأه اجخاء مساثل يقـػ بو أه مشيع 

 وكانيا صادرة عغ السيشجس ، ورغع ذلظ :
او مػاد ال يعشي فإف أه إخفاؽ مغ جانب مداعج السيشجس في رفس أه عسل او تجييدات  -أ 

السرادقة عمييا ، وبالتالي فانو ال يحػؿ دوف مسارسة السيشجس لحقو في رفس تمظ األعساؿ أو 
 التجييدات أو السػاد .

اذا اعتخض السقاوؿ عمى أه تقجيخات أو تعميسات أصػجرىا مدػاعج السيشػجس ، فإنػو يجػػز لمسقػاوؿ  -ب 
يػػو ، دوف تػػػاٍف ، إمػػا تأييػػجىا أو نقزػػيا أو اف يحيػػل السػضػػػع إلػػى السيشػػجس ، الػػحه يشبغػػي عم

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

لمسيشجس اف يرجر الى السقاوؿ في أه وقت ، تعميسات ومخصصات اضاؼية او معجلة ، اذا كانت الزمة  
 احكاـ العقج .لتشفيح االشغاؿ و اصالح أية عيػب فييا ، عساًل ب

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

 الفرل الثالث عذخ" عمييا .
اف يتقيج بالتعميسات التي ترجر اليو مغ السيشجس او مداعجه السفػض حػؿ أه  يتعيغ عمى السقاوؿ 

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

 بإصجار أمخ شفػه و  -أ 
 ػب عشو ( بخرػص األمخ الذفػه خالؿ يػمي عسل مغتدمع تأكيجًا خصيًا مغ السقاوؿ ) أو مغ يش -ب 

 تاريخ صجورىا و
 

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

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

 ''Replacement of the Engineer''    : استبجاؿ السيشجس (3/4)
( 42اذا اعتػػػػـد صػػػػاحب العسػػػػل اسػػػػتبجاؿ السيشػػػػجس ، فإنػػػػو يتعػػػػيغ عميػػػػو قبػػػػل ميمػػػػة ال تقػػػػل عػػػػغ ) 

يػمػػػػػًا مػػػػػغ تػػػػػاريخ االسػػػػػتبجاؿ اف يذػػػػػعخ السقػػػػػاوؿ بػػػػػحلظ ، واف يحػػػػػجد فػػػػػي إشػػػػػعاره اسػػػػػع وعشػػػػػػاف 
خة السيشػػػػجس البػػػػجيل . ولػػػػيذ لرػػػػاحب العسػػػػل أف يقػػػػـػ بتعيػػػػيغ السيشػػػػجس البػػػػجيل اذا وتفاصػػػػيل خبػػػػ

كػػػػاف لمسقػػػػاوؿ اعتػػػػخاض معقػػػػػؿ عميػػػػو ،عمػػػػى أف يقػػػػـػ السقػػػػاوؿ بإشػػػػعار صػػػػاحب العسػػػػل باعتخاضػػػػو 
 ،مع بياف التفاصيل السسيجة لحلظ.
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                                               ''Determinations'': التقجيخات (3/5)
حيثسا تقتزي ىحه الذخوط اف يقـػ السيشجس بإعساؿ ىحه " السادة " الغخاض االتفاؽ أو اعجاد  

التقجيخات اله أمخ ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اف يتذاور مع كل مغ الفخيقيغ في مدعى جّجه لمتػصل 
تقجيخاتو برػرة مشرفة الى اتفاؽ. اما اذا لع يتػصل الى اتفاؽ ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اف يعج 

 بسػجب احكاـ العقج، آخحًا في االعتبار كل الطخوؼ ذات العالقة . 
ثع يقـػ السيشجس بإشعار كل مغ الفخيقيغ عغ أه اتفاؽ او تقجيخات يتػصل الييا ، مع التفريالت  

ار ، إال إذا تست السسيجة . ويتعيغ عمى كل مغ الفخيقيغ اف يمتـد باالتفاؽ او التقجيخات الػاردة في اإلشع
 ) أو إلى أف تتع ( إعادة الشطخ فييا ، بسػجب أحكاـ " الفرل العذخيغ " 
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 الفرل الخابع 
 السقـاول

THE CONTRACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

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

السشفػػػح ، والمػػػػاـز والسدػػػتيمكات وغيخىػػػا مػػػغ األشػػػياء والخػػػجمات ، سػػػػاء كانػػػت ذات شبيعػػػة مسقتػػػة أو دائسػػػة ، 
يعتبػػػػخ . مسػػػػا ىػػػػػ مصمػػػػػب مشػػػػو الداء ميػػػػاـ الترػػػػسيع والتشفيػػػػح وإنجػػػػاز األشػػػػغاؿ واصػػػػالح أيػػػػة عيػػػػػب فييػػػػا

 سوال عغ كفاية واستقخار وسالمة جسيع عسميات السػقع وعغ جسيع أساليب اإلنذاء.السقاوؿ مد
 باستثشاء ما ىػ مشرػص عميو في العقج ، فاف السقاوؿ:  

يعتبخ مدسواًل عغ جسيع " وثائق السقاوؿ " ، واألشغاؿ السسقتػة وترػسيع أه بشػج مػغ التجييػدات والسػػاد ليكػػف  -1 
 ت العقج ، و ىحا البشج مػافقًا لستصمبا

 ؼيسا عجا ذلظ ، ال يعتبخ السقاوؿ مدسواًل عغ ترسيع ومػاصفات األشغاؿ الجائسة . -2 
اف يقجـ لمسيشجس تفاصيل تختيبات وأساليب تشفيح  –كمسا شمب مشو السيشجس ذلظ  –يتعيغ عمى السقاوؿ       

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

اذا نز العقج عمى مدسولية السقاوؿ لمؿياـ بترسيع جدٍء ما مػغ االشػغاؿ الجائسػة ، فعشػجىا ومػالع يػشز عمػى غيػخ  
 ذلظ في الذخوط الخاصة :

لػػػى السيشػػػجس " وثػػػائق السقػػػاوؿ"  ليػػػحا الجػػػدء مػػػغ االشػػػغاؿ وفقػػػًا لالجػػػخاءات يتعػػػيغ عمػػػى السقػػػاوؿ اف يقػػػجـ ا -أ 
 السشرػص عمييا في العقج ، و

يذػػتخط اف تكػػػف " وثػػائق السقػػاوؿ " متدػػقة مػػع السػاصػػفات والسخصصػػات ، واف تػػتع صػػياغتيا بمغػػة االترػػاؿ  -ب 
يػػػا السيشػػػجس الضػػػافتيا الػػػى ( واف تذػػػتسل عمػػػى السعمػمػػػات االضػػػاؼية كسػػػا يصمب1/4السحػػػجدة فػػػي السػػػادة )

 السخصصات بغخض التشديق بيغ تراميع كل مغ الفخيقيغ ، و 
يعتبخ السقاوؿ مدػسواًل عػغ ىػحا الجػدء مػغ االشػغاؿ ، واف يكػػف ىػحا الجػدء بعػج تشفيػحه وانجػاز االشػغاؿ مػؼيػًا  -ج 

 بالغخض الحه انذئ مغ اجمو كسا ىػ مصمػب في العقج ، و 
قبل مباشخة اجخاء االختبػارات عشػج االنجػاز "مخصصػات السشذػأ كسػا  -اف يقجـ الى السيشجس  يتعيغ عمى السقاوؿ -د 

تع تشفيحه " ، وأدلة الريانة والتذغيل السصمػبة بسػجب العقج ، وبذكل مفرل ، حتى يتسكغ صاحب العسػل مػغ 
ؿ  انو قج تع انجازه لغػخض صيانتو وتذغيمو وفكو وتخكيبو ومعايختو واصالحو .  وال يعتبخ ىحا الجدء مغ االشغا

 ( اال بعج تقجيع ىحه الػثائق وادلة التذغيل الى السيشجس .10/1تدمسو بسػجب السادة )

 "Performance Security"      :ضسػاف االداء  (4/2)
نػػع يتعيغ عمى السقاوؿ اف يدترجر ) عمى حدابو ( ضساف االداء لغاية االنجاز الالئق لالشغاؿ ، وذلظ بالؿيسػة و  

العسمة السحجديغ في ممحق عػخض السشاقرػة ، واذا لػع يكػغ قػج تػع تحجيػج السبمػغ فػي ذلػظ السمحػق فعشػجىا ال تصبػق 
 احكاـ ىحه " السادة " .

( يػمًا مغ تاريخ تدػمسو " كتػاب القبػػؿ " ، 28يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ ضساف االداء الى صاحب العسل خالؿ ) 
 شجس .واف يخسل ندخة مشو الى السي

يشبغي اف يكػف الزساف صادرًا عغ كياف مالي ومغ داخل الجولة ) او نطاـ تذخيعي آخخ ( مػافػق عمييسػا مػغ قبػل  
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صاحب العسل ، واف يتع اعجاده حدب الشسػذج السخفػق بالذػخوط الخاصػة ، أو برػيغة اخػخى يػافػق عمييػا صػاحب 
 العسل .

الداء سػػاره السفعػػػؿ الػػى اف يشفػػح السقػػاوؿ االشػػغاؿ ويشجدىػػا يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يتأكػػج مػػغ اف يطػػل ضػػساف ا 
ويرمح اية عيػب فييا . اما اذا احتػت شخوط الزساف عمى تاريخ النقزائو ، وتبيغ اف السقػاوؿ لػغ يكػػف مخػػاًل 

تسجيػج ( يػمػًا ، فإنػو يتعػيغ عميػو اف يقػـػ ب28بتدمع " شيادة االداء " بتاريخ يدبق السػعج الشيػائي لرػالحيتو بػػ )
 سخياف الزساف الى اف يتع انجاز االشغاؿ واصالح اية عيػب فييا. 

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

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

اخفاؽ السقاوؿ في اف يجفع لراحب العسل أه مبمغ مدتحق لو ، سػاء كاف ذلظ بشاء عمى مػافقة مغ  -ب 
( 42احكاـ " الفرل العذخيغ " وذلظ خالؿ ) ( ، او بسػجب2/5السقاوؿ ، او كسا يتع تقجيخه بسػجب السادة )

 يػمًا مغ تاريخ ىحه السػافقة او اعجاد التقجيخات ، او 
( يػمًا مغ بعج تدمسو إشعار صاحب العسل الستزسغ شمبو 42اخفاؽ السقاوؿ في اصالح اه عيب  خالؿ ) -ج 

 بإصالح العيب ،او 
( ، وذلػظ بغػس الشطػخ عسػا اذا 15/2جػب احكػاـ السػادة )الطخوؼ التي تخػؿ صاحب العسل اف يشيي العقج بسػ  -د 

 كاف قج صجر اشعار باالنياء .
يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعػض السقػاوؿ ويؿيػو مػغ جسيػع االضػخار والخدػائخ والشفقػات ) بسػا فػي ذلػظ االجػػر  

جى الػحه يعتبػخ ؼيػو واالتعاب القانػنية ( مسا قج يشتج عغ مصالبة صاحب العسل بخرػص الزساف ، وذلظ الػى السػ
 صاحب العسل انو غيخ محق في مصالبتو .

 ( يػمًا مغ تاريخ تدمسو لذيادة االداء.21يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعيج ضساف االداء الى السقاوؿ خالؿ ) 
 

 " Contractor’s Representative"    : مسثل السقاوؿ  (4/3)
" واف يعصيػػػو كامػػػل الرػػػالحيات الزػػػخورية ليشػػػػب عشػػػو بسػجػػػب يشبغػػػي عمػػػى السقػػػاوؿ اف يعػػػيغ " مسثػػػل السقػػػاوؿ  

 مقتزيات العقج .
اف يقػجـ  –قبػل تػاريخ السباشػخة  –وما لع يكغ قج تست تدسية مسثل السقػاوؿ فػي العقػج ، فانػو يتعػيغ عمػى السقػاوؿ  

ذا لػػع تػػتع الػػى السيشػػجس ، لمحرػػػؿ عمػػى مػافقتػػو، اسػػع ومػػسىالت الذػػخز الػػحه يقتخحػػو السقػػاوؿ كسسثػػل لػػو. وا
السػافقة عميو او تع حجبيا الحقًا مغ قبل السيشجس ، او اذا اخفق السسثل في مسارسة عسمو كسسثل لمسقاوؿ ، فإنو 

 يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتقجـ بشفذ الصخيقة باسع ومسىالت شخز اخخ يكػف مشاسبًا ليحا التعييغ .
 ، بجوف الحرػؿ عمى مػافقة السيشجس السدبقة عمى ذلظ ال يحق لمسقاوؿ اف يمغى استخجاـ مسثمو او اف يدتبجلو 
يجب اف يكػف مسثل السقػاوؿ متفخغػًا برػػرة كاممػة لمسشػاضخة عمػى تشفيػح اشػغاؿ السقػاوؿ ، واذا مػا تصمبػت الطػخوؼ  

ػافقػة تغيب ىحا السسثل مسقتًا عغ السػقع اثشاء تشفيح االشغاؿ ، فانو يتعيغ عمى السقػاوؿ اف يدػسي بػجياًل مشاسػبًا بس
 السيشجس السدبقة ، واف يتع اشعار السيشجس بحلظ .

( ، كسػػا يجػػػز لسسثػػل 3/3يتعػػيغ عمػػى  مسثػػل السقػػاوؿ اف يتدػػمع التعميسػػات نيابػػة عػػغ السقػػاوؿ  ِإعسػػااًل لمسػػادة ) 
السقاوؿ اف يفػض بعس سمصاتو او ميامو او صػالحيتو الػى أه شػخز مسىػل ، واف يمغػي ىػحا التفػػيس فػي أه 

. ولكغ مثل ىحا التفػيس او االلغاء ال يعتبخ نافحًا اال اذا وافػق السيشػجس عميػو ، بعػج اف يتدػمع إشػعارًا وقت الحق 
مدبقًا مػقعًا مغ مسثل السقاوؿ يتزسغ اسع مثل ىحا الذخز السفّػض ومسىالتو والدمصة او السياـ او الرػالحية 

 التي فّػض بيا او التي تع الغاؤىا.
وؿ وجسيػع ىػسالء االشػخاص متسخسػيغ باسػتعساؿ لغػة االترػاؿ السحػجدة بسػجػب السػادة يجػب اف يكػػف مسثػل السقػا

(1/4. ) 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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 " Subcontractors"     :السقاولػف الفخعيػف  (4/4)
 ال يحق لمسقاوؿ أف يمّدـ األشغاؿ بكامميا إلى مقاوليغ فخعييغ . 
او مدػتخجميو ، كسػا لػػ كانػت تمػظ األفعػاؿ أو  يعتبخ السقاوؿ مدسواًل عغ أفعاؿ واخصاء أه مقػاوؿ فخعػي او وكيمػو 

 -األخصاء صادرة عغ السقاوؿ نفدو ، وما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة، فإنو:
ال يصمب مغ السقاوؿ الحرػؿ عمى السػافقة بذأف مػرده السػاد ، او بذأف أه مقاولة فخعية تع ذكخ اسع  -أ 

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

 في السػقع ، وعسل أه مقاوؿ فخعي ، وعغ السباشخة الفعمية لسثل ىحا العسل 
يذػتخط فػي اتفاؾيػػة كػل مقاولػػة فخعيػة اف تحتػػػه عمػى نرػػص تخػػػؿ صػاحب العسػػل اف يػتع التشػػازؿ عػغ ىػػحه  -د 

( )عشػػجما يمػػـد تصبيقيػػا ( ، او فػػي حالػػة انيػػاء العقػػج مػػغ قبػػل 4/5السقاولػػة الفخعيػػة اليػػو ، بسػجػػب السػػادة )
 ( .15/2صاحب العسل بسػجب احكاـ السادة )

 
   :  "Assignment of Benefit of Subcontract" ازؿ عغ السقاولة الفخعيةالتش (4/5)

في حالة استسخار التدامات السقاوؿ الفخعي الى ما بعج انقزاء " فتخة اإلشعار بالعيػب " ، وؾياـ السيشجس )قبل ىحا  
حب العسل ، فإنو يتعيغ عمى التاريخ ( بالصمب الى السقاوؿ ، اف يقـػ بالتشازؿ عغ ىحه السقاولة الفخعية الى صا

السقاوؿ اف يقـػ بحلظ . وفي مثل ىحه الحالة ال يعتبخ السقاوؿ مدسواًل اماـ صاحب العسل عغ أه عسل يسديو 
 السقاوؿ الفخعي بعج اف تربح عسمية التشازؿ نافحة ، ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في كتاب التشازؿ .

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

 السشاسبة لتشفيح أية اعساؿ مغ قبل :
 افخاد صاحب العسل ، و  -أ 
 أه مقاوليغ آخخيغ يدتخجميع صاحب العسل ، و  -ب 
 العامميغ لجى اية سمصات عامة مذّكمة قانػنيًا ، -ج 
 مسغ يتع استخجاميع لتشفيح اعساؿ في السػقع او بجػاره ، مغ غيخ االعساؿ السذسػلة في العقج .  
إف مثل ىحه التعميسات سػؼ تعتبخ تغييخات الى السجى الحه يتعخض ؼيو السقاوؿ لتحسل تكاليف غيخ مشطػرة اف  

يسكغ اف تذسل استعساؿ معجات  مثل ىحه الخجمات التي يتصمبيا ىسالء السدتخجمػف او السقاولػف اآلخخوف 
 .السقاوؿ واالشغاؿ السسقتة وتختيبات الجخػؿ الى السػقع والتي تعتبخ مغ مدسولية السقاوؿ

أذا كاف مصمػبًا مغ صاحب العسل بسػجب العقج اف يعصي السقاوؿ حيازة أه اساس او مشذأ او تجييدات او حق  
السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس مثل ىحه الػثائق في الػقت  دخػؿ بسػجب " وثائق السقاوؿ " ، فانو يتعيغ عمى

 وبالصخيقة السحجديغ في السػاصفات .
 "Setting Out"    :تثبيت االشغاؿ  (4/7)

يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقـػ بتثبيت االشغاؿ بالشدبة لمشقػاط االصػمية واالسػتقامات والسشاسػيب السخجعيػة السػصػػفة  
يدوده السيشجس بيا ، كسا يعتبخ السقاوؿ مدسواًل عغ دقة التثبيػت لجسيػع اجػداء االشػغاؿ ،  في العقج ، او تمظ التي

 وعميو اف يقـػ باصالح أه خصأ في أماكغ او مشاسيب او مقاييذ او استقامات االشغاؿ .
او تمػظ  يعتبخ صاحب العسل مدسواًل عغ أية اخصاء في تحجيػج تمػظ الشقػاط السخجعيػة السشرػػص عمييػا فػي العقػج ، 

 التي زود السقاوؿ بيا ، اال انو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يبحؿ قرارى جيجه في التحخه عغ دقتيا قبل استخجاميا .
اذا تكبج السقاوؿ تأخخًا في تشفيػح االشػغاؿ و/او فػي كمفتيػا بدػبب تشفيػح اشػغاؿ اعتسػادًا عمػى معمػمػات مغمػشػة فػي  
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متسخساف يكتذف مثل ىػحه االخصػاء برػػرة معقػلػة واف يتالفػى التػأخيخ الشقاط السخجعية ، ولع يكغ بسقجور مقاوؿ 
و/أو زيػػادة الكمفػػة الستختبػػة عمييػػا ، فانػػو يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يخسػػل إشػػعارًا إلػػى السيشػػجس لتقػػجيخ اسػػتحقاقاتو 

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

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

 أه كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، و اضافتيسا الى ؾيسة العقج . -ب 
( ، اف يقـػ باالتفاؽ عمييا او 3/5لجى تدمع السيشجس لسثل ىحا اإلشعار ، فانو يتعيغ عميو اعسااًل لمسادة ) 

 الزمة لسا يمي :اعجاد التقجيخات ال
 ( ؼيسا اذا كاف اكتذاؼ الخصأ متعحرًا برػرة معقػلة ، والى أه مجى ، و 1) 
 ( األمخيغ السحكػريغ في الفقختيغ ) أ ، ب ( اعاله ، ولكغ ضسغ ىحا السجى.2) 

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

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

 تعخض ىسالء االشخاص لمخصخ ، و 
ة والحخاسة ومخاؾبة االشغاؿ الى اف يتع انجازىا وتدميسيا بسػجب احكاـ " الفرل العاشخ" تػفيخ التدييج واالنار  -د 

 ، و 
تػفيخ اية اشغاؿ مسقتة ) بسا فييا الصخقات والسسخات والحػاجد والدياجات ( مسا قج يمـد ، بدبب تشفيح  -ىػ 

 رة لمسػقع .االشغاؿ ، الستعساؿ وحساية الجسيػر والسالؾ والسدتعسميغ لالرض السجاو 
     "Quality Assurance" : تػكيج الجػدة (4/9)

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

قبل مباشخة أه مغ مخاحل الترػسيع  –لعمسو  –قجيع تفاصيل جسيع االجخاءات ووثائق السصابقة الى السيشجس يجب ت 
والتشفيح ، وعشج اصجار أه وثيقػة ذات شػابع فشػي الػى السيشػجس ، فإنػو يجػب اف يطيػخ عمػى ىػحه الػثيقػة مػا يثبػت 

 السرادقة السدبقة مغ السقاوؿ نفدو عمييا .
 كيج الجػدة ال يعفي السقاوؿ مغ أه مغ واجباتو او التداماتو او مدسولياتو الػاردة في العقج.إف التقيج بشطاـ تػ  

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

الطخوؼ تحت الدصحية والييجرولػجية في السػقع ، بسا في ذلظ الطػاىخ البيئية يتػفخ لجيو مغ البيانات الخاصة ب
، كسا يتعيغ عميو كحلظ اف يزع تحت ترخؼ السقاوؿ أية معمػمات يحرل عمييا بعج مػعج التاريخ االساسي ، اال 

 اف السقاوؿ يعتبخ مدسواًل عغ تفديخه لجسيع تمظ السعمػمات . 
غ عسميًا ) مع االخح في الحدباف عاممي الػقت والكمفة ( يعتبخ السقاوؿ انو قج حرل كسا انو والى السجى السسك 

عمى السعمػمات الزخورية الستعمقة بالسخاشخ واالحتساالت الصارئة والطخوؼ االخخى التي قج تسثخ عمى عخضو او 
وره ، وانو اشمع عمى جسيع عمى االشغاؿ  والى السجى ذاتو ، يعتبخ السقاوؿ انو قج عايغ وتفحز السػقع وما يجا

السعمػمات التي سبق ذكخىا ، وانو قج اقتشع شخريًا قبل تقجيع عخض السشاقرة بكل االمػر ذات العالقة ، شاممة  
 ) وليذ بالحرخ ( ما يمي :
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 شكل وشبيعة السػقع ، بسا في ذلظ احػاؿ الصبقات تحت الدصحية ، و  -أ 
 ، و االحػاؿ الييجرولػجية والسشاخية  -ب 
 مقجار وشبيعة العسل والمػاـز لتشفيح االشغاؿ وانجازىا واصالح اية عيػب فييا ، و  -ج 
 قػانيغ الجولة ، واجخاءات العسالة ومسارساتيا ؼيو ، و  -د 
متصمبات السقاوؿ ؼيسا يتعمق بالجخػؿ الى السػقع ، والدكغ ، والسخافق ، والسدتخجميغ ، والصاقة ،    -ىػ 

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

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

 ( .4/10بكل االمػر التي تست االشارة الييا في السادة )
باسػتثشاء مػػا قػػج يػػخد خالفػًا لػػحلظ فػػي العقػػج ، فػاف " ؾيسػػة العقػػج السقبػلػػة " يجػب اف تغصػػي جسيػػع التدامػػات السقػػاوؿ  

إف وجػجت ( وكػل االشػياء الزػخورية لتشفيػح االشػغاؿ وانجازىػا  –حتياشيػة السصمػبة في العقػج ) بسػا فييػا السبػالغ اال
 بذكل الئق واصالح اية عيػب فييا .

 
                "Unforeseeable Physical Conditions":االوضاع السادية غيخ السشطػرة (4/12)

االصػػػصشاعية وغيخىػػا مػػػغ العػائػػػق  يقرػػج بسرػػػصمح " االوضػػػاع الساديػػة " : االوضػػػاع الساديػػػة الصبيعيػػة والعػائػػػق 
الصبيعية والسمػثات التي قػج يػاجييػا السقػاوؿ فػي السػقػع عشػج تشفيػح االشػغاؿ ، بسػا فييػا االوضػاع تحػت الدػصحية 

 والييجرولػجية ، ولكشيا ال تذسل االحػاؿ السشاخية .
، فانو يتعيغ عميو اف يذعخ السيشجس اذا واجو السقاوؿ اوضاعًا مادية معاكدة والتي ُيعتبخ انيا كانت غيخ مشطػرة  

بيا في اقخب فخصة مسكشػة عسميػًا ، وعمػى اف يتزػسغ االشػعار وصػفا ليػا وبيػاف االسػباب التػي حػجت بػو العتبارىػا 
 كحلظ ، حتى يتسكغ السيشجس مغ معايشتيا والتحقق مغ االسباب التي يعدوىا السقاوؿ الى كػنيا غيخ مشطػرة .

مػاصػػمة تشفيػػح االشػػغاؿ ، متخػػحًا االحتياشػػات السعقػلػػة والسشاسػػبة تجػػاه ىػػحه " االوضػػاع كسػػا يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ  
السادية " ، وأف يتقيج بأية تعميسات قج يرجرىا السيشجس بخرػصيا ، اما اذا شػكّل أه مػغ ىػحه التعميسػات تغييػخًا ) 

 ا . امخًا تغييخيًا ( ، فانو يتع حيشئح تصبيق احكاـ الفرل ) الثالث عذخ( بذأني
اذا واجو السقاوؿ مثل ىحه االوضػاع الساديػة غيػخ السشطػػرة ، والػى السػجى الػحه يسكػغ اعتبارىػا كػحلظ وقػاـ بارسػاؿ  

إشعار بذأنيا الى السيشجس ، وتكبج تأخخًا في مجة االنجاز و/او كمفة مػا بدػببيا ، فانػو يكػػف مدػتحقًا مػع مخاعػاة 
 -( ، لسا يمي :20/1احكاـ السادة )

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

 أه كمفة كيحه ، الضافتيا الى ؾيسة العقج . -ب 
ومػغ  يقـػ السيشجس بعج استالمو االشعار السذار اليو سابقًا بالسعايشة و/او التحخه عغ تمظ " االوضاع الساديػة " ، 

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

 تقجيخ االمخيغ السػصػفيغ في البشجيغ ) أ ، ب ( اعاله ، وذلظ بالشطخ الى ذلظ السجى .  -2 
( 2ومػع ذلػظ ، فانػو يسكػغ لمسيشػجس قبػل االتفػاؽ عمػى التعػػيس السػالي او تقػجيخه كسػا ىػػ مشػػه عشػو فػي الفقػخة ) 

اعاله ، اف يتحخى ؼيسا اذا كانت األوضاع السادية األخخى في أجداء األشغاؿ السساثمػة ) اف وجػجت( افزػل مسػا كػاف 
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شاقرة ، وانو اذا تع مػاجية مثػل ىػحه األوضػاع السػاتيػة ، مشطػرًا ) برػرة معقػلة ( عشج تقجيع السقاوؿ لعخض الس
( اف يقجر او يرل باالتفػاؽ عمػى تخؽػيس الكمفػة بدػبب تمػظ األوضػاع 3/5يجػز لمسيشجس باتباع أسمػب السادة )

السػاتية ، والتي يسكغ اعتبارىا خرسيات مغ ؾيسػة العقػج وشػيادات الػجفع ، اال اف محرػمة التعػجيالت الشاتجػة عػغ 
شج "ب" أعاله وىحه الخرسيات ، باعتبار كل األوضاع السادية التي تست مػاجيتيا في أجداء مساثمػة مػغ األشػغاؿ الب

 ، يجب اف ال تسده الى تخؽيس في ؾيسة العقج.
لمسيشػػجس اف يعتبػػخ أه إثبػػات يقجمػػو السقػػاوؿ عػػغ تمػػظ االوضػػاع الساديػػة ، كسػػا كػػاف يتػقعيػػا السقػػاوؿ عشػػج تقػػجيع  

 ، اال اف السيشجس ال يكػف ممدمًا بسثل ىحا إثبات. عخض السشاقرة
 "Rights of Way and Facilities"  :حق السخور والتدييالت (4/13)

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

 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 : 
 راحة الجسيػر ، او  -أ 
الى واستعساؿ واشغاؿ جسيع الصخؽ والسسخات ، سػاء اكانت عامة او خاصة بسمكية صاحب العسل او الػصػؿ  -ب 

 االخخيغ .
كسا يتعيغ عمى السقاوؿ تعػيس صاحب العسل وحسايتو مػغ االضػخار والخدػائخ والشفقػات ) بسػا فييػا اتعػاب ونفقػات  

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

يعتبخ السقاوؿ انو قج تحخى عغ تػفخ ومالئسة السدالظ السػصمة الى السػقع ، وانو قج اقتشع بأوضاعيا ، كسا يصمب  
ر مشػػو اف يبػػحؿ الجيػػػد السعقػلػػة لتجشػػب االضػػخار بػػالصخؽ او الجدػػػر وحسايتيػػا مػػغ االضػػخار نتيجػػة لحخكػػة مػػخو 

 السقاوؿ او مدتخجميو ، وذلظ باستخجاـ العخبات والصخؽ السشاسبة . 
 وباستثشاء ما ىػ مشرػص عميو خالفًا لحلظ في ىحه الذخوط : 

يكػف السقاوؿ مدسواًل ) ؼيسا بيغ الفخيقيغ ( عغ أه صيانة قج تكػف الزمة السدالظ السػصمة بدبب استعسالو   -أ 
 ليا ، و 

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

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

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

 رئيدية مغ المػاـز االخخى الى السػقع ، و 
يكػف السقاوؿ مدسوال عغ التػضيب والتحسيل والشقل واالسػتالـ والتشديػل  والتخػديغ وحسايػة كػل المػػاـز وغيخىػا  -ب 

 ياء الالزمة لالشغاؿ ، و مغ االش
 يتعػػػػػػيغ عمػػػػػػى السقػػػػػػاوؿ اف يعػػػػػػػض صػػػػػػاحب العسػػػػػػل ويحسيػػػػػػو مػػػػػػغ أيػػػػػػة اضػػػػػػخار او  خدػػػػػػائخ او نفقػػػػػػات  -ج 

) بسػػا فييػػا االتعػػاب واالجػػػر القانػنيػػة ( مسػػا قػػج يػػشجع عػػغ أه   ضػػخر يحرػػل نتيجػػة لشقػػل المػػػاـز ، واف يقػػـػ 
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 قل .بالتفاوض ودفع السصالبات  التي قج تشتج عغ عسميات الش
 " Contractor’s Equipment":   معجات السقاوؿ  (4/17)

يكػف السقاوؿ مدسواًل عغ جسيع معجاتو، وتعتبخ معجات السقاوؿ بعج احزارىا الى السػقع انيا مخررة حرخًا  
، 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)

 يتعػػػػػػػػػػيغ عمػػػػػػػػػػى السقػػػػػػػػػػاوؿ اتخػػػػػػػػػػاذ جسيػػػػػػػػػػع الخصػػػػػػػػػػػات السعقػلػػػػػػػػػػة لحسايػػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػػة ) داخػػػػػػػػػػل السػقػػػػػػػػػػع  
جاث االزعػاج او الزػخر لالفػخاد او لمستمكػات نتيجػة لمتمػػث او الزػجيج او غيػخه مسػا قػج وخارجو ( واف يحّج مػغ احػ
 يشتج عغ عسميات التشفيح .

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

  "Electricity, Water and Gas"الكيخباء والساء والغاز: (4/19)
يكػف السقاوؿ مدسوال عػغ تػػفيخ الصاقػة والسػاء والخػجمات األخػخى التػي قػج يحتاجيػا ، باسػتثشاء مػا ىػػ مشرػػص  

 عميو .
ز والخجمات األخخى الستػفخة في السػقع لغخض تشفيح األشغاؿ ، لمسقاوؿ الحق في استعساؿ الكيخباء والساء والغا 

حدب التفاصيل ومقابل األسعار السبيشة في السػاصفات ، وعمى السقاوؿ أف يػفخ عمى مدسوليتو ونفقتو أية أدوات 
 تمـد لسثل ىحه االستعساالت ولؿياس الكسيات التي يدتيمكيا .

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

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

  
 

فػػػي تشفيػػػح  -إف وجػػػجت–يتعػػػيغ عمػػػى صػػػاحب العسػػػل اف يدػػػسح لمسقػػػاوؿ باسػػػتعساؿ " معػػػجات صػػػاحب العسػػػل "  
األشػػػػغاؿ وفقػػػػًا لمتفاصػػػػيل والتختيبػػػػات ومقابػػػػل األسػػػػعار السحػػػػجدة فػػػػي السػاصػػػػفات ، ومػػػػا لػػػػع يػػػػشز عمػػػػى غيػػػػخ 

 ذلظ في السػاصفات :
 صاحب العسل مدسواًل عغ معجاتو ، إال أف ،  يكػف   -أ 
السقاوؿ يعتبخ مدسوال عغ أه قصعة مغ "معجات صاحب العسػل " أثشػاء ؾيػاـ  مدػتخجمي السقػاوؿ بتذػغيميا أو    -ب 

 ؾيادتيا أو حيازتيا أو التحكع بيا .
جات صػاحب العسػل باالتفػاؽ او يتع تحجيج الكسيات وبجالت االسػتعساؿ " وفػق االسػعار السحػجدة " مقابػل اسػتعساؿ معػ 

( ويتعيغ عمى السقػاوؿ دفػع ىػحه السبػالغ الػى صػاحب 3/5،  2/5بالتقجيخ مغ قبل السيشجس وفقًا الحكاـ السادتيغ )
 العسل .

بػالسػاد التػي يمتػـد بتقػجيسيا مجانػًا )إف وجػجت( وفقػًا  –دوف مقابػل( –يتعيغ عمػى صػاحب العسػل اف يػدود السقػاوؿ  
ة في متصمبات صاحب العسل ، وعمى صاحب العسل اف يقـػ وعمػى مدػسوليتو ونفقتػو  بتدويػج تمػظ لمتفاصيل السحجد

السػاد في الػقت والسكػاف السحػجديغ فػي العقػج ، ويقػـػ السقػاوؿ بسعايشتيػا ضاىخيػًا ، واعػالـ السيشػجس فػػرًا عػغ أه 
غيػخ ذلػظ ، فعمػى صػاحب العسػل اف  نقز او عيب او قرػر فييا ،  وما لع يكغ قج تع االتفاؽ بػيغ الفػخيقيغ عمػى

 يرحح فػرًا أه نقٍز او عيٍب او قرػٍر فييا . 
بعج ىحه السعايشة الطاىخية ، تربح ىحه السػاد السجانيػة فػي عيػجة السقػاوؿ وتحػت حسايتػو ومخاقبتػو ، اال اف التػداـ  
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47 ٚذٛس٠ذ ِٛاع١ش ِٚساتظ ٚلطغ ٌّغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ ا١ٌشِٛن ػدٍْٛ ِسافظح - ػٕدشج تٍذج فٟ  اٌّمرشذ
  

 

رػػٍر او عيػٍب مسػا لػع يكػغ السقاوؿ بسعايشتيا وحسايتيا ال يعفػي صػاحب العسػل مػغ السدػسولية عػغ أه نقػٍز او ق
 باالمكاف كذفو مغ خالؿ السعايشة الطاىخية .

  "Progress Reports":  تقاريخ تقجـ العسل (4/21)
ما لػع يػشز عمػى غيػخ ذلػظ فػي الذػخوط الخاصػة ، فإنػو يتعػيغ عمػى السقػاوؿ اف يعػج تقػاريخ تقػجـ العسػل الذػيخية  

صي التقخيخ االوؿ مشو الفتخة حتى نياية الذيخ الحه يمي تاريخ ( ندخ ، عمى اف يغ6ويدمسيا الى السيشجس عمى )
 ( أياـ مغ آخخ يـػ مغ الفتخة الستعمقة بيا .7السباشخة ، ومغ ثع يتع اصجار التقاريخ شيخيًا ، خالؿ )

لسحػجد يدتسخ تقجيع التقاريخ حتى يشجد السقاوؿ جسيع االعساؿ التي يكػػف معخوفػًا انيػا متبؿيػة فػي تػاريخ االنجػاز ا 
 في شيادة تدمع االشغاؿ.

 يجب اف يذتسل كل تقخيخ عمى ما يمي : 
الخسـػ البيانية وتفاصيل تقجـ العسل بسا في ذلظ كل مخحمة مغ مخاحل الترػسيع ) إف وجػجت( ، وثػائق السقػاوؿ،  -أ 

خحمػة مػغ  مخاحػل شمبات الذخاء، الترشيع، التػريػج الػى السػقػع، االنذػاء، التخكيػب واالختبػارات، وشػاممة لكػل م
 العسل وانجازات السقاوليغ الفخعييغ السدسييغ السعخفيغ بسػجب  احكاـ الفرل الخامذ، و 

 الرػر الفػتػغخاؼية التي تبيغ اوضاع الترشيع وتقجـ العسػػل في السػقػػع ، و -ب 
امػاكغ الترػشيع وندػبة ؼيسا يخز ترشيع البشػػد الخئيدػية مػغ التجييػدات والسػػاد : بيػاف  اسػساء السرػشعيغ و  -ج 

 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 
 دخًا عغ وثائق تػكيج الجػدة ، ونتائج االختبارات وشيادات السػاد ، ون -ىػ 
 (20/1( وبسصالبات السقاوؿ وفقػا  لمسػادة )2/5قائسة باالشعارات الستعمقة بسصالبات صاحب العسل وفقًا لمسادة ) -و 

 و
مختبصػة بػالشػاحي البيئيػة احراءات الدالمة العامة شاممة التفاصيل الستعمقة بأية حػػادث خصػخة وأيػة نذػاشات  -ز 

 والعالقات العامة ، و 
السقارنة بيغ التقجـ الفعمي لتشفيح االشغاؿ والتقجـ السخصط لو ، مػع بيػاف تفاصػيل الػقػائع او الطػخوؼ التػي قػج  -ح 

 تعيق االنجاز وفقًا لمعقج ، وبياف االجخاءات الجاره اتخاذىا ) او التي ستتخح ( لتالفي التأخيخ.
 "Security of the Site"     : مغ في السػقع األ (4/22)

 ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة :  
 يكػف السقاوؿ مدسواًل عغ ابقاء االشخاص غيخ السخػليغ بجخػؿ السػقع خارجو ، و  -1 
ل وأه يكػػػف مدػػتخجمي السقػػاوؿ السرػػخح ليػػع بالتػاجػػج فػػي السػقػػع محرػػػريغ بػػأفخاد السقػػاوؿ صػػاحب العسػػ -2 

اشخاص آخخيغ يتع اشعار السقاوؿ بيع مغ قبل صاحب العسل او السيشػجس باعتبػارىع مخػػليغ بالتػاجػج كػأفخاد 
 مقاولي صاحب العسل االخخيغ في السػقع .

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

ويػافػػػػػق عمييػػػػػا السيشػػػػػجس عمػػػػػى اعتبارىػػػػػا سػػػػػاحات عسػػػػػل ، كسػػػػػا يتعػػػػػيغ عميػػػػػو اف يتخػػػػػح جسيػػػػػع االحتياشػػػػػات 
الزػػػخورية لالبقػػػاء عمػػػى معػػػجات السقػػػاوؿ وافػػػخاده ضػػػسغ حػػػجود السػقػػػع وىػػػحه الدػػػاحات االخػػػخى ، بحيػػػث يػػػتع 

 تجشب التعجه عمى االراضي السجاورة .
السقػػػاوؿ، اثشػػػاء تشفيػػػحه االشػػػغاؿ ، اف يحػػػافظ عمػػػى السػقػػػع خاليػػػًا مػػػغ جسيػػػع العػائػػػق غيػػػخ الزػػػخورية ،  عمػػػى 

واف يقػػػػـػ بتخػػػػديغ او اخػػػػخاج السعػػػػجات الفائزػػػػة عػػػػغ االسػػػػتعساؿ ، واف يشطػػػػف السػقػػػػع مػػػػغ جسيػػػػع االنقػػػػاض 
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 والشفايات واالشغاؿ السسقتة التي لع تعج مصمػبة .
ة تدػػػػػمع االشػػػػػغاؿ ، اف يقػػػػػـػ بتشطيػػػػػف كػػػػػل اجػػػػػداء السػقػػػػػع او االشػػػػػغاؿ عمػػػػػى السقػػػػػاوؿ ، عشػػػػػج صػػػػػجور شػػػػػياد 

الستعمقػػػػة بذػػػػيادة التدػػػػمع تمػػػػظ ، واف يديػػػػل مػػػػا بػػػػو مػػػػغ السعػػػػجات والسػػػػػاد الفائزػػػػة عػػػػغ االسػػػػتعساؿ ، وكػػػػحلظ 
الشفايػػػات واالنقػػػاض واالشػػػغاؿ السسقتػػػة ، بحيػػػث يتػػػخؾ تمػػػظ االجػػػداء مػػػغ السػقػػػع واالشػػػغاؿ نطيفػػػة وفػػػي وضػػػع 

يجػػػػز لمسقػػػاوؿ اف يحػػػتفظ فػػػي السػقػػػع حتػػػى نيايػػػة " فتػػػخة االشػػػعار بػػػالعيػب " ، بسػػػا قػػػج يحتاجػػػو  آمػػػغ ، اال انػػػو
 مغ المػاـز لغاية الػفاء بالتداماتو بسػجب العقج . 

  "Fossils"    :االثخيات  (4/24)
ذات  تػضػػػػػع جسيػػػػػع السػػػػػػاد الستحجػػػػػخة او الشقػػػػػػد او االدوات او السشذػػػػػآت وغيخىػػػػػا مػػػػػغ الستبؿيػػػػػات او السػػػػػػاد 

الؿيسػػػػػة الجيػلػجيػػػػػة او االثخيػػػػػة التػػػػػي تكتذػػػػػف فػػػػػي السػقػػػػػع تحػػػػػت رعايػػػػػة صػػػػػاحب العسػػػػػل وترػػػػػخفو . وعمػػػػػى 
السقػػػاوؿ اتخػػػاذ كػػػل التػػػجابيخ السعقػلػػػة لسشػػػع أفػػػخاده او أه اشػػػخاص اخػػػخيغ مػػػغ ازالتيػػػا او االضػػػخار بػػػأه مػػػغ 

 ىحه السكتذفات .
اف يذػػػعخ السيشػػػجس فػػػػرًا بػجػدىػػػا ، وعمػػػى  كسػػػا يتعػػػيغ عمػػػى السقػػػاوؿ عشػػػج اكتذػػػافو لسثػػػل ىػػػحه السػجػػػػدات ، 

 السيشجس اف يرجر تعميساتو بكيؽية التعامل معيا . 
واذا تكبػػػج السقػػػػاوؿ تػػػػأخخًا فػػػػي مػػػػجة التشفيػػػػح و/ او كمفػػػػة مػػػا نتيجػػػػة امتثالػػػػو لتمػػػػظ التعميسػػػػات ، فعميػػػػو اف يخسػػػػل  

 ( بخرػص ما يمي : 20/1إشعارًا آخخ الى السيشجس لتقجيخ استحقاقتو مع مخاعاة احكاـ السادة )
تسجيػػػػج مػػػػجة االنجػػػػاز بدػػػػبب ىػػػػحا التػػػػأخيخ ، اذا كػػػػاف االنجػػػػاز تػػػػأخخ او سػػػػػؼ  يتػػػػأخخ ، وذلػػػػظ بسػجػػػػب  -أ 

 ( ، و 8/4السادة )
 أه كمفة كيحه ، الضافتيا الى ؾيسة العقج .  -ب 
ييػػػػا أو ( لالتفػػػػاؽ عم3/5ويقػػػػـػ السيشػػػػجس بعػػػػج تدػػػػمسو ىػػػػحا اإلشػػػػعار االخػػػػخ ، بالترػػػػخؼ وفقػػػػًا لمسػػػػادة ) 

 إجخاء التقجيخات ليحه االمػر .
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 الفرل الخامذ 
 السقـاولهن الفخعيهن السدسَّهن 

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 

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

 يعخؼ بسقاوؿ فخعي مدَسى في ىحا العقج أه مقاوؿ فخعي : 
 نز في العقج عمى انو مقاوؿ فخعي مدسى ، او  -أ 
التغييخات والتعجيالت " باصجار  –الحه يقـػ السيشجس ، وفقًا الحكاـ " الفرل الثالث عذخ  -ب 

 تعميسات الى السقاوؿ الستخجامو كسقاوؿ فخعي .
 "Objection to Nomination"    : االعتخاض عمى التدسية (5/2)

باستخجاـ أه مقاوؿ فخعي مدسى، لو اعتخاض معقػؿ عميو ، عمى اف يقـػ  اف السقاوؿ غيخ ممـد 
بإشعار السيشجس باالمخ مع بياف التفاصيل السسيجة . ويعتبخ االعتخاض معقػاًل اذا كاف مبشيًا )اضافة 
الشياء اخخى ( عمى أه مغ االمػر التالية ، اال اذا وافق صاحب العسل أيزًا عمى تعػيس السقاوؿ 

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

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

ػاـز مغ قبل السقاوؿ الفخعي السدسى او وكالئو وتأميشو ضج أه تقريخ او اساءة استعساؿ الم
 او مدتخجميو ، او 

اف اتفاؾية 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 1) 
 التي تسكغ السقاوؿ مغ الػفاء بالتداماتو ومدسولياتو بسػجب العقج ، و والسدسوليات 

( أف يعػض السقاوؿ تجاه جسيع االلتدامات والسدسوليات التي قج تشتج عغ العقج او تمظ 2) 
الستعمقة بو نتيجة اخفاؽ السقاوؿ الفخعي في اداء تمظ االلتدامات او الػفاء بتمظ 

 السدسوليات.
 

 "Payment to Nominated Subcontractors" لمسقاوليغ الفخعييغ السدسييغ:الجفعات  (5/3)

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

ب( ؼيسا عجا ما ىػ مشرػص عميو -13/5لعقج كسبالغ احتياشية وفقًا لمفقخة )الشفقات ضسغ ؾيسة ا
 (.5/4في السادة )

 "Evidence of Payments"       : اثبات الجفعات (5/4)
لمسيشجس ، قبل اصجار أه شيادة دفع تحتػه عمى مبمغ ما يدتحق لسقاوؿ فخعي مدسى ، اف  

سيع السبالغ التي استحقت لمسقاوؿ الفخعي السدسى في يصمب مغ السقاوؿ اثباتًا معقػاًل بأف ج
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شيادات الجفع الدابقة قج تع دفعيا لو ، محدػمًا مشيا الخرسيات السصبقة لمسحتجدات او غيخىا ، 
 اال اذا قاـ السقاوؿ بسا يمي :

 تقجيع ىحا االثبات السعقػؿ لمسيشجس ، او  -أ  
اوؿ محق برػرة معقػلة في اف يحبذ مثل ىحه ( اقشاع السيشجس بجليل مكتػب بأف السق1)-ب 

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

 في اجخائو .
ؿ الفخعػػػػي عشجئٍح يجػز لراحب العسل ) بشاء عمى تقجيخه مشفخدًا ( ، أف يأمخ بالجفع الى السقاو 

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

ة اف يخد الى صاحب العسل بالفقختيغ ) أ ، ب(  اعاله بذأنيا . وعمى السقاوؿ في مثل ىحه الحال
 تمظ السبالغ التي يتع صخفيا مباشخة مغ قبل صاحب العسل الى السقاوؿ الفخعي السدّسى.
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 الدادس الفرل
 السدتخجمهن والعسـال

STAFF AND LABOUR 
  

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

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

        "Rates of Wages and Conditions of Labor"     : معجالت االجػر وشخوط العسل (6/2)
السقاوؿ اف يجفع معجالت االجػر واف يخاعي شخوط العسالة بحيث ال تقل في مدتػاىا عسا  يتعيغ عمى 

ىػ متبع مغ قبل اصحاب حخؼ التجارة والرشاعة السذابية في السشصقة التي تشفح فييا االشغاؿ . واذا 
 لع تػجج مثل ىحه السعجالت او الطخوؼ ، فإف عمى السقاوؿ دفع معجالت االجػر ومخاعاة ضخوؼ

العسالة بحيث ال تقل عغ السدتػى العاـ لالجػر او الطخوؼ التي يتع مخاعاتيا محميًا مغ قبل اصحاب 
 العسل لسيغ تجارية او صشاعية مذابية لتظ التي يقـػ بيا السقاوؿ .

 " Persons in the Service of Employer" االشخاص السدتخجمػف لجى صاحب العسل : (6/3)
اف ال يدتخجـ او يحاوؿ استقصاب خجمات أه مغ السدتخجميغ او العساؿ الحيغ  يتعيغ عمى السقاوؿ 

 يعسمػف ضسغ افخاد صاحب العسل .
          "Labor Laws"قػانيغ العسل : (6/4)

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

 القانػنية .
كسا يتعيغ عمى السقاوؿ اف يصمب مغ مدتخجميو اشاعة القػانيغ الػاجبة التصبيق ، بسا فييا أنطسة  

 الدالمة في العسل .
 

     "Working Hours " : ساعات العسل (6/5)
غاؿ في السػقع خالؿ اياـ العصل الخسسية السحمية الستعارؼ عمييا او خارج ساعات ال يجػز تشفيح االش 

 العسل السعتادة والسبيشة في ممحق عخض السشاقرة ، اال اذا :
 كاف مشرػصًا عمى خالؼ ذلظ في العقج ، أو   -أ 
 تست مػافقة السيشجس عمييا ، او  -ب 
او كاف ضخوريًا النقاذه حياة االشخاص ، او لمسحافطة عمى  كاف االستسخار في العسل امخًا حتسيًا ، -ج 

 سالمة االشغاؿ ، وفي مثل ىحه الحالة يتعيغ عمى السقاوؿ اعالـ السيشجس فػرًا بحلظ .
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   "Facilities for Staff and Labor": السخافق لمسدتخجميغ والعساؿ (6/6)
نو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يػفخ ويرػف ما لع يشز عمى خالؼ ذلظ في متصمبات صاحب العسل ، فا 

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

يشبغي عمى السقاوؿ اف ال يدسح اله مغ مدتخجميو اف يتخج أيا مغ السشذآت التي تذكل جدءًا مغ  
 كاف دائع او مسقت القامتيع .االشغاؿ الجائسة كس

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

ما يمـد مغ كادر صحي ، ومخافق االسعاؼ  –بالتعاوف مع الدمصات الرحية السحمية  –، واف يػفخ 
ولي ، وغخفة مشامة لمسخضى وسيارة اسعاؼ ، بحيث تكػف جاىدة في كل االوقات في السػقع وفي اال 

السداكغ الجساعية مدتخجمػ السقاوؿ و مدتخجمػ صاحب العسل ، واف يػفخ كحلظ التختيبات السشاسبة 
 لستصمبات الرحة العامة ولسشع انتذار االوبئة .

قاية مغ الحػادث في السػقع ، وبحيث يكػف ىحا الذخز ذا يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعيغ ضابصًا لمػ  
تأىيل مشاسب ليكػف مدسوال عغ امػر الدالمة والػقاية ضج الحػادث في السػقع ، واف يكػف مخػاًل 
برالحية اصجار التعميسات واتخاذ االجخاءات الػقائية الالزمة لجرء الحػادث .  وفي ىحا الدياؽ يتعيغ 

 لزابط الػقاية كل ما يمـد لتسكيشو مغ مسارسة صالحيتو ومدسولياتو . عمى السقاوؿ اف يػفخ 
كسا يتعيغ عمى السقاوؿ اف يخسل الى السيشجس تفاصيل أه حادث يقع حاؿ حرػلو ، واف يقـػ بحفظ  

الدجالت ويقّجـ التقاريخ الستعمقة بالرحة والدالمة العامة واالضخار التي قج تمحق بالسستمكات عمى 
 ه يصمبو السيشجس برػرة معقػلة .الشحػ الح

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

يشبغي عمى السقاوؿ اف يػفخ كل السشاضخة الالزمة لمتخصيط والتػجيو والتختيب واالدارة والتفتير واختبار  
 اماتو . االشغاؿ ، شيمة فتخة التشفيح وبعجىا اله فتخة تمـد لؿياـ السقاوؿ بالتد 

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

 مخضية وآمشو .السحتسل التعخض ليا وشخؽ مشع الحػادث ( ، لغخض تشفيح االشغاؿ برػرة 
    "Contractor`s Personnel"مدتخجمػ السقاوؿ : (6/9)

يجب اف يكػف مدتخجمػ السقاوؿ ذوه كفاية وميارة وخبخة مشاسبة كال في ميشتو او حخفتو ، وبإمكاف  
السيشجس الصمب الى السقاوؿ اف يقـػ بإستبعاد ) او اف يعسل عمى استبعاد( أه شخز مدتخجـ في 

االشغالبعج أخح مػافقة صاحب العسل الخصية ، بسغ فييع مسثل السقاوؿ ، اذا كاف ذلظ  السػقع او في
 الذخز :

 متساديًا في مدمكو او عجـ مباالتو برػرة مدتسخة ، أو  -أ 
 انو يقـػ بػاجباتو بذكل غيخ كاٍؼ او باىساؿ ، أو  -ب 
 انو يخفق في تصبيق أه مغ احكاـ العقج ، او  -ج 
 اد في سمػؾ ييجد الدالمة او الرحة او حساية البيئة .انو متس -د 
 واذا كاف ذلظ مشاسباً ، فعمى السقاوؿ عشجئح اف يعيغ ) او يعسل عمى تعييغ ( شخرًا بجياًل مشاسبًا. 
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 Records of Contractor`s Personnel and" سجالت مدتخجمػ ومعجات السقاوؿ  : (6/10)
Equipment" 

اف يدود السيشجس بدجالت مفرمة لبياف ما يتػفخ في السػقع مغ اعجاد مدتخجمػ  يتعيغ عمى السقاوؿ 
السقاوؿ مرشفيغ حدب السيارات ، ومغ اعجاد معجاتو مرشفة حدب االنػاع . يجب اف يتع تقجيع ىحه 
الدجالت الى السيشجس كل شيخ حدب الشساذج التي يػافق عمييا السيشجس ، وذلظ الى اف يشجد 

 ل معخوؼ بأنو الزاؿ متبؿيًا بتاريخ االنجاز السحجد في " شيادة تدمع االشغاؿ " .السقاوؿ أه عس
     "Disorderly Conduct":الدمػؾ غيخ السشزبط  (6/11)

يتعيغ عمى السقاوؿ اف يتخح في جسيع االوقات كل االحتياشات السعقػلة لمحيمػلة دوف وقػع أه شغب  
اوؼيسا بيشيع ، واف يحافظ عمى  طاـ مغ قبل مدتخجمػ السقاوؿاو تجاوز عمى القانػف او اخالؿ بالش

 االمغ وحساية االشخاص والسستمكات في السػقع وما يجاوره .
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 الفرل الدابع
 والسهاد والسرشعية التجييدات اآللية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
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               :       "Manner of Execution " شخيقة التشفيح  (7/1)
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقـػ بترشيع التجييدات ، وانتاج وصشاعة السػاد ، وجسيع اعساؿ التشفيح  

 شحػ التالي :االخخى عمى ال
 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 ذلظ (.  -ج 

 "Samples"   العيشػات : (7/2)
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس ، العيشات التالية لمسػاد والسعمػمات الستعمقة بيا ، لمحرػؿ  

 عمى مػافقتو قبل استعساؿ تمظ السػاد في االشغاؿ :
عيشات الرانعيغ الؿياسية لمسػاد والعيشات السشرػص عمييا في العقج، وذلظ عمى نفقة السقاوؿ  -أ  

 و،
 اؼية يصمبيا السيشجس كتغييخات ، أية عيشات اض -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 : 
ػقع والى جسيع االماكغ التي يتع الحرػؿ عمى السػاد الصبيعية الجخػؿ بيدٍخ الى كل أجداء الس -أ 

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

 والؿياس واختبار السػاد والسرشعية ، والتحقق مغ تقجـ ترشيع التجييدات وانتاج وصشاعة السػاد .
لسقاوؿ اف يتيح الفخاد صاحب العسل الفخصة الكاممة لمؿياـ بيحه االنذصة ، بسا في ذلظ يتعيغ عمى ا 

تػفيخ حق الجخػؿ والتدييالت ، والتراريح ، وادوات الدالمة ، عمسًا بأف ؾياـ السقاوؿ بسثل ىحه 
 االفعاؿ ال يعؽيو مغ أه التداـ او مدسولية .

ا يتع تجييد االشغاؿ وقبل تغصيتيا او حجبيا عغ الشطخ كسا يتعيغ عمى السقاوؿ اشعار السيشجس عشجم 
، او تػضيبيا بقرج التخديغ او الشقل . وعمى السيشجس اف يجخه الفحز او السعايشة او الؿياس او 
االختبار دوف أه تأخيخ غيخ معقػؿ ، او اف يعمع السقاوؿ انو الحاجة الجخاء الكذف عمييا . أما اذا 

اف يكذف  –متى شمب مشو السيشجس ذلظ  –لسيشجس ، فانو يتختب عميو اخفق السقاوؿ في إشعار ا
عغ االشغاؿ التي تست تغصيتيا ، ثع يعيجىا الى وضعيا الدابق واصالح العيػب فييا ويتحسل السقاوؿ 

 كل التكاليف التي تتختب عمى ذلظ .
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 " Testing"    االختبػار : (7/4)
جسيع االختبارات السشرػص عمييا في العقج عجا االختبارات التي يشصبق ما يخد في ىحه " السادة " عمى  

 يتع اجخاؤىا بعج االنجاز ) إف وججت( .
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ جسيع االدوات ، والسػاد والسداعجة ،و الػثائق وغيخىا مغ السعمػمات ،  

كادرًا مسىاًل وخبيخًا ، مسا يمـد والكيخباء والسعجات والسحخوقات والسدتيمكات ، والعسالة ، والسػاد ، و 
الجخاء االختبارات السشرػص عمييا بصخيقة فعالة . كسا يتعيغ عميو اف يتفق مع السيشجس عمى وقت 

 ومكاف اجخاء االختبار اله مغ التجييدات او السػاد واالجداء االخخى مغ االشغاؿ. 
مكاف او تفاصيل االختبارات السشرػص يجػز لمسيشجس، اعساال الحكاـ "الفرل الثالث عذخ" اف يغيخ  

عمييا ، او اف يأمخ السقاوؿ الؿياـ باختبارات اضاؼية ، واذا تبيغ نتيجة ليحه االختبارات السغيخة او 
االضاؼية اف التجييدات او السػاد او السرشعيات التي تع اختبارىا ال تتػافق ومتصمبات العقج ، فاف كمفة 

 السقاوؿ بغس الشطخ عغ احكاـ العقج االخخى . تشفيح ىحه التغييخات يتحسميا 
( ساعة الى السقاوؿ يعمسو ؼيو عغ نيتو 24يتعيغ عمى السيشجس اف يخسل اشعارًا بسجة ال تقل عغ ) 

لحزػر االختبارات . واذا لع يحزخ السيشجس في السػعج والسكاف الستفق عمييسا ، فانو يسكغ لمسقاوؿ 
ت ، اال اذا صجرت لو تعميسات مغ السيشجس بخالؼ ذلظ ، وتعتبخ أف يسزي في اجخاء ىحه االختبارا

 ىحه االختبارات وكانو قج تع اجخاؤىا بحزػر السيشجس .
اذا تكبج السقاوؿ تاخخا في مجة التشفيح و/ أو كمفة بدب امتثالو ليحه التعميسات ، او نتيجة لتأخيخ  

وؿ اف يقجـ اشعارًا الى السيشجس لتقجيخ يعتبخ صاحب العسل مدسواًل عشو ، فإنو يتعيغ عمى السقا
 ( ، 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 )

 الى ؾيسة العقج . أه كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، الضافتيسا -ب 
( باالتفاؽ 3/5يتعيغ عمى السيشجس ، بعج تدمسو لسثل ىحا اإلشعار ، اف يقـػ اعسااًل الحكاـ السادة ) 

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

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

 " "Rejection       الخفػس : (7/5)
ار ، اف ايا مغ التجييدات أو السػاد او إذا ُوِجَج نتيجة اله فحز او معايشة او ؾياس او اختب 

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

 لبشج السخفػض حتى يربح متػافقًا مع متصمبات العقج .السقاوؿ تاليًا لحلظ اف يرمح العيب في ا
وإذا شمب السيشجس اعادة االختبار اله مغ التجييدات او السػاد او السرشعيات ، فإنو يجب اعادة  

اجخاء االختبارات تحت الذخوط والطخوؼ ذاتيػا . واذا تبيغ نتيجة لحلظ اف صاحب العسل قج تكبج كمفة 
( اف يجفع ىحه 2/5دة االختبار ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ إعسااًل لمسادة )اضاؼية بدبب الخفس واعا

 الكمفة االضاؼية الى صاحب العسل .
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    "Remedial Work  "  : أعساؿ االصالح (7/6)
بالخغع مغ أه اختبار سابق او اصجار شيادة سابقة ، يتستع السيشجس برالحية اصجار التعميسات الى  

 :السقاوؿ بسا يمي 
 اخالء السػقع مغ أه تجييدات او مػاد مخالفة لستصمبات العقج ، و -أ 
 ازالة واعادة تشفيح أه جدء مغ االشغاؿ مخالف لستصمبات العقج ، و  -ب 
تشفيح أه عسل يعتبخ بخأه السيشجس انو مصمػب برػرة مدتعجمة مغ اجل سالمة االشغاؿ ، بدبب  -ج 

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

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

اذا اخفق السقاوؿ في التقيج بتعميسات السيشجس ، فإف صاحب العسل مخػؿ باستخجاـ أه شخز آخخ  
لتشفيح مثل ىحا العسل والجفع لو مقابل عسمو ، وؼيسا عجا والى الحج الحه يكػف ؼيو السقاوؿ مدتحقًا 

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

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

إف أه بشج مغ التجييدات والسػاد ، والى الحج الحه يشدجع مع قػانيغ الجولة ، يربح ممكًا لراحب  
 مغ أه رىغ او حقػؽ لمغيخ ( اعتبارًا مغ التاريخ األبكخ مسا يمي :العسل ) خاليًا 

 عشجما يتع تػريجىا الى السػقع ، أو  -أ 
عشجما يربح السقاوؿ مخػال لؿبس الجفعة التي تذسل بجؿ التجييدات والسػاد في حالة تعميق العسل -ب 

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

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

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

 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 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                "Commencement of Works" خة العسل :مباش (8/1)
( اياـ عمى االقل ، وما لع يتع 7يتعيغ عمى السيشجس اف يخسل الى السقاوؿ اشعارًا " بتاريخ السباشخة " قبل ) 

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

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

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

 لالشغاؿ بكامميا ، او اله 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 اله قدع مشيا ،  بحيث  -ب 

 ( .10/1رىا انيا قج اكتسمت الغخاض تدمسيا بسػجب السادة ) يسكغ اعتبا
    "Program" بخنامج العسل : (8/3)

( يػمًا مغ تاريخ تدمسو 28خالؿ ) يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ لمسيشجس  بخنامج عسل زمشي مفرل 
 اًل في أه وقت يتبيغ ؼيو( كسا يتعيغ عميو ايزًا اف يقجـ بخنامجًا معج8/1الشعار السباشخة بسػجب السادة )

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

التختيب الحه يعتـد السقاوؿ تشفيح االشغاؿ بسقتزاه ، بسا في ذلظ التػقيت الستػقع لكل مخحمة مغ  -أ 
ف وججت( واعجاد وثائق السقاوؿ  والذخاء، وترشيع التجييدات ، والتػريج الى السػقع مخاحل الترسيع ) إ

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

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

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

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

يتعيغ عمى السقاوؿ ارساؿ اشعار الى السيشجس ، دوف تػاٍف، عغ أية احجاث محتسمة او ضخوؼ مدتقبمية  
قج او اف تسخخ عسميات التشفيح ، يسكغ اف تسثخ تأثيخًا عكديًا عمى تشفيح االشغاؿ ، او اف تديج مغ ؾيسة الع
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ويجػز لمسيشجس اف يصمب مغ السقاوؿ اعجاد تقجيخاتو لسا قج تتدبب بو االحجاث السحتسمة او الطخوؼ 
 ( الستعمقة بالتغييخات .13/3السدتقبمية و/او اف يقجـ مقتخحاتو بسػجب احكاـ السادة )

العسل لع يعج يتػافق مع العقج ) مبيشًا مجى عجـ  اذا قاـ السيشجس في أه وقت بإشعار السقاوؿ بأف بخنامج 
التػافق ( او انو ال يتشاسب مع التقجـ الفعمي لمتشفيح ومقاصج السقاوؿ السخصط ليا ، فإنو يتعيغ عمى 

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

بالحرػؿ عمى تسجيج لسجة االنجاز ، اذا حرل تأخخ او  –( 20/1اعساال لمسادة ) –يعتبخ السقاوؿ مخػاًل  
( ، 10/1كاف متػقعًا اف يحرل تأخخ ) والى أه مجى ( في مػعج تدميع االشغاؿ لغخض تصبيق السادة )

 وذلظ اله مغ االسباب التالية : 
( ، او أه تغيخ  13/3ال اذا كاف قج تع االتفاؽ عمى تعجيل مجة االنجاز بسػجب السادة )التغييخات ، ا -أ 

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

 االجخاءات الحكػمية ، او 
أه تأخيخ او اعاقة او مشع يعدى الى ترخفات صاحب العسل او افخاده ، او اٍه مغ السقاوليغ االخخيغ  -ىػ 

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

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

. 
          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 

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

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

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

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

مجعسًا بتقخيخ يبّيغ االساليب السعجلة التي يشػه السقاوؿ اتباعيا لتدخيع معجؿ تقجـ العسل واتسامو 
 ضسغ مجة االنجاز 

يسات خالفًا لحلظ ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يباشخ باعتساد االساليب السعجلة وما لع يرجر السيشجس تعم 
و/ او المػاـز ، عمى مدسولية  ، التي قج تتصمب زيادة عجد ساعات العسل و/او عجد مدتخجمػ السقاوؿ
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و يشبغي السقاوؿ ونفقتو. أما اذا ادت ىحه االساليب السعجلة الى اف يتحسل صاحب العسل كمفة اضاؼية، فان
اف يجفع ىحه الكمفة االضاؼية الى صاحب العسل، باالضافة  –( 2/5عساًل باحكاـ السادة )  –عمى السقاوؿ

 ( الحقًا. 8/7الى أية تعػيزات عغ التأخيخ) اف وججت( بسػجب السادة ) 
   "Delay Damages" تعػيزات التأخيخ  : (8/7)

( فيشبغي عميو اف يجفع لراحب 8/2اؿ وفقًا الحكاـ السادة )اذا اخفق السقاوؿ في االلتداـ بانجاز االشغ 
( تعػيزات التأخيخ الستختبة عمى ىحا االخفاؽ ، وتكػف ىحه  2/5العسل اعسااًل الحكاـ السادة )  

التعػيزات بالسقجار السشرػص عميو في ممحق عخض السشاقرة ، وذلظ عغ كل يـػ اعتبارًا مغ التاريخ 
االشغاؿ، اال اف مجسػع التعػيزات السدتحقة بسػجب ىحه" السادة" ، يجب اف ال السحجد في شيادة تدمع 

 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 ، ؼيسا عجا حالة  

( قبل انجاز االشغاؿ ، عمى اف اداء ىحه  15/2ء العقج مغ قبل صاحب العسل بسػجب السادة ) انيا
التعػيزات ال يعفي السقاوؿ مغ أه مغ التداماتو النجاز االشغاؿ  او مغ أه مغ واجباتو او التداماتو او 

 مدسولياتو االخخى التي يتحسميا بسػجب العقج .
 

     "Suspension of Works" تعميق العسل : (8/8)
اف يرجر تعميساتو الى السقاوؿ لتعميق العسل في أه جدء مغ االشغاؿ او فييا  –في أه وقت  –لمسيشجس  

كميا . وعمى السقاوؿ خالؿ ىحا التعميق ، اف يحسي ويخدف ويحافظ عمى االشغاؿ او ذلظ الجدء مشيا ضج 
 أه استخداد او خدارة او ضخر .

الحه يكػف ؼيو التعميق مغ  –والى السجى  –يغ اسباب التعميق في اشعاره . فاذا ولمسيشجس ايزًا اف يب 
 ( ال تصبق . 8/11،  8/10،  8/9مدسولية السقاوؿ ، فإف احكاـ السػاد التالية ) 

      "Consequences of Suspension" تبعات تعميق العسل : (8/9)
كمفة ما بدبب امتثالو لتعميسات السيشجس بتعميق العسل عساًل  اذا تكبج السقاوؿ تأخخًا في مجة االنجاز و/ او 

( ، و /أو استئشاؼ العسل ، فممسقاوؿ اف يقجـ اشعارًا الى السيشجس بحلظ ، لتقجيخ ما  8/8بالسادة ) 
 ( بخرػص :  20/1يدتحقو السقاوؿ عساًل باحكاـ السادة ) 

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

 أه كمفة كيحه ، الضافتيا الى ؾيسة العقج .  -ب 
( لالتفاؽ عمى او اعجاد 3/5وبعج تدمع السيشجس ليحا االشعار ، يتعيغ عميو اف يترخؼ بسػجب السادة ) 

 تقجيخاتو بذأف ىحه االمػر .
ق لمسقاوؿ أه تسجيج في مجة االنجاز او استخداد الكمفة التي تكبجىا بدبب ؾيامو عمسًا بأنو ال يدتح 

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

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

 :يدتحق لمسقاوؿ اف تجفع لو ؾيسة التجييدات و/او السػاد والتي لع يتع تػريجىا بعج الى السػقع، اذا 
 ( يػمػًا ، و 28ييدات و/ او السػاد، قج تع تعميقو لسجة تتجاوز )كاف العسل في التجييدات او تػريج التج -أ 
قػػػاـ السقػػػػاوؿ باالشػػػػارة عمػػػػى اف تمػػػظ التجييػػػػدات و/او السػػػػػاد اصػػػػبحت ممكػػػًا لرػػػػاحب العسػػػػل وفقػػػػًا  -ب 

 لمتعميسات الرادرة عغ السيشجس .
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                "Prolonged Suspension" التعميق السصػؿ : (8/11)

( يػمًا ، جاز لمسقاوؿ اف يصمب مغ 84( لسجة تتجاوز )8/8خ تعميق العسل بسػجب السادة )اذا استس 
لع يقع السيشجس بالترخيح لمسقاوؿ باستئشاؼ العسل خالؿ الػ ذا إفالسيشجس اف يرخح لو باستئشاؼ العسل، 

ع ذلظ التعميق وكأنو ( يػمًا التالية لتاريخ الصمب ، جاز لمسقاوؿ ، بعج اشعار السيشجس ، اف يتعامل م28)
الغاء بسػجب احكاـ " الفرل الثالث عذخ " لحلظ الجدء الستأثخ مغ االشغاؿ . اما اذا كاف التعميق يسثخ 

 ( .16/2عمى االشغاؿ بسجسميا ، جاز لمسقاوؿ ارساؿ اشعار بانياء العقج مغ قبمو عساًل باحكاـ 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 يقـػ باصالح 
 أه استخداء او عيب او خدارة قج لحق بيا خالؿ فتخة التعميق .
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 فرل التاسع ال
 االختبارات عشج االنجاز 

TESTS ON COMPLETION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

        "Contractor`s Obligations"التدامات السقاوؿ : (9/1)
( ، 7/4قاوؿ اجخاء " االختبارات عشج االنجاز " شبقًا الحكاـ ىحا " الفرل " والسادة )يتعيغ عمى الس 

 د( . -4/1وذلظ بعج تقجيع الػثائق السصمػبة مشو بسػجب الفقخة )
( يػمًا قبل السػعج الحه يكػف ؼيو 21يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعمع السيشجس باشعار ال تقل مجتو عغ ) 

ء أه مغ االختبارات عشج االنجاز. وما لع يتفق عمى خالؼ ذلظ ، يتع اجخاء ىحه السقاوؿ مدتعجًا الجخا
 ( يػمًا بعج ىحا السػعج ، في اليـػ او االياـ التي يقـػ السيشجس بتحجيجىا . 14االختبارات خالؿ)

خجاـ عشج تقييع نتائج " االختبارات عشج االنجاز" ، يتعيغ عمى السيشجس اعتبار ىامر تفاوت الثار است 
صاحب العسل لالشغاؿ عمى اداء االشغاؿ او خػاصيا االخخى ، وعشجما تعتبخ االشغاؿ، او أه قدع 
مشيا، انيا قج اجتازت مخحمة " االختبارات عشج االنجاز"، يقـػ السقاوؿ بتقجيع 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 الخامدة مغ  
 ( بخرػص التجخل في اجخاء االختبارات.10/3( و/أو السادة )7/4السادة )

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

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

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

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

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

 .االشغاؿ ذه 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 أه قدع مشيا ، في اجتياز " االختبارات عشج االنجاز " بعج اعادتيا بسػجب  
 ( ، فاف السيشجس مخػؿ باتخاذ أه مغ االجخاءات التالية :9/3السادة )

 
 ( ، او 9/3أف يأمخ بتكخار اعادة االختبارات عشج االنجاز مخة اخخى بسػجب السادة ) -أ 
اذا كاف ىحا االخفاؽ يسده الى فقجاف صاحب العسل بذكل جػىخه مغ االستفادة الكاممة مغ  -ب 
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االشغاؿ او أه قدع مشو، فممسيشجس اف يخفس االشغاؿ او أه قدع مشيا ) حدب واقع الحاؿ ( ، 
الحالة يحق لراحب العسل الحرػؿ عمى نفذ التعػيزات السشرػص عمييا ضسغ  وفي ىحه

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

لمعقج ، ويتع تخؽيس ؾيسة العقج بسبمغ يكػف مشاسبًا لتغصية الؿيسة الستحققة عغ خفس ؾيسة االنتفاع 
بالشدبة لراحب العسل نتيجة ليح االخفاؽ ، وما لع يكغ ىحا التخؽيس الستعمق بيحا االخفاؽ محجدًا 

التخؽيس باحجى  في العقج ) أو حجدت شخيقة احتدابو ( ، فاف لراحب العسل اف يصمب تقييع
 الصخيقتيغ التاليتيغ : 

يجفع مقابمو  اف يتع االتفاؽ عميو ؼيسا بيغ الفخيقيغ ) كتعػيس كامل عغ ىحا االخفاؽ فقط ( و -1 
 قبل اصجار شيادة تدمع االشغاؿ ، او 

 ( .3/5( و )2/5اف يتع تقجيخه والجفع مقابمة بسػجب احكاـ السادتيغ )  -2 
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 شخالفرل العا
 تدّمم االشغال من قبل صاحب العسل 

EMPLYER'S TAKING OVER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

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

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

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

يجػز لمسقاوؿ اف يتقجـ بصمب الى السيشجس الصجار" شيادة تدمع االشغاؿ " في مػعج ال يقل عغ  
انو قج تع انجازىا وانيا جاىدة  -بخأه السقاوؿ –( يػمًا مغ التاريخ الحه تكػف ؼيو االشغاؿ 14)

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

 مسو شمب السقاوؿ :( يػمًا مغ تاريخ تد28يتعيغ عمى السيشجس اف يقـػ بالتالي ، خالؿ ) 
اف يرجر شيادة تدمع االشغاؿ لمسقاوؿ محجدًا فييا التاريخ الحه تعتبخ ؼيو االشغاؿ ، او أه قدع  -أ 

مشيا ، انو قج تع انجازىا بسػجب العقج ، باستثشاء اية اعساؿ ثانػية متبؿية وعيػب ال تػثخ بذكل 
أو  لحه انذئت مغ اجمو ) إلى أفلمغخض ا –أو أه قدع مشيا  -جػىخه عمى استعساؿ االشغاؿ 

 حيشسا يتع انجاز ىحه االعساؿ واصالح ىحه العيػب (، او 
اف يخفس الصمب ، مبيشًا االسباب ، ومحجدًا العسل الحه يتختب عمى السقاوؿ اف يدتكسل انجازه  -ب 

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

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

تدمع االشغاؿ" وكأنيا قج تع اصجارىا بالفعل في آخخ يـػ مغ تمظ الفتخة  " جب اعتبار شيادةوعشجىا ي
. 

     ”Taking Over of Parts of the Works"تدمع اجداء مغ االشغاؿ : (10/2)
اف يرجر شيادة تدمع اله جدء مغ  –بشاء عمى تقجيخ صاحب العسل مشفخداً  –يجػز لمسيشجس  

 .االشغاؿ الجائسة 
ال يجػز لراحب العسل اف يدتخجـ أه جدء مغ االشغاؿ ) بخالؼ االستعساؿ كاجخاء مسقت مشرػص  

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

 شيادة التدمع ، فإنو : 
 يجب اعتبار ذلظ الجدء الحه تع استخجامو وكأنو قج تع تدمسو مغ تاريخ بجء استعسالو ، و  - أ 
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تشتقل مدسولية العشاية بحلظ الجدء مغ االشغاؿ الى صاحب العسل مغ ذلظ التاريخ ، وتتػؾف  -ب 
 مدسولية السقاوؿ عغ العشاية بو ، و 

 يشجس اف يرجر شيادة تدمع لحلظ الجدء ، اذا شمب السقاوؿ مشو ذلظ .يتعيغ عمى الس -ج 
بعج ؾياـ 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"، وعمى السقاوؿ اف 
ء تمظ االختبارات في اسخع فخصة مسكشة عسميًا ، وقبل انقزاء " فتخة االشعار بالعيػب " يقـػ باجخا

 التي تخز ذلظ الجدء .
 -اذا تكبج السقاوؿ كمفة ما نتيجة لؿياـ صاحب العسل بتدمع جدء ما مغ االشغاؿ و/ او استخجامو ،  

 فانو يتعيغ عمى السقاوؿ :  –عميو اال اذا كاف ذلظ مشرػصًا عميو في العقج او تست مػافقة السقاوؿ 
 ( اف يخسل اشعارًا الى السيشجس ، و 1) 
( مزافًا 20/1( اف يتع تقجيخ استحقاقات السقاوؿ بذأف تمظ الكمفة ، مع مخاعاة احكاـ السادة )2) 

 الييا ربح معقػؿ ، الضافتيسا الى ؾيسة العقج . 
( باالتفاؽ 3/5ار، اف يقـػ عساًل باحكاـ السادة )ويتعيغ عمى السيشجس، بعج تدمسو لسثل ىحا االشع 

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

ف وجج االشغاؿ يجب تخؽيزيا، وبالسثل، فاف تعػيزات التأخيخ لسا تبقى مغ قدع ما مغ االشغاؿ ) ا
( اذا تع تدمع جدء ما مشو، يتع تخؽيزيا ايزًا، اما التخؽيس في تعػيزات التأخيخ فيتع احتدابو 
بالتشاسب لسا لمجدء الحه تع تدمسو مغ ؾيسة مشدػبة الى الؿيسة الكمية لالشغػاؿ او القدػػع مغ 

(، اف يقـػ باالتفاؽ 3/5االشغػػػاؿ ) حدب واقع الحاؿ ( ويتعيغ عمى السيشجس عساًل باحكاـ السػادة )
عمييا او اف يعج التقجيخات الستعمقة بيحه الشدب، عمسًا بأف احكاـ ىحه الفقخة ال تصبق اال عمى 

 ( وال تسثخ عمى ؾيسة الحج االقرى ليا .8/7السقجار اليػمي لتعػيزات التاخيخ بسػجب السادة )
 

 
(10/3) 

 

 التجخل في اجخاء االختبارات عشج االنجاز:
“Interference with Tests on Completion" 

( يػمًا اله سبب يعتبخ 14لفتخة تتجاوز ) –اذا تعحر عمى السقاوؿ اجخاء " االختبارات عشج االنجاز"  
صاحب العسل مدسوال عشو ، فانو يجب اعتبار تمظ االشغاؿ أو أه قدع مشيا ) حدب واقع الحاؿ ( 

اريخ الحه كاف مسكشًا ؼيو انجاز االختبارات عشج انو قج تع تدمسيا مغ قبل صاحب العسل في الت
 االنجاز. 

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

( يػمًا يتزسغ اجخاء االختبارات عشج اإلنجاز بسػجب 14خسل اشعارًا بسيمة )وعمى السيشجس اف ي
 الذخوط ذات العالقة في العقج .

 اذا تكبج السقاوؿ تأخخًا في مجة االنجاز و/ او كمفة ما نتيجة لسثل ىحا التأخخ في اجخاء االختبارات 
ستحقاقاتو بذأنيا مع مخاعاة احكاـ عشج االنجاز ، فممسقاوؿ اف يخسل اشعارًا الى السيشجس لتقجيخ ا

 -( ، بخرػص :20/1السادة )
أه تسجيج في مجة االنجاز مسا نتج عغ ىحا التأخخ ، اذا كاف االنجاز قج تأخخ او سػؼ يتأخخ ،  -أ 

 ( .8/4وذلظ بسػجب السادة )
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 أه كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، و اضافتيسا الى ؾيسة العقج . - أ 
( باالتفاؽ عمييا أو 3/5أف يقـػ إعسااًل لمسادة ) -تدمسو الشعار السقاوؿبعج  –وعمى السيشجس  -ب

 إعجاد التقجيخات الستعمقة بيحه األمػر.
                              : تتصمب اعادتيا الى وضعيا الدابق االسصح التي (10/4)

“”Surfaces Requiring Reinstatement 
ظ في شيادة تدمع االشغاؿ ، فاف شيادة التدمع اله قدع او جدء ما باستثشاء ما نز عميو خالفًا لحل 

مغ االشغاؿ ، ال يسكغ اعتبارىا ترجيقًا عمى انجاز أية اراٍض او اسصح اخخى تتصمب اعادتيا الى 
 وضعيا الدابق .
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 الفرل الحاده عذخ
 السدؤولية عن العيهب

DEFECTS LIABILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

 لغاية اف تكػف االشغاؿ ووثائق السقاوؿ ، واه قدع مشيا ، في الحالة التي يتصمبيا العقج  
) باستثشاء ما قج يشجع عغ االستعساؿ العاده واالستيالؾ الستػقع ( بتاريخ انقزاء " فتخة االشعار 

 " الستعمقة بيا ، او بعجىا مباشخة باقرخ فتخة مسكشة عسميًا ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ :  بالعيػب
انجاز أه عسل متبق اعتبارًا مغ التاريخ السحجد في شيادة تدمع االشغاؿ ، خالؿ مجة معقػلة  -أ 

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

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

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

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

 الخاصة،اذا كانت والى السجى الحه تعدى ؼيو ىحه االعساؿ الى: 
 أه ترسيع يعتبخ السقاوؿ مدسوال عشو ، او  -أ 
 ات او مػاد او مرشعية مخالفة لذخوط العقج ، او تقجيع تجييد  -ب 
 أه اخفاؽ مغ جانب السقاوؿ في التقيج بأه التداـ آخخ .  -ج 
اما اذا كانت ، والى السجى الحه تعدى ؼيو ىحه االعساؿ الى أه سبب اخخ ، كميًا او جدئيًا فانو يجب  

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

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

خة االشػػػعار بػػػالعيػب فػػػي االشػػػغاؿ او أه قدػػػع مشيػػػا بسػجػػػب لرػػػاحب العسػػػل الحػػػق فػػػي تسجيػػػج فتػػػ 
والػػػى الحػػػّج الػػػحه تكػػػػف ؼيػػػو ىػػػحه االشػػػغاؿ او أه قدػػػع مشيػػػا او أه بشػػػج رئيدػػػي  (،2/5السػػػادة )

مػػػغ التجييػػػدات ) حدػػػب واقػػػع الحػػػاؿ بعػػػج تدػػػمسو( ال يسكػػػغ اسػػػتعسالو لالغػػػخاض السقرػػػػدة مشػػػو 
 تسجيج تمظ الفتخة الكثخ مغ سشتيغ .  ، وذلظ بدبب وجػد عيب او ضخر، اال انو ال يجػز

( ، او بشاء عمى 8/8اذا تع تعميق تػريج التجييدات و/او السػاد او تخكيبيا بسػجب احكاـ السادة ) 
( فإف التدامات السقاوؿ وفق احكاـ ىحا " الفرل " ال 16/1اجخاءات السقاوؿ بسػجب احكاـ السادة )

مخور سشتيغ مغ السػعج الحه كانت سػؼ تشقزي بو  تشصبق عمى أية عيػب أو ضخر قج يحرل بعج
 فتخة اإلشعار بالعيػب لتمظ التجييدات و/او السػاد، لػ لع يحرل ذلظ 
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   "Failure to Remedy Defects "االخفاؽ في اصالح العيػب : (11/4)
مغ اذا اخفق السقاوؿ في اصالح أه عيب او ضخر خالؿ فتخة معقػلة ، جاز لراحب العسل ) او  

يشػب عشو ( اف يخسل اشعارًا بذكل معقػؿ الى السقاوؿ يحجد ؼيو مػعجًا آخخ الصالح تمظ العيػب او 
 االضخار قبل انقزائو .

واذا اخفق السقاوؿ في اصالح العيب او الزخر في ىحا السػعج السذار اليو وتختب عمى ذلظ اف يتع  
جاز لراحب العسل اتخاذ أه مغ االجخاءات ( ، 11/2االصالح عمى حداب السقاوؿ اعسااًل لمسادة )

 التالية ) حدب اختياره ( : 
اف يقـػ بتشفيح العسل بشفدو او بػاسصة اخخيغ ، بصخيقة معقػلة وعمى حداب السقاوؿ ، ولكغ  -أ 

دوف اف يتحسل السقاوؿ اية مدسولية عغ ىحا العسل السشفح . وفي مثل ىحه الحالة يشبغي عمى 
اف يجفع الى صاحب العسل ما تكبجه برػرة معقػلة مغ  –( 2/5مسادة )اعساال ل –السقاوؿ 

 تكاليف الصالح العيب او الزخر .
اف يصمب الى السيشجس اف يتػصل إلى اتفاؽ او اف يعج تقجيخاتو السعقػلة لتخؽيس ؾيسة العقج  -ب 

 ( ، او 3/5مقابميا حدب اجخاءات السادة )
ى حخماف صاحب العسل برػرة جػىخية، مغ االستفادة الكاممة اذا كاف العيب او الزخر يسده ال-ج 

مغ االشغاؿ أو أه 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 حقػؽ اخخى 

او غيخ ذلظ مغ االسباب، وبحيث يكػف لراحب العسل الحق في  تتختب لراحب العسل بسػجب العقج،
استخداد جسيع السبالغ التي تع دفعيا عمى االشغاؿ او عمى ذلظ الجدء ) حدب واقع الحاؿ ( مزافًا 

 الييا نفقات التسػيل ونفقات التفكيظ واخالء السػقع واعادة التجييدات والسػاد الى السقاوؿ .
 

  "Removal of Defective Work" :السعيبةإزالة االشغاؿ  (11/5)
بعج  –اذا كاف العيب او الزخر ال يسكغ اصالحو في السػقع برػرة عاجمة ، فانو يجػز لمسقاوؿ  

اف يشقل مغ السػقع لغخض اصالح اية اجداء مغ التجييدات  –الحرػؿ عمى مػافقة صاحب العسل 
ج تتصمب تكميف السقاوؿ اف يديج ؾيسة ضساف االداء تكػف معيبة او تالفة ، اال اف مثل ىحه السػافقة ق

 بسا يعادؿ كامل ؾيسة االستبجاؿ لتمظ التجييدات السشقػلة ، او اف يقجـ ضسانًا آخخ مشاسبًا بذأنيا .
 "Further Tests" االختبارات االخخى : (11/6)

ز لمسيشجس اف يصمب اذا كاف العساؿ اصالح أه عيب او ضخر تأثيخ عمى اداء االشغاؿ ، فإنو يجػ  
( يػمًا مغ 28إعادة اجخاء أه مغ االختبارات السػصػفة في العقج ، عمى اف يتع ذلظ الصمب خالؿ )

 تاريخ اتساـ اصالح العيب او الزخر .
يتع اجخاء ىحه االختبارات ضسغ نفذ الذخوط التي اجخيت بسػجبيا االختبارات الدابقة ، اال اف كمفة  

يق الحه يعتبخ مدسواًل عغ العيب او الزخر حدبسا يتع تحجيجه بسػجب السادة اجخائيا يتحسميا الفخ 
 ( ؼيسا يخز كمفة اعساؿ االصالح .11/2)

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

رػرة معقػلة الغخاض الػفاء بالتداماتو بسػجب احكاـ ىحا " الفرل " ، اال ؼيسا ال يتعارض االمخ ب
 مع االعتبارات االمشية السعقػلة لراحب العسل .
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 "Contractor to Search" واجب السقاوؿ في البحث عغ االسباب : (11/8)
ييػػػات السيشػػػجس عػػػغ اف يبحػػػث بسػجػػػب تػج –اذا شمػػػب السيشػػػجس ذلػػػظ  –يتعػػػيغ عمػػػى السقػػػاوؿ  

اسػػباب أه عيػػػب فػػػي االشػػػغاؿ، ومػػػا لػػػع تكػػػغ كمفػػػة اصػػػالح العيػػػػب عمػػػى حدػػػاب السقػػػاوؿ بسػجػػػب 
( ، فانػػػػو يتعػػػػيغ عمػػػػى السيشػػػػجس اف يقػػػػجر الكمفػػػػة الستختبػػػػة عمػػػػى عسميػػػػة 11/2احكػػػػاـ السػػػػادة )

( إمػػػػػا باالتفػػػػػاؽ او 3/5البحػػػػػث عػػػػػغ االسػػػػػباب ، مػػػػػع ربػػػػػح معقػػػػػػؿ ، بسػجػػػػػب احكػػػػػاـ السػػػػػادة )
 تقجيخ الالـز ليا واضافتيسا الى ؾيسة العقج .باعجاد ال

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

 االلتدامات السصمػبة مشو بسػجب العقج .مبيشًا فييا التاريخ الحه يعتبخ ؼيو السقاوؿ انو قج اكسل 
( يػمػًا مػػغ بعػػج انقزػػاء آخػػخ فتػػخة مػػغ 28يتعػيغ عمػػى السيشػػجس اف يرػػجر " شػػيادة االداء " خػػالؿ ) 

اف يكػػف السقػاوؿ قػج قػجـ جسيػع " وثػائق  فتػخات االشػعار بػالعيػب ، او فػي اقػخب فخصػة مسكشػة، بعػج
بسا في ذلػظ اصػالح ايػة عيػػب فييػا ، كسػا يػتع ارسػاؿ  السقاوؿ " وانجد االشغاؿ وتع اختبارىا بكامميا

 ندخة مغ شيادة االداء تمظ الى صاحب العسل .
 اف " شيادة االداء " وحجىا دوف غيخىا تعتبخ مسثمًة لقبػؿ االشغاؿ . 

 "Unfulfilled Obligations " االلتدامات غيخ السدتػفاه : (11/10)
يبقى كل فخيق مدسواًل عغ الػفاء بػأه التػداـ لػع يشجػده لتاريخػو.  بعج اف يتع صجور " شيادة االداء "،  

وعميػػو ، يطػػّل العقػػج سػػاره السفعػػػؿ بػػيغ الفػػخيقيغ الػػى اف يػػتع تحجيػػج شبيعػػة ومػػجة االلتدامػػات غيػػخ 
 السدتػفاة .

 " Clearance of Site": اخالء السػقع (11/11)
يديل مغ السػقع ما تبقى مغ معػجات السقػاوؿ ، يتعيغ عمى السقاوؿ ، عشج تدمسو لذيادة االداء ، اف  

 والسػاد الفائزة  والحصاـ والشفايات واالشغاؿ السسقتة .
( يػمػػػًا مػػػػغ بعػػػج تػػػػاريخ 28واذا لػػػع تكػػػغ جسيػػػػع ىػػػحه السعػػػػجات والمػػػػاـز قػػػػج تسػػػت ازالتيػػػا خػػػػالؿ ) 

تدػػػػػػمع صػػػػػػاحب العسػػػػػػل لشدػػػػػػخة " شػػػػػػيادة االداء " ، فانػػػػػػو يحػػػػػػق لرػػػػػػاحب العسػػػػػػل اف يبيػػػػػػع او 
مز مػػػغ بقاياىػػػا ،  ويكػػػػف صػػػاحب العسػػػل مخػػػػاًل بػػػأف يدػػػتخد التكػػػاليف التػػػي تكبػػػجىا التسػػػاـ يػػػتخ

 عسمية البيع او التخمز واستعػادة السػقػع .
يجفع لمسقاوؿ أه رصيج فائس مغ حريمة البيع . اما اذا كانت ؾيسػة مػا تػع تحرػيمو تقػل عسػا انفقػو  

 لخصيج الستبقي الى صاحب العسل .صاحب العسل ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يجفع ا
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 الفرل الثاني عذخ
 كيل االشغال وتقجيخ القيسة

MEASUREMENT AND EVALUATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Works to be measured" كيل االشغاؿ  : (12/1)
 تكاؿ االشغاؿ وتقجر ؾيع الجفعات بسػجب احكاـ ىحا " الفرل " . 
مب السيشجس كيل أه جدء مغ االشغاؿ فإف عميو اف يخسل إشعارًا معقػاًل إلى مسثل السقػاوؿ عشجما يص 

 ، والحه يتعيغ عميو : 
اف يستثل دوف تػاٍف اما بالحزػر او اف يخسل مسثاًل آخخ مسىاًل لسداعجة السيشجس في  -أ 

 اجخاء الكيل ، أو
 و . اف يقجـ جسيع التفاصيل التي يصمبيا السيشجس مش -ب 
اذا تخمف السقاوؿ عغ الحزػر او ارساؿ مسثل عشو ، فعشجىا يعتبخ الكيل الحه يعجه السيشجس ) أو  

 مغ يشػب عشو ( مقبػاًل ككيل صحيح . 
وباستثشاء ما ىػ مشرػص عميو خالفًا لحلظ في العقج ، حيثسا يتع كيل االشغاؿ الجائسة مغ القيػد ،  

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

 الحزػر تعتبخ القيػد مقبػلة وصحيحة 
يتعيغ عميو  أما إذا قاـ السقاوؿ بتفحز القيػد ولع يػافق عمييا و/أو لع يػقع عمييا بالسػافقة، فإنو

أف يذعخ السيشجس بحلظ، مبيشًا األمػر التي يدعع بأنيا غيخ صحيحة في تمظ القيػد ويتعيغ عمى 
السيشجس بعج تدمسو ليحا اإلشعار، أف يقـػ بسخاجعة القيػد فإما أف يسكجىا، أو أف يعجؿ عمييا وفي 

غ بعج تاريخ دعػتو ( يػمًا م14حالة أف السقاوؿ لع يخسل ذلظ اإلشعار إلى السيشجس خالؿ )
 لتفحريا، فإنيا تعتبخ مقبػلة وصحيحة.

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

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

      "Evaluation"تقجيخ الؿيسة: (12/3)
( 3/5عسػاًل باحكػاـ السػادة ) –باستثشاء ما ىػ وارد خالفًا لحلظ في العقج ، فانو يتعيغ عمى السيشجس  

أف يقـػ باالتفاؽ عمى ؾيسة العقػج او تقػجيخىا باحتدػاب الؿيسػة لكػل بشػج مػغ بشػػد االشػغاؿ ، وذلػظ  –
( اعػاله ، 12/2و  12/1باعتساد الكيل السػافػق عميػو او الػحه يػتع تقػجيخه بسػجػب احكػاـ السػادتيغ )

 وبدعخ الػحجة السشاسب لمبشج .
عقػج ، فػاذا لػع يكػغ ىػحا البشػج مػجػػدًا ، يعتسػج يكػف سعخ الػحجة السشاسب لمبشج كسا ىػػ محػجد فػي ال 

سعخ الػحجة لبشج مذابو . ومع ذلظ فانو يمـد تحجيج سعخ وحجة مشاسب ججيػج لبشػج مػا مػغ االشػغاؿ ، 
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 في الحالتيغ التاليتيغ :
%( مغ الكسية السجونة في ججوؿ 10( اذا اختمفت الكسية السكالة ليحا البشج بسا يديج عمى )1) -أ 

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

 %( مغ ؾيسة العقج السقبػلة "، و 0.01)
( كاف الختالؼ الكسية ىحا اثخ مباشخ عمى تغييخ كمفة الػحجة ليحا البشج بسا يديػج عمػى 3)   

 %(، و 1)
 البشج لع تتع االشارة اليو في العقج عمى انو بشج " بدعخ ثابت " ، او  (  إف ىحا4)   
 ( 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) 
أه بشج  العسل ؼيو ليدت متذابية مع ( انو ال يػجج لو سعخ وحجة محجد مشاسب الف شبيعة3) 

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

 اجب لمتصبيق مشيا . االمػر السػصػفة في الفقختيغ ) أ ( و / أو ) ب ( اعاله ، حدبسا ىػ و 
واذا لع يكغ ىشاؾ بشػد ذات صمة الشتقاؽ سعخ الػحجة الججيج فانو يجب اشتقاقو مغ خالؿ تحجيج  

الكمفة السعقػلة لتشفيح العسل مزافًا الييا ربح معقػؿ ومع االخح في االعتبار اية امػر اخخى ذات 
 عالقة .

سب او تقجيخه فإنو يتعيغ عمػى السيشػجس اف يقػـػ والى اف يحيغ وقت االتفاؽ عمى سعخ الػحجة السشا 
 بػضع سعخ وحجة مسقت الغخاض شيادات الجفع السخحمية .

 ”Omissions”  : االلغاءات (12/4)
عشػػجما يذػػكل الغػػاء أه عسػػل جػػدءًا مػػا )أو كػػاًل ( مػػغ التغييػػخ ) االمػػخ التغييػػخه ( ، ولػػع يكػػغ قػػج تػػع  

 االتفاؽ عمى تحجيج ؾيستو ، فانو :
اذا كػاف السقػاوؿ سػػػؼ يتكبػج ) او قػػج تكبػج ( كمفػػة مػا كػاف مفتخضػػًا فييػا اف تكػػػف مغصػاة بسبمػػغ  -أ 

 يذكل جدءًا مغ " ؾيسة العقج السقبػلة " ؼيسا لػ لع يحرل االلغاء ، و 
 بالغاء العسل سػؼ يشتج عشو ) او نتج عشو ( اف ىحا السبمغ ال يذكل جدءًا مغ ؾيسة العقج ، و  -ب 

 
ىحه الكمفة ال يسكغ اعتبارىا مذسػلة في تقجيخ ؾيسة أه عسل بجيل لو ففػي مثػل ىػحه الحالػػة    اف  -ج 

يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اشػػعار السيشػػجس بػػحلظ مػػع تقػػجيع التفرػػيالت السسيػػجة . كسػػا يتعػػيغ عمػػى 
اف يتػصل باالتفاؽ، او اف  –( 3/5عساًل باحكاـ السادة ) –السيشجس ، عشج تدمسو ليحا االشعار 

 قـػ باعجاد التقجيخ الالـز ليحه الكمفة ، الضافتيا الى ؾيسة العقج.ي
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 الفرل الثالث عذخ
 التغييخات والتعجيالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Right to Vary"     :صالحية احجاث التغييخ   (13/1)
غاؿ ، اف يبػػادر باحػػجاث تغييػػخات فػػي بإمكػػاف السيشػػجس ، فػػي أه وقػػت قبػػل صػػجور شػػيادة تدػػمع االشػػ 

 االشغاؿ ، سػاء مغ خالؿ تعميسات يرجرىا ، او بالصمب الى السقاوؿ اف يقجـ اقتخاحًا لمشطخ ؼيو . 
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يمتـد بكل تغييخ ) امخ تغييخه ( ويشفحه بجوف تػػاٍف ، اال اذا قػجـ السقػاوؿ اشػعارًا  

يدػػتصيع اف يحرػػل عمػػى المػػػاـز السصمػبػػة لتشفيػػح اعسػػاؿ التغييػػخات  الػػى السيشػػجس يعمسػػو ؼيػػو بانػػو ال
بجاىدية ، عمى اف يخفق باشعاره التفريالت السسيػجة لخأيػة . لػجى تدػمع السيشػجس لسثػل ىػحا اإلشػعار ، 

 يتعيغ عميو اما اف يمغى اويثبت او يعّجؿ في تعميساتو .
 -:يسكغ اف يذتسل كل تغييخ ) امخ تغييخه ( عمى ما يمي  
تغييػػػػخات فػػػػي الكسيػػػػات اله بشػػػػج مػػػػغ بشػػػػػد االشػػػػغاؿ السذػػػػسػلة فػػػػي العقػػػػج ) اال اف مثػػػػل ىػػػػحه  -أ 

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

ات أو أعساؿ  أه " اختبارات عشج االنجاز " متعمقة بيا ، او عسل مجدات او اختبار  حتى ذلظ
 استكذاؼية اخخى ، او 

 تغييخات في تدمدل او تػقيت تشفيح االشغاؿ .  -ز 
ال يحػػق لمسقػػاوؿ اف يجػػخه أه تغييػػخ و/او أه تعػػجيل فػػي االشػػغاؿ ، اال اذا قػػاـ السيشػػجس ) أو الػػى اف  

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

يسكػػغ لمسقػػاوؿ فػػي أه وقػػت اف يقػػجـ الػػى السيشػػجس اقتخاحػػًا خصيػػًا ، يعػػخض ؼيػػو رأيػػو ، الػػحه إف تػػع  
 اعتساده ، فانو :

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

 غاؿ ، او االش
 يحدغ مغ فاعمية او ؾيسة االشغاؿ السشجدة لسا ؼيو مرمحة صاحب العسل ، او  -3 
 انو يحقق مشفعة اخخى لراحب العسل . -4 

 
يتعػػيغ اف يػػتع اعػػجاد االقتػػخاح عمػػى حدػػاب السقػػاوؿ ، واف يكػػػف مدػػتػؼيًا لستصمبػػات اجػػخاء التغييػػخات  

 ( الحقًا .13/3السحجدة في السادة )
اشتسل عخض السقاوؿ ، الحه تتع مػافقة السيشجس عميو ، تعجياًل عمى ترسيع أه جدء مغ االشػغاؿ  اذا 

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

اذا تختب عمى ىحا التعجيل تخؽيس في ؾيسة العقج ليحا الجدء ، فانو يتعيغ عمى السيشجس ، عسػاًل  -ج 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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( اف يقػـػ باالتفػاؽ عمػى او تقػجيخ بػجؿ االتعػاب الستختػب عمػى تعػجيل الترػسيع 3/5باحكاـ السادة )
 %( مغ الفخؽ بيغ السبمغيغ التالييغ : 50ػف ىحا البجؿ مداويًا لػ )لتزسيشو في ؾيسة العقج . ويك

التخؽػػيس الستحقػػق فػػي ؾيسػػة العقػػج ليػػحا الجػػدء ، مسػػا ىػػػ نػػاتج عػػغ التعػػجيل ، باسػػتثشاء  -(1) 
( ، والتعػػػجيالت بدػػػبب تغيػػػخ 13/7التعػػػجيالت بدػػػبب تغييػػػخ التذػػػخيعات بسػجػػػب السػػػادة ) 

 ( ، و 13/8التكاليف بسػجب السادة )
التخؽػػيس الحاصػػل ) اف وجػػج ( فػػي ؾيسػػة تمػػظ االجػػداء السغيػػخة بالشدػػبة لرػػاحب العسػػل ،  -( 2) 

 مأخػذًا في االعتبار اه نقز في الشػعية او العسخ الستػقع او الفاعمية التذغيمية .
 ( ، فعشجىا ال يحتدب أه بجؿ لالتعاب . 2( تقل عغ ؾيسة )1اال انو اذا وجج أف ؾيسة ) 

  "Variation Procedure" خاءات التغييخ:اج (13/3)
اذا قاـ السيشجس بصمب اقتخاح مغ السقاوؿ ، قبل اصجار التعميسات بتغييٍخ ما ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ  

اف يدتجيب لمصمب كتابيًا في اسخع وقت مسكػغ عسميػًا ، امػا بإبػجاء اسػباب عػجـ قجرتػو عمػى االمتثػاؿ ) 
 أف يقجـ ما يمي :اف كاف ىحا ىػ الحاؿ (، او ب

 وصفًا لالشغاؿ التي يقتخح تشفيحىا وبخنامج العسل لتشفيحىا ، و  -أ  
(، 8/3مقتخحات السقػاوؿ اله تعػجيل يمػـد ادخالػو عمػى بخنػامج العسػل السقػجـ مشػو بسػجػب السػادة ) -ب 

 واثخه عمى مجة االنجاز ، و 
 اقتخاح السقاوؿ بخرػص تقجيخ ؾيسة التغييخ . -ج 
( 13/2عمى السيشجس ، باسخع ما يسكغ عسميًا ، بعػج تدػمسو القتػخاح السقػاوؿ ) بسػجػب السػادة ) يتعيغ 

او لغيخ ذلظ ( اف يخد عمى السقاوؿ إمػا بالسػافقػة او عػجـ السػافقػة او اف يخسػل تعميقاتػو عميػو ، عمسػًا 
 د . بأنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف ال يسجل تشفيح أه عسل خالؿ فتخة انتطاره لتدمع الخ 

أه تعميسات لتشفيح تغييخ ما ، مع شمب تدجيل الشفقات ، يجب اف ترػجر مػغ السيشػجس الػى السقػاوؿ ،  
 وعمى السقاوؿ اف يعمسو بتدمع تمظ التعميسات . 

يتع تقجيخ ؾيسة كل " تغييخ" بسػجب احكاـ " الفرل الثاني عذػخ" ، اال اذا اصػجر السيشػجس تعميساتػو او  
 اًل باحكاـ ىحا الفرل " .وافق عمى غيخ ذلظ عس

 
 "Payment in Applicable Currencies" الجفع بالعسالت الػاجب الجفع بيا : (13/4)

اذا نز العقج عمى دفع ؾيسة العقج بأكثخ مغ عسمة واحجة ، فعشجىا ، اذا تع االتفاؽ عمى أه تعجيل  
اعاله ، فانو يجب تحجيج السبمغ الحه  لالسعار او السػافقة عميو ، اف تع اجخاء تقجيخ بذأنو ، كسا ذكخ

سيجفع بكل عسمة مغ العسالت الػاجب الجفع بيا . وبشاًء عميو ، فانو يجب االشارة الى الشدب الفعمية 
او الستػقعة لمعسالت التي يتعيغ الجفع بيا ؼيسا يخز كمفة العسل السغيخ ، وندب العسالت السختمفة 

 السحجدة لجفع ؾيسة العقج . 
 "Provisional Sums  "     :  السبالغ االحتياشية (13/5)

يػػػتع اسػػػتخجاـ كػػػل مبمػػػغ احتيػػػاشي فقػػػط كميػػػًا او جدئيػػػًا وفقػػػًا لتعميسػػػات السيشػػػجس ، ويػػػتع تعػػػجيل ؾيسػػػة  
 العقج وفقًا لحلظ .

ال يذػػسل السبمػػغ االجسػػالي الػػحه يػػجفع لمسقػػاوؿ اال تمػػظ السبػػالغ الستعمقػػة بالعسػػل او المػػػاـز او الخػػجمات  
التي تع رصج السبمغ االحتياشي الجميا ، وفقًا لتعميسات السيشجس . ولكل مبمغ احتياشي يجػز لمسيشجس 

 -اف يرجر تعميسات بخرػص ما يمي :
لعسل يشفحه السقاوؿ ) بسا في ذلظ التجييدات او السػاد او الخجمات السصمػب تقجيسيا ( ، ويتع تقجيخ  -أ 

 ( و/أو13/3ؾيستو كتغييخ بسػجب السادة )
التجييدات او السػاد او الخجمات التي يتع شخاؤىا مغ قبل السقاوؿ ، ويتع تقجيخ ؾيستيا عمى الشحػػ  -ب 

 التالي ، الضافتيا إلى ؾيسة العقج :
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 السبالغ الفعمية التي دفعيا السقاوؿ ) او السدتحقة الجفع مغ قبمو ( ، و  -1 
، محدػػبًا كشدػبة مئػيػة مػغ ىػحه السبػالغ الفعميػة بتصبيػق  مبمغًا مقابػل السرػاريف االداريػة والػخبح -2 

الشدبة السئػية ذات الرمة ) إف وججت( كسا حجدت في أه مغ الججاوؿ السشاسبة ، فاف لع تخد مثل 
 ىحه الشدبة في الججاوؿ ، ؼبالشدبة السئػية السحجدة في ممحق عخض السشاقرة .

و ذلػػظ ، اف يقػػجـ لػػو العػػخوض السدػػعخة والفػػػاتيخ يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ ، عشػػجما يصمػػب السيشػػجس مشػػ 
 والسدتشجات والحدابات او االيراالت االثباتية . 

 "Day work"   :العسل باليػميو   (13/6)
لالعساؿ الرغيخة او ذات الصبيعة الصارئة ، يسكغ لمسيشجس اف يرجر تعميساتو لتشفيح التغييخ عمى  

ييسو بسػجب ججوؿ " العسل باليػمية " السذسػلة بالعقج ، اساس العسل باليػمية، وعشجئح يتع تق
وباالجخاءات السحجدة تاليًا اما اذا لع يػجج ججوؿ " لمعسل باليػمية " مذسػاًل في العقج، فاف احكاـ ىحه 

 السادة ال تصبق. 
، كسػا  اف يقجـ الى السيشجس العخوض السدػعخة –قبل تثبيت شمبات شخاء المػاـز  –يتعيغ عمى السقاوؿ  

انػػو يتعػػيغ عميػػو عشػػجما يتقػػجـ بصمبػػات الػػجفع اف يقػػجـ الفػػػاتيخ والسدػػتشجات والحدػػابات او االيرػػاالت 
 الستعمقة بأه مغ ىحه المػاـز . 

وباستثشاء اية بشػد لع يتع تحجيجىا في ججوؿ العسػل باليػميػة لمػجفع مقابميػا، فانػو يتعػيغ عمػى السقػاوؿ  
مى ندختيغ ( تتزسغ التفاصيل التالية لمسػارد التي تػع اسػتخجاميا فػي اف يقجـ كذػفًا يػمية دؾيقة ) ع

 تشفيح عسل اليـػ الدابق :
 اسساء ووضائف ومجة عسل مدتخجمػ السقاوؿ ، و  -أ 
 تحجيج انػاع ومجة تذغيل معجات السقاوؿ واستعساؿ االشغاؿ السسقتة ، و  -ب 
  كسيات وانػاع التجييدات والسػاد السدتعسمة . -ج 
يقـػ السيشجس بتػؾيع ندخة واحجة مغ كل كذف اذا وججه صحيحًا او وافق عميو ، ومغ ثع يعيػجه الػى  

السقاوؿ . الحقًا لحلظ يقػـػ السقػاوؿ بتقػجيع كذػف مدػعخ بيػحه السػػارد الػى السيشػجس قبػل تزػسيشو فػي 
 ( . 14/3كذف الجفعة التالية بسػجب احكاـ السادة )

  Adjustments for Changes in Legislation"ييخ التذخيعات:"لتعجيالت بدبب تغا (13/7)
يتعيغ اف تعجؿ ؾيسة العقج لسخاعػاة ايػة زيػادة او نقرػاف فػي الكمفػة نتيجػة أه تغييػخ فػي قػػانيغ الجولػة  

)بسافي ذلظ سّغ قػانيغ ججيجة والغاء او تعجيل قػانيغ قائسػة( او فػي التفدػيخات القزػائية او الحكػميػة 
يػػػا، اذا حرػػػل ذلػػػظ التغييػػػخ بعػػػج التػػػاريخ االساسػػػي ، ونػػػتج عشػػػو تػػػأثيخ عمػػػى اداء السقػػػاوؿ الخسػػسية ل

 اللتداماتو بسػجب العقج .
اذا تكبج السقاوؿ ) او كاف سيتكبج ( تػأخيخًا و / او كمفػة اضػاؼية نتيجػة ليػحه التغييػخات فػي القػػانيغ او  

يتعػيغ عمػى السقػاوؿ اف يخسػل إشػعارًا الػى  في تمظ التفديخات ، مسا حرل بعج التاريخ االساسػي ، فانػو
 ( بخرػص : 20/1السيشجس بحلظ ، لتقجيخ استحقاقاتو بذأنيا مع مخاعاة احكاـ السادة )

تسجيػػج مػػجة االنجػػاز بدػػبب التػػأخيخ الحاصػػل ، اذا كػػاف االنجػػاز قػػج تػػأخخ او سػػػؼ يتػػأخخ ، وذلػػظ  -أ 
 ( و 8/4بسػجب السادة )

 الى ؾيسة العقج . أه كمفة كيحه الضافتيا  -ب 
اف يتػصػل  –( 3/5عسػاًل باحكػاـ السػادة ) –وبعج تدمع السيشجس لسثل ىحا االشعار ، فانو يتعيغ عميػو  

 الى اتفاؽ عمييا او اف يعج التقجيخات الالزمة بخرػص ىحه االمػر . 
 ”Adjustments for Changes in Cost""التعجيالت بدبب تغّيخ التكاليف  :  (13/8)

مرصمح " ججوؿ بيانات التعجيل الػارد في ىحه السادة "  يعشي ججوؿ بيانات التعجيل السعبأ والسخفق  أف 
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 بسمحق عخض السشاقرة ، وفي حالة عجـ وجػد مثل ىحا الججوؿ ، فاف مزسػف ىحه السادة ال يصبق .
تع تعجيميا لتذسل في حالة تصبيق احكاـ ىحه " السادة " ، فإف السبالغ التي تجفع لمسقاوؿ يجب اف ي 

اثخ الديادة او الشقراف بدبب أه ارتفاع او انخفاض يصخأ عمى اجػر االيجه العاممة او عمى اسعار 
المػاـز وغيخىا مغ مجخالت االشغاؿ  مغ خالؿ تصبيق السعادالت السجرجة في ىحه " السادة " ، والى 

ض في الكمفة غيخمغصى ضسغ السجى الحه يكػف ؼيو التعػيس الذامل بدبب أه ارتفاع او انخفا
احكاـ ىحه السادة او احكاـ أه مادة اخخى في العقج ،فاف " ؾيسة العقج السقبػلة " تعتبخ انيا تحتػه 

 عمى مبمغ عخضي لمتعػيس عغ التقمبات االخخى في الكمفة .
تعساؿ الججاوؿ يتع احتداب التعجيل في السبالغ السدتحقة الجفع الى السقاوؿ ) كسا يتع تقجيخ ؾيستيا باس 

السشاسػػبة ومػػغ خػػالؿ ترػػجيق شػػيادات الػػجفع ( وذلػػظ بتصبيػػق السعادلػػة التاليػػة ، وذلػػظ لحػػاالت الػػجفع 
بالعسالت السختمفة كٍل عمى حجة ، عمسًا بأف ىحا التعجيل ال يدخه عمى أه عسل يتع تقجيخه عمى اسػاس 

 الكمفة او االسعار الجارجة . 
 -الية :أما السعادلة فتكػف بالريغة الت 

 ( +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 الحه تزخب بو الؿيسة السقجرة بالعسمة السعيشػة فػي العقػج خػالؿ الفتػخة الدمشيػة )ف(  

 ا ورد نز مغايخ لحلظ في ممحق عخض السشاقرة . مقجرة باالشيخ ، اال اذ
أ  = معامل ثابت يتع تحجيجه في ججوؿ بيانات التعػجيل ذات الرػمة ، ويسثػل الجػدء غيػخ القابػل لمتعػجيل 

 مغ الجفعات التعاقجية .
ب، جػػػ، د = معػػامالت التػػػزيغ التػػي تسثػػل ندػػب عشاصػػخ الكمفػػة الجاخمػػة فػػي تشفيػػح االشػػغاؿ كالعسالػػة  

 ات والسػاد . والسعج
(= مسشخات الكمفة الحالية او االسعار السخجعيػة لمفتػخة ) ف ( معبػخًا عشيػا بعسمػة الػجفع ف، ؿ ف، ـ ف)ع 

ذات الرػػمة ، ويصبػػق كػػل واحػػج مشيػػا عمػػى عشرػػخ الكمفػػة السجػػجوؿ ذه الرػػمة ، 
وذلػػظ فػػي التػػاريخ الػػحه يدػػبق اليػػـػ االخيػػخ مػػغ الفتػػخة ) التػػي تتعمػػق بيػػا شػػيادة 

 ( يػمًا .49سعشية( بػ )الجفع ال
(= مسشخات االسعار " االساسػية او السخجعيػة لعشاصػخ الكمفػة فػي مػعػج التػاريخ االساسػي 0، ؿ0، ـ0)ع 

 لكل عسمة مغ العسالت . 
عمى اف يتع اسػتعساؿ " مسشػخات االسػعار " او االسػعار السخجعيػة السحػجدة فػي جػجوؿ بيانػات التعػجيل ،  

ىا ، فيتع تقجيخىا مغ قبل السيشجس . وليحا الغخض فانو يجب االستخشػاد واذا كاف ىشالظ شظ في مرجر 
بؿيع "مسشخات االسعار " بتػاريخ محجدة لغاية تػضيح السرجر السحكػر، ولػ اف ىحه التػػاريخ ) وكػحلظ 

 ىحه الؿيع ( قج ال تتالءـ مع مسشخات االسعار السخجعية . 
سػػعار " غيػخ العسمػة السحػجدة فػػي الجػجوؿ ، فانػو يجػػب فػي الحػاالت التػي تكػػػف فييػا " عسمػة مسشػخ اال 

اجػػخاء التحػيػػل الػػالـز فػػي اسػػعار العسػػالت باعتسػػاد سػػعخ البيػػع السحػػجد مػػغ قبػػل البشػػظ السخكػػده بتػػاريخ 
 انصباؽ مسشخ االسعار . 

 
والى اف يحيغ الػقت الحه يكػف ؼيو تحجيج مسشخات االسعار متاحًا ، فإنو يتعيغ عمػى السيشػجس وضػع  

سشػػخ مسقػػت لغػػخض اصػػجار شػػيادات الػػجفع السخحميػػة ، وفػػي الػقػػت الػػحه يرػػبح ؼيػػو مسشػػخ االسػػعار م
 متاحًا ، يعاد احتداب ؾيسة التعجيل وفقًا لحلظ . 
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اذا اخفػػق السقػػاوؿ فػػي انجػػاز االشػػغاؿ خػػالؿ مػػجة االنجػػاز ، فانػػو يػػتع احتدػػاب التعػػجيل عمػػى السبػػالغ  
 غ االسمػبيغ التالييغ : السدتحقة بعج مجة االنجاز بػاسصة أه م

كػػل مسشػػخ سػػعخ او سػػعخ واجػػب التصبيػػق فػػي اليػػـػ التاسػػع واالربعػػيغ قبػػل تػػاريخ انقزػػاء " مػػجة  -1 
 االنجاز " لالشغاؿ ، او 

 دليل االسعار او الدعخ الحالي ، -2 
 اييسا افزل لراحب العسل .  
مكمفػػة ) ع ، ـ ، ؿ ( السحػػجدة فػػي أمػػا بخرػػػص معػػامالت التػػػزيغ ) ب، ج ، د ( لمعشاصػػخ السكػنػػة ل 

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":ؾيسة العقج (14/1)
 ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فانو :  
( ، وتكػف ىحه الؿيسة خاضعة  12/3يتع االتفاؽ عمى ؾيسة العقج او تقجيخىا بسػجب السادة )  -أ  

 اله  تعجيالت تتع بسػجب احكاـ العقج ، و 
اوؿ اف يجفع جسيع الزخائب والخسـػ واالجػر السصمػب دفعيا مغ قبمو بسػجػب يتعيغ عمى السق -ب 

العقج،   وال يتع تعجيل ؾيسة العقج بدبب أه مغ ىحه الشفقات باستثشاء مػا ىػ مشرػص عميػو فػي 
 ( ، و  13/7السػادة ) 

، وال تعتبػخ بأنيػا  اف الكسيات السجونة في ججوؿ الكسيات او غيخه مغ الججاوؿ ىػي كسيػات تقخيبيػة -ج 
 ىي الكسيات الفعمية والجؾيقة : 

 لتمظ االشغاؿ السصمػب مغ السقاوؿ تشفيحىا ، او  -1 
 الغخاض الكيل وتقجيخ الؿيسة بسػجب " الفرل الثاني عذخ " و  -2 
( يػمػػًا مػػغ تػػاريخ السباشػػخة ، اقتخاحػػو 28يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ اف يقػػجـ الػػى السيشػػجس ، خػػالؿ ) -د  

تعمق بتحميل الدعخ لكػل بشػج تػع تدػعيخه فػي الجػجاوؿ كسبمػغ مقصػػع . ولمسيشػجس اف يعتبػخ ىػحا الس
 التحميل عشج اعجاده شيادات الجفع ، اال انو ال يعتبخ ممدمًا باعتساده . 

 "Advance Payment "        :  الجفعة السقجمة (14/2)
ف فائػػجة الغػػخاض التجييػػد ، عشػػجما يقػػجـ يػػجفع صػػاحب العسػػل الػػى السقػػاوؿ دفعػػة مقجمػػة ، كقػػخض بػػجو 

السقػػاوؿ الكفالػػة السصمػبػػة مشػػو بسػجػػب احكػػاـ ىػػحه " السػػادة ". ويكػػػف اجسػػالي ؾيسػػة الجفعػػة السقجمػػة 
وشخيقة دفع اقداشيا ) اف تعجدت ( والعسالت التي يتع دفعيا بيا ، باالسمػب السحجد في ممحػق عػخض 

 السشاقرة . 
العسل ىحه الكفالة ، او اذا لع يكغ قج تع تحجيج ؾيسة الجفعة السقجمة فػي  ما لع ، والى اف يتدمع صاحب 

 ممحق عخض السشاقرة ، فاف احكاـ ىحه السادة ال تصبق . 
( باصجار شػيادة 14/3يقـػ السيشجس بعج تدمسو كذف السصالبة بالجفعة السقجمة عساًل باحكاـ السادة ) 

 ذلظ بعج اف يكػف صاحب العسل قج تدمع : دفع مخحمية لمقدط االوؿ مغ تمظ الجفعة ، و 
 ( ، و 4/2ضساف االداء بسػجب السادة ) -1 
كفالة الجفعة السقجمة مدػاوية فػي ؾيستيػا وعسالتيػا لؿيسػة الجفعػة السقجمػة ، وبحيػث تكػػف صػادرة  -2 

عغ كياف مالي ومغ داخل دولػة ) او نطػاـ تذػخيعي آخػخ ( يػافػق عمييسػا صػاحب العسػل ، وتكػػف 
 الكفالة بالريغة السخفقة بالذخوط الخاصة او أه صيغة اخخى يقبل بيا صاحب العسل .  ىحه

يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ السحافطػػة عمػػى اسػػتسخار صػػالحية كفالػػة الجفعػػة السقجمػػة حتػػى سػػجاد ؾيسػػة الجفعػػة  
تخد مػغ السقجمة الى صاحب العسل بكامميا ، ولكغ يجػز تخؽيس ؾيسة تمظ الكفالة اواًل باوؿ بالقجرالسدػ

السقاوؿ كسا يتع بيانو في شػيادات الػجفع . واذا كػاف مػغ بػيغ شػخوط الكفالػة انقزػائيا بتػاريخ محػجد ، 
( يػمػػًا مػػغ تػػاريخ حمػػػؿ مػعػػج انقزػػائيا ، فإنػػو يتعػػيغ عمػػى 28ولػػع يكػػغ قػػج تػػع اسػػتخداد ؾيستيػػا قبػػل )

 ستيا بالكامل . السقاوؿ في مثل ىحه الحالة ، اف يسجد صالحيتيا الى حيغ اف يتع تدجيج ؾي
يتع استخداد ؾيسػة الجفعػة السقجمػة مػغ خػالؿ خرػسيات بشدػب مئػيػة مػغ شػيادات الػجفع ، عمػى الشحػػ  
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 التالي، ما لع يكغ قج تع تحجيج ندب اخخى في ممحق عخض السشاقرػة : 
سيات كخرسيات تبجأ بذيادة الجفع التػي تبمػغ ؾيستيػا السرػجقة ) باسػتثشاء الجفعػة السقجمػة والخرػ -أ  

%( مػػغ ؾيسػػة العقػػج السقبػلػػة مخرػػػمًا مشيػػا السبػػالغ 10االخػػخى ورد السحتجػػدات ( مػػا يتجػػاوز )
 االحتياشية ، و 

 %( مػػػػػغ ؾيسػػػػػة كػػػػػل شػػػػػيادة دفػػػػػع25يػػػػػتع اجػػػػػخاء الخرػػػػػسيات بشدػػػػػبة اسػػػػػتيالؾ الػػػػػجيغ لػػػػػػ ) -ب 
الخرع مػغ  ) باستثشاء ؾيسة الجفعة السقجمة والخرسيات االخخى ورّد السحتجدات ( بالعسالت وندب

 الجفعة السقجمة ، حتى ذلظ الػقت الحه يكػف قج تع عشجه استخداد الجفعة السقجمة . 
اذا لع يكغ قج تع استخداد الجفعة السقجمة قبل اصجار شيادة تدػمع االشػغاؿ او قبػل انيػاء العقػج بسػجػب  

ـ الفرػل االتاسػع احكاـ " الفرل الخامذ عذخ " او الفرل الدادس عذخ"أو انياء العقج بسػجب احكػا
فإف رصيج الجفعة السقجمة غيخ السدّجد يربح مدتحقًا وواجب الدجاد فػرًا  –حدب واقع الحاؿ  –عذخ"

 مغ السقاوؿ الى صاحب العسل .  
  :تقجيع شمبات الجفع السخحمية (14/3)

” Certificate Application for Interim Payment” 
 يشػػػػػجس بعػػػػػج نيايػػػػػة كػػػػػل شػػػػػيخ كذػػػػػف السصالبػػػػػة بالػػػػػجفع يتعػػػػػيغ عمػػػػػى السقػػػػػاوؿ اف يقػػػػػجـ الػػػػػى الس 

ندػػخ ( وبحيػػث يكػػػف الكذػػف معػػجا عمػػى الشسػػػذج السعتسػػج مػػغ قبػػل السيشػػجس ، ومبيشػػًا ؼيػػو  6) مػػغ 
تفاصيل السبالغ التي يعتبخ السقاوؿ انيا تدتحق لو ، ومخفقًا بو الػثائق السسيجة ، بسػا فػي ذلػظ التقخيػخ 

 (. 4/21لذيخ بسػجب احكاـ السادة )الذيخه عغ تقجـ العسل خالؿ ىحا ا
يجب اف يذتسل كذف السصالبة بالجفع السفخدات التاليػة ، حدػب انصباقيػا ، والتػي يجػب اف يعبػخ عشيػا  

 -بعسالت الجفع السختمفة التي تجفع بيا ؾيسة العقج ، وبالتختيب التالي : 
اوؿ السشتجػة حتػى نيايػة الذيػػخ ) شػاممًة الؿيسة التعاقجية التقجيخية لالشغاؿ السشفحة  ووثػائق السقػ -أ  

 التغييخات ، ولكغ باستبعاد السفخدات السحكػرة في الفقخات: ب ، ج، د، ىػ ، و ، ز ادناه ( ، و 
أه مبػػػػػالغ يجػػػػػب اضػػػػػافتيا او خرػػػػػسيا مقابػػػػػل تعػػػػػجيل االسػػػػػعار بدػػػػػبب تغّيػػػػػخ التذػػػػػخيعات او -ب 

 (، و13/8 و 13/7بدبب تغيخ التكاليف، عساًل باحكاـ السادتيغ ) 
أه مبمػػغ يجػػب خرػػسو كسحتجػػدات، وبػاقػػع الشدػػبة السئػيػػة السحػػجدة فػػي ممحػػق عػػخض السشاقرػػة  -ج 

اقتصاعػػًا مػػغ اجسػػالي السبػػالغ الستحققػػة اعػػاله ، حتػػى اف تبمػػغ الخرػػسيات السحتجػػدة لػػجى صػػاحب 
 و العسل الحج االقرى لؿيسة السحتجدات ) اف وجج( كسا ىػ محكػر في ممحق عخض السشاقرة ، 

اية مبالغ يجب اضافتيا او خرػسيا بخرػػص الجفعػة السقجمػة واسػتخدادىا ، بسػجػب احكػاـ السػادة  -د 
 ( ، و 14/2)

 ( ، و 14/5أية مبالغ يجب اضافتيا او خرسيا بخرػص التجييدات والسػاد بسػجب احكاـ السادة )-ىػ 
غ احكػاـ العقػج ، او لغيػخ اه إضافات او خرسيات اخخى تكػف قج أصػبحت مدػتحقة بسػجػب أه مػ -و 

 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)
ؾيسػة العقػج عمػى اقدػاط ، عشجئػٍح ، ومػا لػع يكػغ قػج اذا تزسغ العقج ججوال لمجفع محجدًا ؼيو شخيقة دفع  

 نز عمى غيخ ذلظ في ىحا الججوؿ :
أ( -14/3إف االقداط السحجدة في ججوؿ الجفعات ىي الؿيع التعاقجية التقجيخية الغخاض الفقخة )-أ  

 اعػػاله، و 
 ( الستعمقة بالتحزيخات ، و 14/5ال تصبق السادة )-ب 
اط معخفة بالخجػع الى التقجـ الفعمي في تشفيح االشغاؿ ، ووجج بأف التقجـ اذا لع تكغ ىحه االقد-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 الحه 3/5بتصبيق احكاـ السادة )
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 ل عغ ذلظ الحه تع عمى اساسو التحجيج الدابق لالقداط .تاخخ بو تقّجـ العس
أما اذا لع يحتػ العقػج عمػى جػجوؿ لمػجفعات ، فانػو يتعػيغ عمػى السقػاوؿ اف يتقػجـ بتقػجيخات غيػخ ممدمػة  

لمجفعات التػي يتػقػع انيػا تدػتحق لػو فػي نيايػة كػل دورة ربػع سػشػية عمػى اف يػتع تقػجيع التقػجيخ االوؿ 
تاريخ السباشخة  ويدتسخ تقجيع التقجيخات السرػححة فػي نيايػات الػجورات الخبعيػة، ( يػمًا مغ 42خالؿ )

 الى اف يتع اصجار شيادة تدمع االشغاؿ . 
                        :  التجييدات والسػاد السقرػد استعساليا في االشغاؿ ) التحزيخات ( (14/5)

"Plant and Materials Intended for the Works” 
ذا كانػػت احكػػاـ ىػػحه " السػػادة" تشصبػػق ، يػػتع تزػػسيغ شػػيادات الػػجفع السخحميػػة ، عسػػاًل باحكػػاـ الفقػػخة ا 

 -ىػ ( ما يمي : – 14/3)
مبمغًا مقابل التجييدات والسػاد التي تع تػريجىا الى السػقع لغخض استعساليا في االشغاؿ الجائسػة ،  -1 

 و
سة التعاقجية لسثل ىحه التجييدات والسػاد قج دخمػت كجػدء التخؽيس في ؾيع البشػد عشجما تكػف الؿي -2 

 أ( . -14/3مغ االشغاؿ الجائسة بسػجب احكاـ الفقخة )
( ادنػاه مذػسػلة ضػسغ ممحػق عػخض 1-( و )ج1–اذا لع تكغ القػػائع السذػار الييػا فػي الفقػختيغ ) ب  

 السشاقرة ، فاف احكاـ ىحه السادة ال تصبق . 
يقػػّجر ويرػػادؽ عمػػى كػػل زيػػادة فػػي ؾيسػػة الػػجفعات اذا تػػع اسػػتيفاء الذػػخوط  يتعػػيغ عمػػى السيشػػجس اف 

 :التالية
 اف يكػف السقاوؿ :  -أ 
قػػج احػػتفظ بقيػػػٍد واؼيػػة جػػاىدة لمسعايشػػة ) بسػػا فييػػا شمبػػات الذػػخاء وااليرػػاالت ، والتكػػاليف ،  -1 

 واستعساؿ التجييدات والسػاد ( ، و 
 اؿ التجييدات والسػاد الى السػقع ، مسيجًا ببيانات اثباتية كاؼية ، قج قجـ كذفًا بكمفة شخاء واير -2 
 -واف أيا مسا يمي :       
 اف التجييدات والسػاد ذات العالقة :  -ب 
 ىي تمظ السجونة في ممحق عخض السشاقرة لمجفع مقابميا عشج شحشيا ، و  -1 
 ، عساًل باحكاـ العقج ، و انيا قج تع شحشيا باتجاه الجولة ، أه الى السػقع  -2 
انيا مػصػفة ضسغ سشج شحغ صحيح او أه اثبات اخخى لمذحغ ، وتع تدميسيا الى السيشجس  -3 

مع بيانات دفع اجخة الذحغ والتأميغ ، وغيخىا مغ وثائق االثباتات السصمػبة ، وكفالة بشكية 
عسل وبالسبالغ معجة عمى نسػذج وصادرة عغ كياف مالي مػافق عمييا مغ قبل صاحب ال

والعسالت السحجدة بسػجب احكاـ ىحه " السادة" . يسكغ اف تكػف ىحه الكفالة بشسػذج مساثل 
( ، شخيصة اف تطل سارية السفعػؿ حتى 14/2لشسػذج الجفعة السقجمة السذار اليو في السادة )

قجاف او يتع ايراؿ التجييدات والسػاد وتخديشيا بذكل مالئع في السػقع ، وحسايتيا ضج الف
 الزخر او االستخداء ، او : 

 اف التجييدات والسػاد ذات العالقة : -ج 
 ىي تمظ السجونة في ممحق عخض السشاقرة لمجفع مقابميا عشج تػريجىا الى السػقع ، و  -1 
انيػػا قػػج تػػع ايرػػاليا وتخديشيػػا فػػي السػقػػع برػػػرة مشاسػػبة وحسايتيػػا ضػػج الفقػػجاف او الزػػخر او   2 

 ويطيخ انيا تفي متصمبات العقج .  االستخداء،
% (  مػػػغ تقػػػجيخات السيشػػػجس لكمفػػػة 80عشػػػجىا يكػػػػف السبمػػػغ االضػػػافي الػػػحه يػػػتع ترػػػجيقو معػػػاداًل )  

التجييدات والسػاد ) بسا في ذلظ كمفة االيراؿ الى السػقع ( ، مع االخح فػي الحدػباف الػثػائق السػحكػرة 
 والسػاد .  في ىحه السادة والؿيسة التعاقجية لمتجييدات
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تكػػػف العسػػالت ليػػحا السبمػػغ االضػػافي مساثمػػة لسػػا سػػيتع بػػو صػػخؼ الػػجفعات السدػػتحقة بسػجػػب الفقػػخة  
أ( في ذلظ الػقت ، يجب مخاعاة اف تكػف شيادة الجفع شاممة التخؽيس الحه يجػب تصبيقػو ، -14/3)

ت الػاجػب تصبيقيػا ، ليػحه والحه يعتبخ معاداًل لسػا يصبػق عمػى ىػحا السبمػغ والػجفع بػانػاع وندػب العسػال
 الؿيسة االضاؼية لمتجييدات والسػاد ذات العالقة . 

 
 

(14/6) 
  :اصجار شيادات الجفع السخحمية 

"Issue of Interim Payment Certificates" 
لغ يتع ترجيق او دفع أه مبمغ الى السقاوؿ " الى حيغ اف يتدػمع صػاحب العسػل ضػساف االداء ويػافػق  

( يػمًا مغ تاريخ تدمسو لكذػف الجفعػة والػثػائق 28خالؿ مجة ) –جىا يتعيغ عمى السيشجس عميػو ، وبع
اف يرجر الى صاحب العسل شيادة دفع مخحمية مبيشػًا فييػا السبمػغ الػحه يقػجر السيشػجس  -السسيجة ليا 

 .انو يدتحق لمسقاوؿ برػرة مشرفة ، ومخفقًا بيا التفاصيل السسيجة
بخ ممدمًا قبل صجور " شيادة تدمع االشغاؿ "  باصجار أه شػيادة دفػع مخحميػة ، اال اف السيشجس ال يعت 

اذا كانت ؾيستيا ) بعج خرع السحتجدات واالقتصاعات االخخى ( اقل مغ الحج االدنػى ) اف وجػج ( لمجفعػة 
السخحميػػة السذػػار اليػػو فػػي ممحػػق عػػخض السشاقرػػة ، وفػػي مثػػل ىػػحه الحالػػة يتعػػيغ عمػػى السيشػػجس اف 

 لسقاوؿ بحلظ.يذعخ ا
 ال يجػز حجب اصجار شيادة الجفع اله سبب آخخ، اال انو :  
اذا كاف أه شئ تع تػريجه او أه عسل تع تشفيحه مغ قبل السقاوؿ غيخ مصابق لمعقج ، ؼيسكغ حػبذ  -أ 

 كمفة االصالح او االستبجاؿ حتى يتع انجاز ذلظ االصالح او االستبجاؿ ، و / أو 
قج اخفق )او ىػ مخفػق( فػي اداء أه عسػل او التػداـ وفقػًا لمعقػج وتػع إشػعاره بػحلظ اذا كاف السقاوؿ -ب 

مغ قبل السيشجس جاز حبذ ؾيسة ىحا العسل او االلتداـ حتى يكػف العسػل او االلتػداـ قػج تػع تشفيػحه 
 . 

اف يقـػ بعسػل أه ترػحيح او تعػجيل كػاف يجػب اجػخاؤه بذػكل  -في أه شيادة دفع  -يجػز لمسيشجس  
سب عمى ؾيسة أه شيادة دفػع سػابقة، كسػا اف أه شػيادة دفػع ال يسكػغ اعتبارىػا مسشػخًا عمػى رضػا مشا

 السيشجس او مػافقتو او قبػلو او اقتشاعو. 
 "Payment"        :الجفع لمسقاوؿ   (14/7)

 يتعيغ عمى صاحب العسل اف يجفع لمسقاوؿ : 
( 21ًا مغ تاريخ اصػجار كتػاب القبػػؿ ، او خػالؿ )( يػم42القدط االوؿ مغ الجفعة السقجمة خالؿ ) -أ 

( ولكفالػة الجفعػة السقجمػة 4/2يػمًا مغ تاريخ تدػمع صػاحب العسػل لزػساف االداء ، عسػاًل بالسػادة )
 ( اييسا كاف متأخخًا اكثخ ، و 14/2عساًل بالسادة )

س لكذػػف الجفعػػة ( يػمػػًا مػػغ تػػاريخ تدػػمع السيشػػج56السبمػػغ السرػػجؽ لكػػل دفعػػة مخحميػػة ، خػػالؿ ) -ب 
 والػثائق السسيجة لو ، و 

( يػمػًا مػغ تػاريخ تدػمع صػاحب العسػل لذػيادة 56السبمغ السرجؽ بذيادة الجفعة الختامية خالؿ ) -ج 
 الجفعة ىحه.

يتعيغ اف يتع الجفع لمسقاوؿ عغ كل مبمغ مدتحق بالعسمة السحجدة ، وايجاع السبمغ في الحداب البشكي  
 ي دولة الجفع ) ليحه العسمة ( والسحجدة في العقج .الحه يعيشو السقاوؿ ف

 " Delayed Payment"    :   الجفعات الستأخخة (14/8)
( ، فانو يحق لو اف يتقاضى نفقات 14/7اذا لع يتدمع السقاوؿ أه دفعة مدتحقة لو بسػجب السادة ) 

تأخيخ . وتحدب ىحه السجة التسػيل عغ اية مبالغ يتأخخ دفعيا لو ، بحداب مخكب شيخيًا عغ مجة ال
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( بغس الشطخ عغ تاريخ اصجار شيادة الجفع 14/7اعتبارًا مغ تاريخ الجفع السشػه عشو في السادة )
 ب( . – 14/7السخحمية ) في حالة الفقخة 

وما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فاف نفقات التسػيل تحدب عمى اساس ندبة  
%( ويتعيغ دفعيا 3ا البشظ السخكده في دولة عسمة الجفع ، مزافًا الييا )الخرع الدشػية التي يحجدى

 بالعسمة السحّجدة ليا . 
يكػف السقاوؿ مدتحقًا لتقاضي ىحه الجفعة بجوف أه اشعار رسسي او ترجيق، و دوف االجحاؼ بأه  

 حق او تعػيس آخخ .
 "  :    "Payment of Retention Moneyرد السحتجدات   (14/9)

عشجما يتع اصجار " شيادة تدمع االشغاؿ " يقـػ السيشجس بترجيق دفع نرف السبالغ السحتجدة الى  
السقاوؿ . اما اذا تع اصجار شيادة تدمع لجدء او قدع مغ االشغاؿ ، فانو يتع رّد ندبة معيشة مغ 

%( 40بة بػاقع )السبالغ السحتجدة باحتداب الؿيسة الشدبية لحلظ القدع او الجدء ، وتكػف ىحه الشد
مغ الشدبة الشاتجة عغ قدسة الؿيسة التعاقجية التقجيخية لحلظ القدع او الجدء عمى ؾيسة العقج الشيائية 

 كسا يتع تقجيخىا . 
يحق لمسقاوؿ فػر إنقزاء آخخ فتخة مغ " فتخات االشعار بالعيػب " ، استخداد رصيج السحتجدات الستبقي  

اما بالشدبة النقزاء آخخ فتخة مغ فتخات االشعار بالعيػب لقدع  بذيادة مرجقة مغ قبل السيشجس .
% ( مغ الؿيسة التي تحتدب بقدسة 40ما مغ االشغاؿ ، فانو يتع رد ندبة ما مغ السحتجدات تعادؿ ) 

ؾيسة العقج السقجرة ليحا القدع الى ؾيسة العقج الشيائية كسا يتع تقجيخىا ، وذلظ فػر انقزاء فتخة 
 ػب الستعمقة بو . االشعار بالعي

اال انو اذا تبقت اشغاؿ اصالحات بسػجب احكاـ " الفرل الحاده عذخ" ، فاف السيشجس مخػؿ بحجب  
 ترجيق الكمفة التقجيخية لتمظ االصالحات الى اف يتع تشفيحىا .

 عشج احتداب ىحه الشدب ، ال يسخح في الحدباف أه تعجيالت في االسعار بدبب تغييخ التذخيعات عسالً  
 (.13/8( او بدبب تغّيخ التكاليف عساًل باحكاـ السادة )13/7باحكاـ السادة )

 كذف دفعة االنجاز ) عشج تدميع االشغاؿ(:  (14/10)
  "Statement at Completion" 

( يػمًا مػغ تػاريخ تدػمسو لذػيادة 84يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس خالؿ فتخة ال تتجاوز )  
مػع الػثػائق السسيػجة ، حدػب متصمبػات السػادة  –( ندخ 6عمى ) –اؿ ، كذف دفعة االنجاز تدمع االشغ

 ( مبيشًا ؼيو : 14/3)
 

ؾيسة جسيع االشغاؿ التي تع تشفيحىا بسػجب العقج حتى التاريخ السحجد في شيادة تدمع االشغاؿ ،  -أ 
 و

 أه مبالغ اخخى يعتبخ السقاوؿ اف لو حقًا فييا ، و  -ب 
قجيخات اية مبالغ اخخى مسا يعتبخ السقاوؿ انيا ستربح مدتحقة لو بسػجب العقج ، عمى اف يتع ت -ج 

تقجيع تفاصيل مدتقمة لكل مبمغ مغ ىحه السبالغ السقجرة في كذف دفعة االنجاز ، ومغ ثع يقـػ 
 (.14/6السيشجس بالترجيق عمى الجفعة السدتحقة بسػجب احكاـ السادة )

                                :  لجفعة الختامية ) السدتخمز الشيائي (شمب شيادة ا (14/11)
"Application for Final Payment Certificate"  

( يػمًا مغ تاريخ تدمسو شيادة االداء، مدػدة 56يشبغي عمى السقاوؿ اف يقجـ الى السيشجس خالؿ ) 
 -ة، بالشسػذج الحه يػافق عميو السيشجسمع الػثائق السسيج –( ندخ 6عمى ) –السدتخمز الشيائي 
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 -ومبيشًا فييا تفاصيل ما يمي :
 ؾيسة جسيع االشغاؿ التي تع تشفيحىا بسػجب العقج ، و  -أ 
 أه مبالغ اخخى يعتبخ السقاوؿ اف لو حقًا فييا بسػجب العقج، او لغيخ ذلظ .  -ب 

ع يتسكغ مغ التثبت مغ صحة جدء ما اذا لع يػافق السيشجس عمى مدػدة السدتخمز الشيائي ، او ل 
مشو ، فانو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يقـػ بتقجيع تمظ السعمػمات االضاؼية الالزمة التي يصمبيا السيشجس 
برػرة معقػلة ، وعمى السقاوؿ اف يعجليا بالرػرة التي يتفقاف عمييا ، مع مالحطة اف ىحا الكذف 

 ط بػ ) السدتخمز الشيائي ( .بالرػرة الستفق عمييا ، يدسى في ىحه الذخو 
مع ذلظ، اذا تبيغ نتيجة لمسشاقذات الالحقة بيغ السيشجس والسقاوؿ ، واية تعجيالت لسدػدة  

السدتخمز الشيائي التي يتع االتفاؽ عمييا ، وجػد خالؼ ما ، فانو يتعيغ عمى السيشجس اف يعج 
ستفق عمييا مغ مدػدة السدتخمز ويقجـ الى صاحب العسل شيادة دفع مخحمية عغ تمظ االجداء ال

 الشيائي ) مع ارساؿ ندخة مشيا الى السقاوؿ ( . 
( او تست تدػيتو بسػجب احكاـ 20/4بعج ذلظ ، اذا تع فّس الخالؼ نيائيًا بسػجب احكاـ السادة ) 

ل ( فانو يتعيغ عمى السقاوؿ عشجئٍح اعجاد وتقجيع " السدتخمز الشيائي " الى صاحب العس20/5السادة )
 ، مع ارساؿ ندخة مشو الى السيشجس .

   "Discharge"             السخالرػة  : (14/12)
اف يدمع صاحب العسل اقخارًا خصيًا يثبت ؼيو اف "  يشبغي عمى السقاوؿ، عشج تقجيسو السدتخمز الشيائي 

اوؿ بسػجب العقج يذكل التدػية الكاممة والشيائية لجسيع السبالغ السدتحقة لمسق السدتخمز الشيائي"
او ما يترل بو ، ويسكغ الشز في ىحه السخالرة عمى انيا ال تربح نافحة السفعػؿ اال بعج اعادة 
ضساف االداء الى السقاوؿ وتدّمسو لسا تبقى لو مغ رصيج السبالغ السدتحقة لو، وفي ىحه الحالة تعتبخ 

 السخالرة نافحة مغ ىحا التاريخ . 
 

   "Issue of Final Payment Certificate" فعة الختامية:إصجار شيادة الج (14/13)
( 14/11( يػمػػًا مػػغ تدػػمسو" السدػػتخمز الشيػػائي" بسػجػػب السػػادة )28يشبغػػي عمػػى السيشػػجس خػػالؿ ) 

 :(، اف يرجر الى صاحب العسل شيادة الجفعة الختامية، مبيشًا فييا14/12والسخالرة بسػجب السادة )
 قاوؿ برػرة نيائية،  و السبمغ الحه يدتحق لمس  -أ 
الخصيج السدتحق )إف وجج( مػغ صػاحب العسػل الػى السقػاوؿ او مػغ السقػاوؿ الػى صػاحب العسػل )  -ب 

حدػػػب واقػػػع الحػػػاؿ( وذلػػػظ بعػػػج احتدػػػاب جسيػػػع الػػػجفعات التػػػي دفعيػػػا صػػػاحب العسػػػل ، ورصػػػيج 
 االقتصاعات التي تدتحق لراحب العسل بسػجب العقج .

( والسخالرػػة عسػػاًل 14/11جيع " السدػػتخمز الشيػػائي " عسػػاًل باحكػػاـ السػػادة )اذا لػػع يقػػع السقػػاوؿ بتقػػ 
( ، فإنو يتعيغ عمى السيشػجس اف يصمػب مشػو الؿيػاـ بػحلظ . واذا اخفػق السقػاوؿ 14/12باحكاـ السادة )

( يػمًا مغ تاريخ شمب السيشػجس،  فممسيشػجس عشجئػح ، اف يرػجر 28في تقجيع السدتخمز خالؿ مجة )
 عة الختامية بالؿيسة التي يقجرىا برػرة مشرفة انيا مدتحقة الجفع لمسقاوؿ .شيادة الجف

 ”Cessation of Employer`s Liability” انتياء مدسولية صاحب العسل: (14/14)
 ال يعتبػػػػخ صػػػػاحب العسػػػػل مدػػػػسواًل تجػػػػاه السقػػػػاوؿ عػػػػغ أه امػػػػخ أو شػػػػئ  نػػػػاتج عػػػػغ ىػػػػحا العقػػػػج  

ؿ ، اال الػػى السػػجى الػػحه قػػجـ السقػػاوؿ بذػػأنو مصالبػػة بسبمػػغ مػػا ) او مترػػل بػػو ( او عػػغ تشفيػػح االشػػغا
 -صخاحًة :

 ضسغ " السدتخمز الشيائي " ، وايزًا  -أ 
( ، باسػػػتثشاء االمػػػػر او االشػػػياء 14/10ضػػػسغ "كذػػػف دفعػػػة االنجػػػاز" السػصػػػػؼ فػػػي السػػػادة ) -ب 
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 السدتججة بعج اصجار شيادة تدمع االشغاؿ . 
فػي ىػحه "السػادة" ال يحػج مػغ مدػسولية صػاحب العسػل بسػجػب التداماتػو فػي عمى كل حاؿ، فػاف مػا يػخد  

التعػيس، او مػغ مدػسولية صػاحب العسػل فػي أه مػغ حػاالت الغػر او التقرػيخ الستعسػج، او السدػمظ 
 الالمبالي مغ قبمو.

 "Currencies of Payment"عسالت الجفع : (14/15)
ومػا لػع يػشز عمػى  -السحػجدة فػي ممحػق عػخض السشاقرػة  يتع دفع " ؾيسة العقج " بالعسمة او العسالت 

اذا كاف الجفع سيتع باكثخ مغ عسمة واحػجة، ؼيجػب اف يػتع الػجفع عمػى  -غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة 
 -الشحػ التالي :

 اذا كانت " ؾيسة العقج السقبػلة " محجدة بالعسمة السحمية فقط : -أ 
مية والعسالت االجشبية واسعار الرخؼ الثابتة التي سػؼ تكػف الشدب او السبالغ لمعسمة السح -1 

تدتخجـ في حداب الجفعات، كسا تع تحجيجىا في ممحق عخض السشاقرة،اال اذا اتفق الفخيقاف عمى 
 غيخ ذلظ، و 

( 13/5يتع الجفع واجخاء الخرسيات ؼيسا يخز السبالغ االحتياشية، عساًل باحكاـ السادة ) -2 
(، بالعسالت والشدب الػاجبة التصبيق، 13/7التذخيعات عساًل باحكاـ السادة ) وتعجيل االسعار بدبب

 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 
عخض السشاقرة يجب اف يتع بالعسالت والشدب  الجفع مقابل التعػيزات السحجدة في ممحق -ب 

 السحجدة في ذلظ السمحق ، و 
أما الجفعات االخخى التي يدجدىا السقاوؿ الى صاحب العسل ؼيجب اف تدّجد بالعسمة التي تع انفاؽ  -ج 

 السبالغ عمييا بسعخفة صاحب العسل ، أو بأه عسمة اخخى يتع االتفاؽ عمييا ؼيسا بيغ الفخيقيغ ، و 
اذا كاف السبمغ السدتحق سجاده الى صاحب العسل مغ قبل السقاوؿ بعسمة محجدة تتجاوز السبمغ  -د 

السدتحق دفعو مغ صاحب العسل الى السقاوؿ بتمظ العسمة ، فإنو يجػز لراحب العسل اف يخرع 
 رصيج ىحا السبمغ مغ السبالغ التي استحقت لمسقاوؿ بعسالت اخخى ، و 

يج اسعار تبجيل العسالت في ممحق عخض السشاقرة ، فتعتسج اسعار تبجيل العسالت اذا لع يتع تحج -ىػ 
 التي كانت سائجة في مػعج التاريخ االساسي كسا قخرىا البشظ السخكده في الجولة .
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 الفرل الخامذ عذخ
 انياء العقج من قبل صاحب العسل

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Notice to Correct اإلشعار بالترػيب : (15/1)
اذا اخفق السقاوؿ في تشفيح أه التداـ بسػجب العقج ، يقـػ السيشجس بارساؿ اشعار لو شالبػًا مشػو تػجارؾ  

 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 بالترػيب 4/2اذا اخفق السقاوؿ في تقجيع ضساف االداء بسػجب السادة ) -أ 

 ( ، أو 15/1كسا ورد في السادة )
اذا تخمػػى السقػػاوؿ عػػغ تشفيػػح االشػػغاؿ ، او اذا بػػّيغ بػضػػػٍح نيتػػو فػػي عػػجـ االسػػتسخار فػػي تشفيػػح  -ب 

 التداماتو بسػجب العقج ، او 
 اف السقاوؿ قج اخفق بجوف عحر معقػؿ في : -ج 
 مػاصمة العسل وفقًا الحكاـ " الفرل الثامغ " ، او  -1 
( 7/6( الستعمقػػػة بػػػالخفس ، او السػػػادة )7/5قيػػػج بػػػأه إشػػػعار صػػػادر بسػجػػػب أه مػػػغ السػػػادة )الت -2 

 ( يػمًا مغ تاريخ تدمسو لالشعار ، او 28الستعمقة باعساؿ االصالحات ، خالؿ )
إذا قػاـ السقػاوؿ بتمػديع االشػغاؿ بكامميػا لسقػاوؿ فخعػي، او بالتشػازؿ عػغ العقػج دوف الحرػػؿ عمػى  -د 

 صمػبة ، او  السػافقة الس
أف السقاوؿ قج أصبح مفمدًا او معدخًا، او تعخض لترؽية مػجػداتو، او صػجر امػخ اداره ضػجه او  -ىػ 

اجخى تدػية مع دائشيو، أو وافق عمى االستسخار فػي العسػل تحػت اشػخاؼ حػارس قزػائي او مرػٍف 
حه االفعاؿ أو الحػػادث او مجيخ لسرمحة دائشيو، او انو حجثت اية واقعة ليا نفذ التأثيخ أله مغ ى

 ) بسػجب القػانيغ الػاجبة التصبيق ( ، او  
اف السقاوؿ قػجـ او عػخض عمػى أه شػخز ) برػػرة مباشػخة او غيػخ مباشػخة ( رشػػة او ىجيػة او  -و 

 مشحة او عسػلة او ـبة مالية كتخغيب او مكافأة مقابل : 
 واف يعسل او يستشع عغ عسل أه إجخاء يتعمق بالعقج ، ا -1 
اف يطيخ او يستشع عغ اضيار محاباة او عجـ محاباة أله شخز لو عالقة بالعقج، او اذا قاـ  -2 

أه مغ مدتخجميو  وكالئو او مقاوليو الفخعييغ باعصاء او الػعج باعصاء أه رشػة ) بذكل 
مباشخ او غيخ مباشخ( اله شخز كحافد او مكافأة حدبسا ىػ مػصػؼ في الفقخة " و"، اال اف 

 يع السقاوؿ اية حػافد ومكافآت قانػنية الفخاده ال يدتػجب انياء العقج .تقج
ففي أه مغ ىحه الحاالت او الطخوؼ ، يجػز لراحب العسل ، بعج اشعار السقاوؿ خصيًا لسجة     

العسل باشعار اف  ( يػمًا ، اف يشيي  العقج ويقري السقاوؿ مغ السػقع ، اال انو يسكغ لراحب14)
 ػرًا اذا حرمت أه مغ الحالتيغ )ىػ( او )و( اعاله .   يشيي العقج ف

اف اختيار صاحب العسل النياء العقج يجب اف اليجحف بأية حقػؽ اخخى قج تتحقق لو بسػجب العقػج ،  
 او لغيخ ذلظ مغ االسباب.

بػػة يتعػػيغ عمػػى السقػػاوؿ فػػي مثػػل ىػػحه الحالػػة اف يغػػادر السػقػػع ويقػػـػ بتدػػميع السيشػػجس المػػػاـز السصمػ  
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وجسيع " وثائق السقاوؿ" ، وأية وثائق ترسيع اعجىا السقاوؿ او تع اعجادىا لرالحو . ومع ذلظ ، فانػو 
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يبحؿ قرارى جيجه ليشفػح فػػرًا ايػة تعميسػات معقػلػة مذػسػلة فػي االشػعار الػحه 

 ارسمو صاحب العسل ، وذلظ ؼيسا يتعمق بػ :
 عية ، و التشازؿ عغ أه مقاولة فخ  -1 
 حساية الحياة او السستمكات او سالمة االشغاؿ .  -2 
بعػػػج االنيػػػاء ، يحػػػق لرػػػاحب العسػػػل، اف يكسػػػل االشػػػغاؿ، و / او اف يدػػػتخجـ أه اشػػػخاص آخػػػخيغ  

الكساليا، ويجػز عشجئٍح لراحب العسل وىسالء االشػخاص االخػخيغ اف يدػتخجمػا أيػًا مػغ لػػاـز السقػاوؿ 
 ق التراميع االخخى التي اعجىا السقاوؿ، او تمظ التي تع اعجادىا لرالحو . ووثائق السقاوؿ ، ووثائ

يتعيغ عمػى صػاحب العسػل عشجئػح ، اف يخسػل اشػعارًا بػأف معػجات السقػاوؿ واالشػغاؿ السسقتػة سػػؼ يػتع  
 االفخاج عشيا الى السقاوؿ في السػقع او بجػػاره ، وعمػى السقػاوؿ اف يقػـػ فػػرًا بإزالتيػا عمػى مدػسوليتو

وحدابو . اال انو اذا تبيغ بأف السقاوؿ لع يقع لتاريخو بتدجيج أه اسػتحقاقات عميػو الػى صػاحب العسػل 
، فانػو يسكػػغ لرػاحب العسػػل اف يبيػػع تمػظ المػػػاـز لتحرػيل اسػػتحقاقاتو ، واذا تبقػػى رصػيج مػػغ حرػػيمة 

 البيع بعج استخداد االستحقاقات فيجفع ذلظ الخصيج الى السقاوؿ .
 " Evaluation at the  Date of Termination" يع بتاريخ انياء العقج :التقي (15/3)

بعج اف يكػف االشعار بانياء العقج قػج اصػبح نافػحًا بسػجػب  –وبأسخع ما يسكغ عسميًا  –عمى السيشجس  
( باالتفػػاؽ عمػػى ؾيسػػة االشػػغاؿ والمػػػاـز ووثػػائق 3/5( ، اف يقػػـػ عسػػاًل باحكػػاـ السػػادة )15/2السػػادة )

اوؿ وأيػػة مبػػالغ اخػػخى تدػػتحق لمسقػػاوؿ مقابػػل االشػػغاؿ السشفػػحة بسػجػػب العقػػج او اجػػخاء تقجيخاتػػو السقػػ
 بذأنيا

 " Payment after Termination" الجفع بعج انياء العقج : (15/4)
( ، اف يقػـػ 15/2لراحب العسل ، بعج اف يكػف اإلشعار بإنياء العقج قج اصبح نافػحًا بسػجػب السػادة ) 

 : بالتالي 
 ( ، و/ أو 2/5اف يباشخ باتخاذ االجخاءات الستعمقة بسصالباتو وفقًا الحكاـ السادة ) -أ 

 
اف يسدظ عغ الجفع الى السقػاوؿ الػى حػيغ التحقػق مػغ  تكػاليف تشفيػح االشػغاؿ وانجازىػا واصػالح  -ب 

ة تكػاليف اية عيػب فييا ، وتحجيػج تعػيزػات التػأخيخ الستحققػة عمػى السقػاوؿ ) إف وجػجت ( ، وايػ
 اخخى تكبجىا صاحب العسل ، و/ أو 

اف يقتصع مغ حداب السقاوؿ مقابل اية خدائخ واضخار تكبجىا صاحب العسل واية تكػاليف اضػاؼية  -ج 
تع صخفيا لغخض إنجاز االشغاؿ ، وذلظ بعج احتداب اية مبالغ تدتحق لمسقاوؿ مقابل انيػاء العقػج 

ل ىػػحه الخدػػائخ واالضػػخار والتكػػاليف االضػػاؼية يقػػـػ ( ، وبعػػج اسػػتخداد مثػػ15/3بسػجػػب السػػادة )
 صاحب العسل بجفع أه رصيج متبق الى السقاوؿ .
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85 ٚذٛس٠ذ ِٛاع١ش ِٚساتظ ٚلطغ ٌّغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ ا١ٌشِٛن ػدٍْٛ ِسافظح - ػٕدشج تٍذج فٟ  اٌّمرشذ
  

 

         ”Employer`s Entitlement to Termination" حق صاحب العسل في انياء العقج  : (15/5)
  

بػحلظ الػى  يحق لراحب العسػل اف يشيػي العقػج فػي أه وقػت لسػا يخػجـ مرػمحتو ، بحيػث يرػجر اشػعاراً  
( يػمًا مػغ بعػج تػاريخ تدػمع السقػاوؿ لالشػعار السػحكػر ، 28السقاوؿ ، ويعتبخ االنياء نافحًا بعج مخور )

او مغ تاريخ اعادة ضساف االداء اليو مغ قبػل صػاحب العسػل ، اييسػا الحػق ، اال انػو ال يحػق لرػاحب 
ؿ بشفدػو او لمتختيػب لتشفيػحىا مػغ قبػل العسل اف يشيي العقج بسػجب ىحه " السادة " ليقػـػ بتشفيػح االشػغا

 مقاوؿ آخخ .
( ، 16/3بعج ىحا االنياء ، يتعيغ عمى السقاوؿ التػؾف عػغ العسػل وإزالػة معجاتػو وفقػًا الحكػاـ السػادة ) 

 ( .19/6ومغ ثع تتع تدػية حداباتو بتصبيق احكاـ السادة )
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 الفرل الدادس عذخ
 لتعميق العسل وانياء العقج من قبل السقاو 

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حق السقاوؿ في تعميق العسل : (16/1)
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "  

( ، او لػػع يشفػػح 14/6اذا لػع يقػػع السيشػجس بالترػػجيق عمػػى أه شػيادة دفػػع مخحميػة بسػجػػب احكػػاـ السػادة ) 
( ، او لػػع يتقيػػج 2/4لسشرػػػص عمييػػا فػػي السػػادة )صػػاحب العسػػل التداماتػػو بخرػػػص التختيبػػات الساليػػة ا

( ، فإنػو يجػػز لمسقػاوؿ بعػج تػجيػو اشػعار 14/7بسػاعيج الجفعات السدتحقة لمسقاوؿ عساًل باحكػاـ السػادة )
( يػمػػًا الػػى صػػاحب العسػػل ، اف يعمػػق العسػػل ) أو اف يبصػػئ عسميػػة التشفيػػح ، مػػا لػػع 21بسيمػػة ال تقػػل عػػغ )

الجفع ، اواثباتًا معقػاًل بذأف التختيبات السالية ، او يتع الػجفع لػو ) حدػب واقػع  وحتى يتدمع السقاوؿ شيادة
 الحاؿ ( وحدبسا ىػ وارد في االشعار . 

اف اجخاء السقاوؿ ىحا، ال يجحف بحقو في استيفاء نفقات التسػيل التي قج تتحقق لػو بسػجػب احكػاـ السػادة  
 ( .16/2ـ السادة )( وال بحقو في انياء العقج عساًل باحكا14/8)

اذا تدمع السقاوؿ الحقًا الشعاره شيادة الجفع او دليػل التختيبػات الساليػة او الجفعػة السدػتحقة لػو قبػل ؾيامػو  
 بتػجيو اشعار االنياء ، فانو يتعيغ عميو اف يدتأنف العسل السعتاد وبأسخع وقت مسكغ عسميًا . 

و/ أو كمفة ما نتيجػة لتعميػق العسػل ) او ابصػاء عسميػة التشفيػح ( أما اذا تكبج السقاوؿ تأخخًا في مجة االنجاز  
بسػجب احكاـ ىحه " السادة " ، فعميو اف يخسل اشػعارًا الػى السيشػجس بػاالمخ ، لتقػجيخ اسػتحقاقاتو بذػأنيا ، 

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

 ( ، و 8/4السادة )
 أه كمفة كيحه مع ربح معقػؿ ، الضافتيسا الى ؾيسة العقج .  -ب 
( 3/5وبعػػج تدػػمع السيشػػجس لسثػػل ىػػحا االشػػعار ، يتعػػيغ عميػػو السزػػي بػػاالجخاءات بسػجػػب احكػػاـ السػػادة ) 

 مػر . لالتفاؽ عمييا او اجخاء التقجيخات بذأف ىحه اال
 " Termination by Contractor" انياء العقج مغ قبل السقاوؿ : (16/2)

 يحق لمسقاوؿ انياء العقج في الحاالت التالية : 
( يػمًا مغ تاريخ ارسالو االشعار الى صػاحب العسػل بسػجػب 42اذا لع يتمق السقاوؿ اثباتًا معقػاًل خالؿ ) -أ 

سل في االلتداـ بعسل التختيبػات الساليػة حدػب احكػاـ السػادة ( بخرػص اخفاؽ صاحب الع16/1السادة )
 ( ، او 2/4)

( يػمػػًا مػػغ تػػاريخ تدػػمسو لكذػػف تمػػظ 56اذا اخفػػق السيشػػجس فػػي اصػػجار شػػيادة دفػػع مخحميػػة خػػالؿ ) -ب 
 الجفعة مع البيانات السجعسة ، او 

( يػمػػًا مػػغ 42يػػة خػػالؿ )اذا لػػع يتدػػمع السقػػاوؿ أه مبمػػغ اسػػتحق دفعػػو لػػو بسػجػػب شػػيادة دفػػع مخحم -ج 
( ) باسػتثشاء 14/7انقزاء السيمة التي يتعيغ عمى صاحب العسل الجفع خالليا بسػجػب احكػاـ السػادة )

 الخرػػػػػػػػػسيات التػػػػػػػػػي يتحقػػػػػػػػػق اقتصاعيػػػػػػػػػا بخرػػػػػػػػػػص مصالبػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػاحب العسػػػػػػػػػل بسػجػػػػػػػػػب
 ( ، او 2/5السادة )  

 لعقج ، او اذا اخل صاحب العسل برػرة جػىخية في اداء التداماتو بسػجب ا  -د 
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( 1/7( الستعمقػػة باتفاؾيػػة العقػػج او بالسػػادة )1/6اذا أخػػل صػػاحب العسػػل فػػي االلتػػداـ باحكػػاـ السػػادة ) -ىػػػ 
 الستعمقة بالتشازؿ ، او 

اذا حجث تعميق مصػؿ لمعسل ، مسا يسثخ عمى تشفيح االشغاؿ بكامميػا ، حدػبسا ىػػ مشرػػص عميػو فػي  -و 
 ( ، او 8/11السادة )

يغ بأف صاحب العسػل قػج اصػبح مفمدػًا او وقػع تحػت الترػؽية ، او فقػج الدػيػلة ، او صػجر امػخ اذا تب -ز 
اداره ضجه ، او انو قج اجخى تدػػية ماليػة مػع دائشيػو ، أو قػج حػجثت أيػة واقعػة ليػا نفػذ التػأثيخ أله 

 مغ ىحه االفعاؿ او االحجاث) بسػجب القػانيغ الػاجبة التصبيق (، 
( يػمػًا ، 14جاث او الطخوؼ ، يسكغ لمسقاوؿ بعج إشعار صاحب العسػل خصيػًا بسيمػة )ففي أه مغ ىحه االح 

اف يشيي العقج ، اال انو يسكغ لمسقاوؿ بإشعار اف يشيي العقج فػرًا اذا حرػمت أه مػغ الحػالتيغ )و( او )ز( 
 اعاله .

ػجػب العقػج او لغيػخ ذلػظ إف اختيار السقاوؿ النياء العقج يجب اف ال يجحف بأية حقػؽ اخخى تتحقق لػو بس 
 مغ االسباب . 

 التػؾف عغ العسل وازالة معجات السقاوؿ : (16/3)
"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment"  

( 15/5بعج اف يربح أه مغ االشعارات الستعمقة بانياء العقج مغ قبل صاحب العسل بسػجب احكاـ السادة ) 
( ، او باالنيػػاء االختيػػاره الستخّتػػب عمػػى 16/2مػػغ قبػػل السقػػاوؿ بسػجػػب احكػػاـ السػػادة )، او بانيػػاء العقػػج 

( ، نافػحًا ، فإنػو يتعػيغ عمػى السقػاوؿ اف يباشػخ عمػى الفػػر 19/6حرػؿ قػة قاىخة بسػجب احكاـ السػادة )
 بسا يمي :

سػػات بذػػأنو مػػغ قبػػل التػؾػػف عػػغ تشفيػػح أه عسػػل ، اال اذا كػػاف تشفيػػح مثػػل ىػػحا العسػػل قػػج صػػجرت تعمي -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 
 ادر السػقع.اف يديل كل المػاـز االخخى مغ السػقع ، باستثشاء ما يمـد مشيا المػر الدالمة ، واف يغ -ج 

 
       " Payment on Termination":  الجفع عشج انياء العقج  (16/4)

( قػج اصػبح 16/2يتعيغ عمى صاحب العسل ، بعج اف يكػف االشػعار الرػادر بانيػاء العقػج بسػجػب السػادة ) 
 نافحًا ، اف يقـػ بالتالي :

 اعادة ضساف االداء الى السقاوؿ ، و  -أ 
 ( ، و19/6اقات السقاوؿ حدب احكاـ السادة )اف يجفع استحق -ب 
 اف يجفع لمسقاوؿ بجؿ أه ربح فائت او أه ضخر او خدارة اخخى تكبجىا السقاوؿ نتيجة ليحا االنياء. -ج 
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 الفرل الدابع عذخ
 السخاشخ والسدؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Indemnities": التعػيزػػات (17/1)
الزخر كال مغ صاحب العسل وافخاده ووكالئيع ضػج جسيػع يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعػض ويحسي مغ  

السصالبػػػات واالضػػػخار واالعبػػػاء والشفقػػػات )بسػػػا فييػػػا االجػػػػر والشفقػػػات القانػنيػػػة( وذلػػػظ ؼيسػػػا يتعمػػػق 
 -بالتالي:

االصػػابات الجدػػجية او السػػخض او االعػػتالؿ او الػفػػاة التػػي قػػج تمحػػق بػػأه شػػخز ميسػػا كػػاف اذا  -أ 
اء او بدبب تراميع السقاوؿ ) اف وججت( او عغ تشفيح االشػغاؿ وانجازىػا كانت ناجسة عغ او اثش

واصالح اية عيػب فييا ، ما لع تكغ معدّوة الى االىساؿ او الفعل الستعسج او نقٍس لمعقج مغ قبل 
 صاحب العسل او افخاده او أه مغ وكالئيع ، و 

الذخرػػية ) ؼيسػػا عػػجا االشػػغاؿ ( ،  الزػػخر او الخدػػارة التػػي قػػج تمحػػق بالسستمكػػات العقاريػػة او -ب 
 وذلظ الى السجى الحه يكػف ؼيو ىحا الزخر او الخدارة : 

ناجسػػًا عػػغ او اثشػػاء او بدػػبب ترػػاميع السقػػاوؿ ) اف وجػػجت ( أو عػػغ تشفيػػح وانجػػاز االشػػغاؿ  -1 
 واصالح اية عيػب فييا ، و 

سقػاوؿ او أفػخاده او أه مػغ وكالئيػع يعدى الى أه اىساؿ او فعل متعّسج او نقس لمعقج مغ قبل ال -2 
 او أه شخز مدتخجـ مغ قبل أه مشيع برػرة مباشخة او غيخ مباشخة . 

كسا يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعػض ويحسي السقاوؿ ومدتخجميو ووكالئيع ضػج ايػة مصالبػات او  
 :  اضخار او خدائخ او نفقات ) بسا فييا االجػر والشفقات القانػنية ( بخرػص ما يمي

االصابات الجدجية او السخض او االعػتالؿ او الػفػاة التػي تعػدى الػى االىسػاؿ او الفعػل الستعسػج  ( 1) 
 نقس العقج مغ قبل صاحب العسل او افخاده او أه مغ وكالئيع ، و  او 

  اية امػر اخخى تكػف السدسولية عشيا مدتثشاة مغ التغصية التأميشية السشػه عشيا في الفقػخات ( 2) 
 ( .18/3( مغ السادة )3، 2،  1-) د

 " Contractor's Care of the Works" اعتشاء السقاوؿ باالشغاؿ : (17/2)
يتحسل السقاوؿ السدسولية الكاممة عغ العشاية باالشغاؿ والمػاـز ابتجاء مغ تاريخ السباشخة وحتى  

(، عشجما تشتقل 10/1لسادة )صجور " شيادة تدمع االشغاؿ" ) او تعتبخ وكأنيا قج صجرت ( بسػجب ا
ىحه السدسولية الى صاحب العسل ، ويشصبق ىحا السفيـػ عمى أه قدع او جدء مغ االشغاؿ تع 

 اصجار" شيادة تدمع لالشغاؿ ") او اعتبارىا وكأنيا قج صجرت ( بخرػصو.
 

ة بعػػػػج اف تشتقػػػػل السدػػػػسولية الػػػػى صػػػػاحب العسػػػػل وفقػػػػًا لػػػػحلظ، يطػػػػل السقػػػػاوؿ مدػػػػسواًل عػػػػغ العشايػػػػ 
الػػػػى اف يػػػػتع اسػػػػتكسالو. اذا  ”بػػػػأه عسػػػػل متبػػػػٍق بالتػػػػاريخ السحػػػػجد فػػػػي " شػػػػيادة تدػػػػمع االشػػػػغاؿ

لحػػػػػػق باالشػػػػػػغاؿ او المػػػػػػػاـز او وثػػػػػػائق السقػػػػػػاوؿ أه ضػػػػػػخر او خدػػػػػػارة خػػػػػػالؿ فتػػػػػػخة مدػػػػػػسولية 
السقػػػػاوؿ عػػػػغ العشايػػػػة بيػػػػا، اله سػػػػبب مػػػػغ االسػػػػباب ) باسػػػػتثشاء السخػػػػاشخ السبيشػػػػة فػػػػي السػػػػادة 

ف السقػػػػاوؿ يكػػػػػف  مدػػػػسواًل عػػػػغ أه ضػػػػخر أو خدػػػػارة، قػػػػج تشػػػػتج عػػػػغ أه ، فػػػػإ )( الحقػػػػاً 17/3)
فعػػػػل أو أفعػػػػاؿ قػػػػاـ بيػػػػا السقػػػػاوؿ  بعػػػػج صػػػػجور شػػػػيادة تدػػػػمع  االشػػػػغاؿ، كسػػػػا يكػػػػػف السقػػػػاوؿ 
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مدػػػػسواًل كػػػػحلظ عػػػػغ أيػػػػة اضػػػػخار او خدػػػػائخ قػػػػج تحرػػػػل بعػػػػج إصػػػػجار شػػػػيادة تدػػػػمع  االشػػػػغاؿ، 
 و.ولكشيا ناشئة عغ حجث سابق كاف السقاوؿ مدسواًل عش

 "Employer`s Risks"مخاشخ صاحب العسل : (17/3)
 ( الحقًا ىي :17/4اف السخاشخ السذار الييا في السادة )  
الحػػخب او االعسػػاؿ العجائيػػة ) سػػػاء اعمشػػت الحػػخب او لػػع تعمػػغ ( او الغػػدو ، او افعػػاؿ االعػػجاء  -أ 

 االجانب.
و االسػػتيالء عمػػى الحكػػع بػػالقػة ، او الحػػخب التّسػػخد او اعسػػاؿ االرىػػاب او الثػػػرة او العرػػياف ا -ب 

 االىمية في الجولة ، 
االضصخابات او السذاغبات او حخكات االخالؿ بالشطاـ داخل الجولة مسا يقـػ بيا اشػخاص ليدػػا  -ج 

 مغ أفخاد السقاوؿ او مدتخجمي مقاوليو الفخعييغ ، 
يػنيػة او التمػػث باالشػعاعات الشػويػة داخػل االعتجة الحخبية او السػػاد الستفجػخة او االشػعاعات اال -د 

الجولػػة ، باسػػتثشاء مػػا ىػػػ نػػاتج عػػغ اسػػتخجاـ السقػػاوؿ مثػػل ىػػحه االعتػػجة او السػػػاد الستفجػػخة او 
 االشعاعات. 

مػجات الزغط الشاتجة عغ الصػائخات ووسػائل الشقػل الجػيػة السشجفعػة بدػخعة الرػػت أو بدػخعة   -ىػ 
 تفػؽ سخعة الرػت،

صػػاحب العسػػل او إشػػغالو اله جػػدء مػػغ االشػػغاؿ الجائسػػة ، باسػػتثشاء مػػا ىػػػ مشرػػػص  اسػػتخجاـ -و 
 عميو في العقج ، 

ترػػسيع أه جػػدء مػػغ االشػػغاؿ تػػع اعػػجاده مػػغ قبػػل أفػػخاد صػػاحب العسػػل او مػػغ قبػػل آخػػخيغ يعتبػػخ  -ز 
 صاحب العسل مدسواًل عشيع ، و 

 
 

، والتي لع يكغ بػسع مقاوؿ متسخس تػقعيا  أه عسمية لقػى الصبيعة مسا يعتبخ امخًا غيخ مشطػر -ح
 برػرة معقػلة واتخاذ االجخاءات الػقائية الكاؼية ضجىا . 

 "Consequences of Employer`s Risks تبعات مخاشخ صاحب العسل : (17/4)
( اعػاله أه خدػارة او 17/3اذا )والى السػجى الػحه( نػتج عػغ أه مػغ السخػاشخ السجرجػة فػي السػادة ) 

شغاؿ او المػاـز او وثائق السقاوؿ ، فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ اف يذػعخ السيشػجس بػحلظ فػػرًا ضخر لال
 واف يقـػ باصالح الزخر او الخدارة الشاتجة الى السجى الحه يصمبو السيشجس . 

واذا تكبػػج السقػػاوؿ تػػأخخا فػػي التشفيػػح و/ او كمفػػة مػػا بدػػبب اصػػالح تمػػظ االضػػخار او الخدػػائخ ، فإنػػو  
عميو ارسػاؿ اشػعار آخػخ الػى السيشػجس لتقػجيخ اسػتحقاقاتو بذػأنيا ، مػع مخاعػاة احكػاـ السػادة  يتعيغ

 ( بخرػص: 20/1)
تسجيج مجة االنجاز لقاء ذلظ التأخيخ ، اذا كػاف االنجػاز قػج تػأخخ او سػػؼ يتػأخخ ، وذلػظ بسػجػب  -أ 

 ( ، و 8/4احكاـ السادة )
 قػػػػػػج ، مػػػػػع احتدػػػػػاب ربػػػػػػح معقػػػػػػؿ لمحػػػػػػالتيغأه كمفػػػػػة كيػػػػػحه ، الضػػػػػػافتيا الػػػػػى ؾيسػػػػػة الع -ب 

 ( اعاله . 17/3) و ، ز( الػاردتيغ في السادة ) 
( باالتفػاؽ عمييػا 3/5يتعيغ عمى السيشجس ، بعج تدمسو لالشػعار الالحػق اف يترػخؼ وفقػًا لمسػادة )  

 او اجخاء التقجيخات بذأف ىحه االمػر . 
 "Intellectual and Industrial Property Rights" حقػؽ السمكية الفكخية والرشاعية: (17/5)
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) او زعع بالتعجه ( عمى أية حقػؽ مغ حيػث  هيعشي مرصمح " التعجه" في ىحه " السادة " : أه تعج 
بخاءة االختخاع او التراميع السدجمة او حقػؽ التػأليف او العالمػات او االسػساء التجاريػة او االسػخار 

ت الفكخية او الرشاعية الستعمقة باالشغاؿ ، كسا يعشي مرصمح " التجارية او غيخىا مغ حقػؽ السمكيا
 مصالبة " اية مصالبة ) او اجخاءات لمسصالبة ( بادعاء حرػؿ تعٍج ما . 

( يػمػًا مػغ تػاريخ 28اذا لع يقع أه فخيق بأرسػاؿ اشػعار الػى الفخيػق االخػخ حػػؿ ايػة مصالبػة خػالؿ ) 
ي ىحه الفقخة ( متشازاًل عغ حقو في التعػيس بسػجب احكاـ تدمع مصالبة ما ، اعتبخ الفخيق االوؿ ) ف

 ىحه  " السادة " . 
 يتعيغ عمى صاحب العسل اف يعػض السقاوؿ ويحسيو مغ أه ادعاء بالتعجه ، اذا كاف االدعاء :  
 قج حرل كشتيجة المتثاؿ السقاوؿ الحكاـ العقج ، مسا لع يكغ بإمكانو تجشبو ، او  -أ 
 استخجاـ صاحب العسل الية اشغاؿ : ناتجًا عغ  -ب 
 ( لغخض غيخ السقرػد مشيا ، او مسا يسكغ استشتاجو مغ العقج ، برػرة معقػلة ، او 1) 
( متراًل بأه شئ لع يقع السقاوؿ بتػريجه ، اال اذا كاف ىحا االستخجاـ معخوفًا لمسقاوؿ قبل مػعج " 2) 

 .  التاريخ االساسي " او انو مشرػص عميو في العقج
يتعيغ عمى السقاوؿ اف يعػض صػاحب العسػل ويحسيػو ضػج ايػة مصالبػة اخػخى قػج تشذػأ عػغ او تكػػف  

 متعمقة:
 بترشيع او استخجاـ او بيع او استيخاد اه مغ المػاـز ، او  -1 
 أه ترسيع يعتبخ السقاوؿ مدسواًل عشو .  -2 
فإنو يتعػيغ عمػى الفخيػق السعػػض ) اف اذا استحق اله فخيق تعػيس بسػجب احكاـ ىحه " السادة " ،  

يقػـػ عمػى حدػابو ( بالتفػاوض لتدػػية االدعػاء وأيػة اجػخاءات قزػائية او تحكيسيػة قػج تػشجع عشيػػا . 
وعمػػى الفخيػػق االخػػخ اف يدػػاعج فػػي تفشيػػج االدعػػاء بشػػاًء عمػػى شمػػب الفخيػػق السعػػػض وحدػػابو . كسػػا 

أه اقػخار يسكػغ اف يكػػف مجحفػًا بحػق الفخيػق  يتعيغ عمى الفخيق االخخ وافخاده اف يستشعػا عػغ تقػجيع
السعػض ، اال اذا كاف ىحا الفخيق السعػض قج اخفق في اجخاء التفاوض او التقاضي او التحكيع بشاًء 

 عمى شمب مغ قبل الفخيق االخخ . 
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 " Limitation of Liability"      محجودية السدسولية :  (17/6)
الفخيق االخخ ازاء فقجاف استخجاـ أه مغ االشغاؿ ، او فػات ربح عػغ  ال يعتبخ أه فخيق مدسواًل تجاه 

أه عقػػج ، او فقػػجاف الفخصػػة لمحرػػػؿ عمػػى عقػػػد اخػػخى ، او اله ضػػخٍر او خدػػارة غيػػخ مباشػػخة او 
بالتتابع مسا قج يمحق بالفخيق االخخ بدبب العقج ، باستثشاء ما تع الشز عميو مغ تعػيزػات بسػجػب 

 ( الستعمقة بالتعػيزات . 17/1مقة بالجفع عشج انياء العقج ، والسادة )( الستع16/4السادة )

إف السدسولية الكمية التي يتحسميا السقاوؿ تجاه صاحب العسل بسػجب العقج او ؼيسا ىػ مترل بػو ،  
يجب اف ال تتجاوز السبمغ السحجد في الذخوط الخاصة او " ؾيسة العقج السقبػلػة" ) إف لػع يكػغ قػج تػع 

 مبمغ ما في الذخوط الخاصة ( وذلظ ؼيسا عجا :  تحجيج

 ( ،  4/19التدويج بالكيخباء والساء بسػجب السادة ) ■ 
 ( ،4/20معجات صاحب العسل والسػاد السقجمة مجانًا مشو ، بسػجب السادة ) ■ 
 ( ،1/ 17التعػيزات ، بسػجب السادة ) ■ 
 ( ، 17/5دة )حقػؽ السمكية الفكخية والرشاعية ، بسػجب السا ■ 
وال تّحػػج احكػػاـ ىػػحه " السػػادة " مػػغ مدػػسولية الفخيػػق السخػػّل فػػي أه مػػغ حػػاالت الغػػر او التقرػػيخ  

 الستعسج او سػء الترخؼ بال مباالة مغ قبمو . 
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92 ٚذٛس٠ذ ِٛاع١ش ِٚساتظ ٚلطغ ٌّغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ ا١ٌشِٛن ػدٍْٛ ِسافظح - ػٕدشج تٍذج فٟ  اٌّمرشذ
  

 

 الفرل الثامغ عذخ
 التأمين

INSURANCE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " General Requirements for Insurances": ت العامة لمتأميشات الستصمبا (18/1)
لكل نػع مغ التأميشات ، ذلػظ الفخيػق السدػسوؿ  –يعشي مرصمح " الفخيق السسِّمغ " في " ىحا الفرل "  

 عغ استرجار وادامة التأميغ السشرػص عميو مغ أه مغ " مػاد " ىحا الفرل . 
السػّسمغ " فإنػو يتعػيغ عميػو اف يقػـػ بالتػأميغ لػجى جيػات تأميشيػة  حيثسا يكػػف السقػاوؿ ىػػ " الفخيػق 

وبذخوط تأميغ مقبػلة لجى صاحب العسل ، وبحيػث تكػػف ىػحه الذػخوط متػائسػة مػع أه شػخوط يتفػق 
عمييا الفخيقاف قبل تاريخ " كتػاب القبػػؿ " ، اذ اف ىػحه الذػخوط الستفػق عمييػا ليػا االولػيػة عمػى مػا 

 " مغ احكاـ . يخد في ىحا " الفرل 
حيثسػػا يكػػػف صػػاحب العسػػل ىػػػ " الفخيػػق السػػسّمغ " فإنػػو يتعػػيغ اف يػػتع التػػأميغ لػػجى جيػػات تأميشيػػة  

 وبذخوط متػائسة مع التفاصيل السخفقة بالذخوط الخاصة . 
اذا كاف مصمػبًا في وثيقة التأميغ تقجيع تعػيس لتأميغ مذتخؾ ) أه لمفخيقيغ مجتسعيغ ( ، فإنو يجػب  

التغصية التأميشية لكل فخيق مَسمغ لو برػرة مدتقمة وكأنو قج تع استرجار وثيقػة مشفػخدة لػو .  تصبيق
امػػا اذا نرػػت وثيقػػة التػػأميغ عمػػى تقػػجيع تعػيزػػات " لسذػػتخكيغ اضػػافييغ" أه الشػػخاص آخػػخيغ غيػػخ 

 الفخيقيغ السَسمغ ليسا بسػجب احكاـ ىحا " الفرل "، فإنو يتعيغ :
غ ىػػسالء السذػػتخكيغ االضػػافييغ ، ؼيسػػا عػػجا افػػخاد صػػاحب العسػػل اذ يعتبػػخ اف يشػػػب السقػػاوؿ عػػ -1 

 صاحب العسل نائبًا عشيع ، و 
ال يعتبخ ىسالء السذتخكػف االضافيػف مخػليغ بتدمع الػجفعات مباشػخة مػغ الجيػة التأميشيػة او اف  -2 

 يكػف ليع أه تعامل مباشخ مع تمظ الجية التأميشية ، و 
غ اف يصمػػب مػػغ جسيػػع ىػػسالء السذػػتخكيغ االضػػافييغ االلتػػداـ بالذػػخوط الػػػاردة فػػي لمفخيػػق السػػسمّ  -3 

 وثيقة التأميغ . 
كسا يذتخط في كل وثيقة تأميغ ضج الخدارة او الزخر، اف يتع دفع تعػيزاتيا بالعسالت السصمػبة  

بخ الخدارة او لجبخ الخدارة او الزخر، واف تدتخجـ الجفعات التي تقجميا الجيات التأميشية لغخض ج
 الزخر.

يتعيغ عمى " الفخيق السسّمغ " ذه العالقة اف يقجـ الى الفخيق االخخ، خالؿ الفتخات السحجدة في ممحق  
 عخض السشاقرة ) والتي يتع احتداب بجايتيا مغ تاريخ السباشخة ( ما يمي :

 فرل " و اثباتًا بإنو قج تع استرجار وثائق التأميغ السصمػبة بسػجب ىحا " ال -أ 
( 18/2ندخًا 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 السسّمغ " عشج سجاد كل قدط ، اف يقجـ ندخًا عغ ايراالت الدجاد الى  

ق االخخ ، وعشجما يتع تقجيع الػثائق او ايراالت الدجاد الى الفخيق االخخ ، فانو يتعيغ اعالـ الفخي
 السيشجس بحلظ. 

يتعيغ عل كل فخيق اف يمتـد بالذخوط السجرجة في أه مغ وثائق التأميغ . كسا يتعيغ عمى " الفخيق  
غاؿ واف يتأكج مغ ادامة سخياف السسمغ " اف يعمع الجية التأميشية عغ أية تغييخات تحرل في االش

 الػثائق التأميشية بسػجب احكاـ ىحا " الفرل " . 
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ال يحق اله فخيق اف يجخه اه تعجيل جػىخه عمى شخوط أه مغ وثائق التأميغ بجوف الحرػؿ عمى  
مػافقة مدبقة مغ الفخيق االخخ . واذا قامت جية تأميشية بإجخاء ) او حاولت اجخاء ( أه تعجيل عمى 

وط التأميغ ، فإنو يتعيغ عمى الفخيق الحه اشعختو تمظ الجية التأميشية بامخ التعجيل اواًل اف يعمع شخ 
 الفخيق االخخ فػرًا باالمخ . 

اذا تخمف " الفخيق السسّمغ " عغ استرجار وادامة أه مغ التأميشات السصمػبة مشو وفقًا لذخوط العقج  
خًا مغ الػثائق وفقًا لستصمبات ىحه " السادة "، فانو يحق ، او اخفق في أف يقجـ دلياًل مقشعًا وند

لمفخيق االخخ ) باختياره وبجوف اجحاؼ بأه مغ حقػقو او تعػيزاتو ( اف يدترجر وثائق التأميغ 
بالتغصيات السصمػبػة ، واف يجفع ما يتختب عمييا مغ اقداط ، وعمى الفخيق السسّمغ اف يدجد ؾيسة 

 الخخ ، ويتع تعجيل ؾيسة العقج وفقًا لحلظ . ىحه االقداط الى الفخيق ا
اف أه حكع مغ احكاـ ىحا " الفرل " ال يذكل تحجيجًا عمى أه مغ واجبات او التدامات او مدسوليات  

السقاوؿ و/ او صاحب العسل بسػجب الذخوط االخخى في العقج. اف أيًا مغ السبالغ التي لع يتع التأميغ 
الجيات التأميشية كل حدب ما ىػ مصمػب مشو وفقًا ليحه الػاجبات او عمييا أو لع يتع تحريميا مغ 

االلتدامات او السدسوليات ، باستثشاء الحالة التي يخفق فييا " الفخيق السسمغ " باسترجار وادامة 
وثيقة تأميغ يسكغ استرجارىا ، وتكػف مصمػبة بسػجب احكاـ العقج ، ولع يػافق الفخيق االخخ عمى 

ع يقع ىػ االخخ بابخاـ تأميشات لتغصية ىحا االخالؿ ، فإف أه مبالغ كاف يسكغ استخدادىا إلغائيا ، ول
 مغ التأميغ لقاء استرجار تمظ الػثيقة ، يتحسميا " الفخيق السسمغ" .

( 2/5اف الجفعات التي يتعيغ عمى أه فخيق دفعيا الى الفخيق االخخ، تكػف خاضعة الحكاـ السادة ) 
 ( الستعمقة بسصالبات السقاوؿ ، حدبسا يشصبق . 20/1صاحب العسل او السادة ) الستعمقة بسصالبات

 : التأميغ عمى االشغاؿ ومعجات السقاوؿ (18/2)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "  

غ يعادؿ يتعيغ عمى " الفخيق السسمغ " اف يسمغ عمى االشغاؿ والتجييدات والسػاد ووثائق السقاوؿ بسبم 
ؾيستيا االستبجالية الكاممة مزافًا الييا كمفة اليجـ ونقل االنقاض واالجػر السيشية والخبح.  يجب اف 

أ ( وحتى -18/1يدخه ىحا التأميغ اعتبارًا مغ التاريخ السصمػب بو تقجيع االثبات بسػجب الفقخة )
 تاريخ اصجار شيادة تدمع االشغاؿ " .

سسمغ " اف يحافظ عمى ادامة الغصاء التأميشي الى تاريخ اصػجار " شيادة كسا يتعيغ عمى " الفخيق ال 
االداء "  ضج أه خدارة او ضخر قج يتدبب بيا السقاوؿ خالؿ ؾيامو بأية عسميات أخخى بسا فييا 

 اصالح العيػب عساًل باحكاـ " الفرل الحاده عذخ "  
وؿ بسبمغ ال يقل عغ كامل ؾيستيا يتعيغ عمى " الفخيق السسمغ " اف يسمغ عمى معجات السقا 

االستبجالية بسا في ذلظ نفقات ايراليا الى السػقع ، مع مخاعاة اف يكػف ىحا التأميغ نافحًا لكل معجة 
 اثشاء نقميا الى السػقع وحتى تشتيي الحاجة الييا كسعجات لمسقاوؿ .

اة ما يمي بالشدبة لمتأميشات وما لع يكغ قج نز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فانو يتعيغ مخاع 
 السقرػدة بيحه " السادة " :

 اف يتع استرجارىا وادامتيا مغ قبل السقاوؿ " كفخيق مسمِّغ " .  - أ 
اف يكػف التأميغ باسسي الفخيقيغ مجتسعيغ ، والمحاف يدتحقاف مجتسعيغ الحرػؿ عمى مبالغ  -ب 

او الترخؼ بيا بيغ الفخيقيغ لغخض جبخ التأميغ مغ الجيات التأميشية ، ويتع مغ ثع حفطيا 
 الزخر أو الخدارة فقط ، و

اف تكػف مغصية ايزًا لكل ضخر أو خدارة ناتجة عغ أية حالة لع تخد ضسغ مخاشخ صاحب  -ج 
 ( ، و  17/3العسل السجونة في السادة )

الى ؾياـ واف تكػف مغصية ايزًا لكل ضخر او خدارة قج تمحق بأه جدء مغ االشغاؿ وتعدى  -د 
صاحب العسل باستخجامو او اشغالو لجدء آخخ مغ االشغاؿ ، ولكل ضخٍر او خدارة متعمقة 
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ج، ز،ح( مغ مخاشخ صاحب العسل ، ؼيسا عجا حاالت -17/3بالسخاشخ السجرجة في الفقخات )
السخاشخ التي ال يسكغ التأميغ عمييا بذخوط تجارية معقػلة ، مع مبمغ خرع لكل حادث بسا ال 

عغ السبمغ السحجد في ممحق عخض السشاقرة ، ) واذا لع يتع تحجيج مبمغ ما ؼيو ، فإف ىحه  يديج
 الفقخة )د( ال تشصبق ( ، 

 ومع ذلظ يجػز استثشاء التأميغ عمى الزخر او الخدارة او االستبجاؿ لسا يمي : -ىػ 
لسػاد او أه جدء مغ االشغاؿ يكػف في حالة معيبة بدبب أه عيب في الترسيع او ا -1 

السرشعية )إال انو يجب السحافطة عمى غصاء تأميشي ألية اجداء أخخى لحق بيا ضخر ناتج 
 ( الحقًا ( ، و2عغ ىحه الحالة برػرة مباشخة ولكغ ليذ عغ االسباب السبيشة في البشج )

أه جدء مغ االشغاؿ لحق بو الزخر أو الخدارة بدبب اعادة انذاء اجداء اخخى مغ  -2 
، اذا كاف ىحا الجدء االخخ في حالة معيبة بدبب عيب في الترسيع او السػاد او االشغاؿ 

 السرشعية ،
أه جدء مغ االشغاؿ كاف قج تع تدميسو الى صاحب العسل ، باستثشاء السجى الحه يكػف معو  -3 

 السقاوؿ مدسواًل عغ جبخ الزخر او الخدارة ، و 
( ؼيسا يخز 14/5لة ، مع مخاعاة احكاـ السادة )المػاـز عشجما ال تكػف مػجػدة في الجو  -4 

 التجييدات والسػاد السقرػد استخجاميا في االشغاؿ . 
 

بأف الغصاء التأميشي السػصػؼ في الفقخة   –بعج مخور سشة واحجة مغ" التاريخ االساسي" –اذا تبيغ  
وؿ" كفخيق مسمغ" اف يخسل )د( اعاله لع يعج متػفخًا عمى اسذ تجارية معقػلة، فإنو يتعيغ عمى السقا

 اشعارًا الى صاحب العسل بذأف السػضػع، مخفقًا بو التفاصيل السسيجة، ويكػف صاحب العسل عشجئح :
لمحرػؿ عمى مبمغ مغ السقاوؿ مداٍو ليحه  –( 2/5مع مخاعاة احكاـ السادة ) –مدتحقًا  -1 

ػقع دفعيا مقابل تمظ التغصية ، التغصية التأميشية التجارية السعقػلة التي يكػف السقاوؿ قج ت
 و 

يعتبخ صاحب العسل، ما لع يحرل عمى التغصية التأميشية عمى أسذ تجارية معقػلة، انو قج  -2 
 ( .18/1صادؽ 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 السسمغ " اف يسمغ ضج مدسولية كل مغ الفخيقيغ بدبب أه وفاة او اصابة  
جدجية او أه خدارة او ضخر يسكغ اف يمحق بأه مستمكات مادية ) باستثشاء االشغاؿ ومعجات 

أه اشخاص مسمشيغ بسػجب احكاـ السادة ( أو ب18/2السقاوؿ السسمشة بسػجب احكاـ السادة ) 
( ( ، وذلظ لسا يسكغ اف يشتج عغ عسميات التشفيح التي يقـػ بيا السقاوؿ قبل صجور" شيادة 18/4)

 االداء ". 
يجب اف ال تقل ؾيسة ىحا التأميغ لكل حادث عغ السبمغ السحجد في ممحق عخض السشاقرة، دوف اف  

واذا لع يحكخ أه مبمغ بيحا الخرػص في ممحق عخض يكػف ىشاؾ حج اقرى لعجد الحػادث، )
 السشاقرة فإف احكاـ ىحه السادة ال تصبق ( .

ما لع يشز عمى غيخ ذلظ في الذخوط الخاصة ، فإنو يتعيغ مخاعاة ما يمي بالشدبة لمتأميشات الػاردة  
 في ىحه " السادة " :

 مسّمغ " ، واف يتع استرجارىا وادامتيا مغ قبل السقاوؿ " كفخيق  -أ  
 اف يكػف التأميغ باسسي الفخيقيغ مجتسعيغ ، و  -ب 
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اف يتع تػسيع مجاىا لتذسل السدسولية ضج الخدارة والزخر الحه قج يمحق بسستمكات صاحب  -ج 
العسل مسا قج يشجع عغ تشفيح السقاوؿ لمعقج،) باستثشاء االشياء السسمغ عمييا بسػجب السادة 

 ( (، و18/2)
 فإنو يسكغ استبعاد السدسولية الى السجى الحه قج تشذأ معو عغ :  رغع ذلظ -د 
حق صاحب العسل في اف يشفح االشغاؿ الجائسة عمى او فػؽ او تحت او عبخ أه ارض، واف  -1 

 يقـػ بإشغاؿ ىحه االرض الغخاض االشغاؿ الجائسة ، و 
 

ؿ بتشفيح االشغاؿ واصالح أية عيػػب الزخر الحه يعتبخ نتيجة ال يسكغ تفادييا اللتدامات السقاو -2 
 فييا، و 

(، ما لع يكغ الغصاء التأميشي ليا  17/3أه حالة مجرجة ضسغ مخاشخ صاحب العسل في السادة ) -3   
 متاحًا بذخوط تجارية معقػلة . 

 : "Insurance for Contractor`s Personnel"التأميغ عمى مدتخجمي السقاوؿ (18/4)
اوؿ اف يدترجر ويحافظ عمى سخياف التأميغ عمى السدسولية ضج السصالبات يتعيغ عمى السق 

واالضخار والخدائخ والشفقات ) بسا فييا االجػر والشفقات القانػنية ( التي قج تشتج عغ اصابة او 
 مخض او اعتالؿ او وفاة أه شخز يدتخجمو السقاوؿ او أه مغ مدتخجمي السقاوؿ. 

السيشجس في التعػيس بسػجب وثيقة التأميغ ىحه ، باستثشاء أف ىحا كسا يجب شسػؿ صاحب العسل و  
التأميغ يسكغ اف ال يذسل أية خدائخ او مصالبات الى السجى الحه نتج عغ أه فعل او اىساؿ مغ قبل 

 صاحب العسل او افخاده . 
مذتخكيغ يجب ادامة ىحا التأميغ بذكل فعاؿ ومدتسخ شيمة السجة التي يكػف فييا ىسالء االشخاص  

في تشفيح االشغاؿ ، اما بالشدبة لسدتخجمي أه مقاوؿ فخعي ، فإف بإمكاف السقاوؿ الفخعي اف يقـػ 
 بتأميشيػع ، ولكغ يطل السقاوؿ مدسواًل عغ االلتداـ بأحكاـ ىحا " الفرل ".
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 الفرل التاسع عذخ
 القهة القاىخة

FORCE MAJEURE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 " Definition of Force Majeure"تعخيف القػة القاىخة  : (19/1)
 أه واقعة او ضخؼ استثشائي يترف بػ :يعشي مرصمح " القػة القاىخة " في ىحا " الفرل "  
 انو خارج عغ سيصخة أه فخيق ، و  -أ 
 انو لع يكغ بػسع ذلظ الفخيق اف يتحخز مشو برػرة معقػلة قبل ابخاـ العقج ، و  -ب 
 الحه لع يكغ بػسع ذلظ الفخيق اف يتجشبو او يتالفاه برػرة معقػلة عشج حجوثو ، و  -ج 
 ىخه الى الفخيق االخخ . انو ال يعدى بذكل جػ  -د 
اف القػة القاىخة يسكغ اف تذسل ، ولكشيا ليدت محرػرة في أه مغ انػاع االحجاث او الطخوؼ االستثشائية  

 التالية ، شالسا تحقق فييا الذخوط السجرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جسيعيا : 
 غ ( او الغدو ، او افعاؿ االعجاء االجانب. الحخب او االعساؿ العجائية ) سػاء اعمشت الحخب او لع تعم -1 
 التّسخد او اعساؿ االرىاب او الثػرة او العرياف أو االستيالء عمى الحكع بالقػة او الحخب  االىمية.  -2 
االضصخابات او السذاغبات او حخكات االخالؿ بالشطاـ، او االضخابات او الحرار مغ قبل اشخاص مغ  -3 

 السدتخجميغ االخخيغ لجى السقاوؿ والسقاوليغ الفخعييغ ، وغيخ أفخاد السقاوؿ و 
االعتجة الحخبية او السػاد الستفجخة او االشعاعات االيػنية ، او التمػث باالشعاعات الشػوية ، باستثشاء  -4 

 ما  يسكغ اف يعدى الى استخجاـ السقاوؿ لسثل ىحه االعتجة او الستفجخات او االشعاعات ، و 
 صبيعة مثل الدالزؿ او االعاصيخ او العػاصف العاتية او الشذاط البخكاني .كػارث ال  -5

 " Notice of Force Majeure"االشعار عغ القػة القاىخة  : (19/2)
اذا تعحر عمى احج الفخيقيغ ) او كاف سيتعحر عميو ( اداء أه مغ التداماتو التعاقجية بدبب حرػؿ قػة  

سل اشعارًا الى الفخيق االخخ يعمسو بالحجث او الطخوؼ التي تذكل القػة قاىخة، فإنو يتعيغ عميو اف يخ 
القاىخة ، واف يحجد في ىحا االشعار تمظ االلتدامات التي اصبح ) أو سيربح ( متعحرًا عميو أداؤىا . يتعيغ 

تخض ( يػمًا مغ التاريخ الحه اصبح ؼيو ىحا الفخيق عمى دراية ) او يف14اف يرجر ىحا االشعار خالؿ )
 ؼيو انو قج درى ( بالحجث او الطخؼ الحه شكل القػة القاىخة . 

يعتبخ الفخيق الحه قاـ بارساؿ اإلشعار معحورًا مغ اداء االلتدامات السشػه عشيا شيمة بقاء مفعػؿ القػة  
 القاىخة السانعة لو مغ ادائيا . 

القػة القاىخة عمى التدامات أه فخيٍق  وبالخغع مغ أه حكع آخخ في ىحا " الفرل " ، يجب اف ال يصبق حكع 
 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  

ب العقج ، كشتيجة لمقػة القاىخة وعمى أه فخيق اشعار الفخيق االخخ عشج تػؾف تأثخه بالقػة التداماتو بسػج
 القاىخة . 

 " Consequences of Force Majeure"     تبعات القػة القاىخة   : (19/4)
اذا مشػػػػع السقػػػػاوؿ مػػػػغ أداء أه مػػػػغ التداماتػػػػو بسػجػػػػب العقػػػػج نتيجػػػػة لقػػػػػة قػػػػاىخة تػػػػع ارسػػػػاؿ اشػػػػعار  
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(، وتكبػػػج بدػػػببيا تػػػأخخًا فػػػي مػػػجة التشفيػػػح و/ او كمفػػػة مػػػا، يكػػػػف 19/2ا عسػػػاًل بأحكػػػاـ السػػػادة )بذػػػأني
 (، مدتحقًا لسا يمي : 20/1السقاوؿ، مع مخاعاة احكاـ السادة )

تسجيػػػج مػػػجة االنجػػػاز بدػػػبب ىػػػحا التػػػأخيخ، اذا كػػػاف االنجػػػاز قػػػج تػػػأخخ او سػػػػؼ يتػػػأخخ، وذلػػػظ  -أ  
 و ( ، 8/4بسػجب احكاـ السادة )

أف تػػػػجفع لػػػػػو ىػػػػػحه الكمفػػػػة، اذا كػػػػػاف الحػػػػػجث او الطػػػػخؼ مػػػػػغ الشػػػػػػع السػصػػػػػؼ فػػػػػي أه مػػػػػغ  -ب 
 -19/1( وؼيسػػػػػا اذا حرػػػػػل أه مػػػػػغ االحػػػػػجاث فػػػػػي الفقػػػػػخات )5,4,3,2,1د/ -19/1الفقػػػػػخات )

 ( في  الجولة.  3،5,4، 2، 1د/
تفاؽ عمييا او اعجاد ( لال 3/5يتعيغ عمى السيشجس بعج تدمسو ىحا االشعار اف يترخؼ بسػجب السادة ) 

 تقجيخاتو بذأنيا .   
 ”Force Majeure Affecting Sub Contractor القػة القاىخة التي تسثخ عمى السقاوؿ الفخعي (19/5)

اذا كاف أه مقاوؿ فخعي مدتحقًا بسػجب أه عقج او اتفاؾية متعمقة باالشغاؿ العفاٍء نتيجًة لقػة قاىخة بشاًء  
خوط اوسع مغ تمظ السحجدة في ىحا " الفرل " ، فاف تمظ االحجاث او الطخوؼ عمى شخوط اضاؼية او ش

االضاؼية او االوسع لمقػة القاىخة ال تعفي السقاوؿ في حالة عجـ ادائو ، وال تخػلة أه اعفاء بسػجب أحكاـ 
 ىحا " الفرل " . 

 إنياء العقج اختياريًا ، الجفع واالخالء مغ مدسولية االداء   : (19/6)
"Optional Termination, Payment and Release " 

( يػمًا باستسخار بدبب القػة القاىخة التي تع 84اذا تعحر االداء في تشفيح كل االشغاؿ برػرة جػىخية لسجة ) 
( يػمًا 140( ، او لفتخات متتابعة تتجاوز بسجسػعيا أكثخ مغ )19/2ارساؿ إشعار بذأنيا بسػجب السادة )

القاىخة التي تع ارساؿ اإلشعار بذأنيا ، فعشجىا يسكغ اله فخيق اف يخسل الى الفخيق  بدبب نفذ القػة
( أياـ مغ تاريخ ارساؿ 7االخخ اشعارًا بإنياء العقج . وفي ىحه الحالة ، يربح انياء العقج نافحًا بعج )

معجاتو ، عساًل باحكاـ االشعار ، ويتعيغ عمى السقاوؿ السباشخة باتخاذ االجخاءات لمتػؾف عغ العسل وازالة 
 ( . 16/3السادة )

عشج انياء العقج بيحه الرػرة ، يتعيغ عمى السيشجس اف يقـػ بتقجيخ ؾيسة االشغاؿ التي تع انجازىا ،  
 واصجار شيادة دفع تتزسغ ما يمي : 

 السبالغ الػاجبة الجفع مقابل أه عسل تع تشفيحه ولو سعخ محجد في العقج ، و  -أ 
لتجييدات والسػاد التي جخى تثبيت شخائيا والتي تع تدمسيا مغ قبل السقاوؿ أو تمظ التي تعاقج كمفة ا -ب 

عمى تػريجىا، وفي مثل ىحه الحالة تربح ىحه التجييدات والسػاد ممكًا لراحب العسػل ) وضسػػػغ 
العسل، مدسوليتو( حاؿ تدجيجه الثسانيا ، ويتعيغ عمى السقاوؿ تدميسيا ووضعيا تحت ترخؼ صاحب 

 و 
أه كمفة او مدسولية اخخى تكبجىا السقاوؿ في تمظ الطخوؼ بذكل معقػؿ نتيجة تػقعو النجػاز  -ج 

 االشغاؿ، و 
كمفة ازالة االشغاؿ السسقتة ومعجات السقاوؿ مغ السػقع ، واعادتيا الى مخازنو في بمجه ) او الى أه  -د 

 ( ، و  مكاف آخخ شخيصة عجـ تجاوز كمفة اعادتيا الى بمجه
كمفة تخحيل مدتخجمي السقاوؿ وعسالو الحيغ كاف قج استخجميع لتشفيح االشغاؿ برػرة متفخغة ،  -ىػ  

 وذلظ عشج انياء ىحا العقج . 
 Release from Performance under the" االخالء مغ مدسولية االداء بسػجب القانػف  : (19/7)

Law” 
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ل"، اذا نذأ أه حجث أو ضخؼ خارج عغ سيصخة الفخيقيغ ) بسا في بالخغع مغ أه حكع آخخ في ىحا "الفر 
ذلظ القػة القاىخة ولكغ ليذ محرػرًا بيا (، وجعل وفاء أحج الفخيقيغ او كمييسا بالتداماتو التعاقجية 

مدتحياًل او مخالفًا لمقانػف، أو يسده بسقتزى القانػف الحه يحكع العقج الى اعفاء الفخيقيغ مغ االستسخار 
اداء أه التداـ آخخ بسػجب العقج عشجئح، وبعج اشعار مغ أه مغ الفخيقيغ الى الفخيق االخخ بحلظ  في

 الطخؼ او الحجث:
يعفى الفخيقاف مغ االستسخار في اداء أه التداـ آخخ ، ولكغ بجوف االجحاؼ بحقػؽ أه مشيسا  -أ 

 بخرػص أه اخالؿ سابق بالعقج ، و 
مى صاحب العسل اف يجفعو الى السقاوؿ، ىػ نفذ ما يدتحق دفعو بسػجب يكػف السبمغ الحه يتختب ع -ب 

 ( آنفًا ، كسا لػ أف العقج قج تع انياؤه بسػجبيا . 19/6احكاـ السادة )
 
 
 
 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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 الفرل العذػخوف                                     
 السصالبات والخالفات والتحكيم

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Contractor`s Claims"مصالبات السقاوؿ :  (20/1)
فعة اضاؼية اذا كاف السقاوؿ يعتبخ نفدو مدتحقًا لمحرػؿ عمى تسجيج في " مجة االنجاز " و / او اية د 

بسػجب أه " مادة " مغ ىحه الذخوط ، او لغيخ ذلظ مغ االسباب الستعمقة بالعقج ، فإنو يتعيغ عميو اف 
يخسل الى السيشجس إشعارًا مبيشًا ؼيو الحجث او الطخؼ الحه أدى الى تكّػف السصالبة .  يتعيغ ارساؿ 

( يػمًا مغ تاريخ دراية 28تتجاوز )ىحا االشعار في اقخب فخصة مسكشة عسميًا ، وذلظ خالؿ مجة ال 
 السقاوؿ او وجػب درايتو بحلظ الحجث او الطخؼ . 

( يػمػػػًا تمػػػظ ، فإنػػػو لػػػغ يػػػتع تسجيػػػج مػػػجة 28إذا اخفػػػق السقػػػاوؿ فػػػي ارسػػػاؿ االشػػػعار خػػػالؿ فتػػػخة الػػػػ ) 
االنجػػػاز ، ولػػػغ يكػػػػف السقػػػاوؿ مدػػػتحقًا لمحرػػػػؿ عمػػػى أه دفعػػػة اضػػػاؼية ، وبػػػحلظ يعتبػػػخ صػػػاحب 

و قػػػػج اخميػػػػت مدػػػػسوليتو ؼيسػػػػا يتعمػػػػق بتمػػػػظ السصالبػػػػة . وؼيسػػػػا عػػػػجا ذلػػػػظ ،  فإنػػػػو يشبغػػػػي العسػػػػل أنػػػػ
 تصبيق االحكاـ التاليػة مػغ ىػػحه " السادة ". 

كسا يتعيغ عمى السقاوؿ ايزًا اف يخسل اية إشعارات أخخى تكػف مصمػبة بسػجب العقج ، واف يقجـ  
 قة بالحجث او الطخؼ السحكػريغ . التفاصيل السسيجة لمسصالبة ، وذلظ لكل ما لو عال

يشبغي عمى السقاوؿ اف يقـػ بحفظ الدجالت السعاصخة ) السحاضخ ( مسا قج تدتمدمو الزخورة الثبات  
دوف  –صحة السصالبة ، إما في السػقع او في أه مكاف آخخ مقبػؿ لجى السيشجس . ويسكغ لمسيشجس 

بعج تدمسو آله اشعار بسػجب ىحه " السادة "  –شيا اف يكػف مزصخًا لالقخار بسدسولية صاحب العسل ع
، اف يخصج حفظ الدجالت و / او اف يػعد الى السقاوؿ بسػاصمة تجويغ الدجالت السعاصخة . ويتعيغ 
عمى السقاوؿ اف يتيح لمسيشجس فخصة االشالع عمى الدجالت وتفحريا ، واف يقجـ لو ندخًا مشيا )اذا 

 شمب مشو ذلظ(.
( يػمًا مغ تاريخ درايتو بالحجث أو الطخؼ 42السقاوؿ اف يخسل الى السيشجس خالؿ ) كسا يشبغي عمى 

الحه ادى الى تكػف السصالبة ) او مغ التاريخ الحه كاف مفخوضًا ؼيو اف يكػف قج درى بو ( ، او خالؿ 
ة اية فتخة اخخى يقتخحيا السقاوؿ ويػافق عمييا السيشجس ، مصالبًة مفرمًة برػرة واؼية وشامم

لمتفاصيل السسيجة السذ السصالبة وتسجيج السجة و / او الجفعة االضاؼية السصالب بيا . اما اذا كاف 
 لمحجث او الطخؼ الحه ادى الى تكػف السصالبة مفعػؿ مدتسخ، فإنو  

 تعتبخ السصالبة السفّرمة التي تع تقجيسيا مصالبًة مخحمية ، و -أ  
ساؿ السصالبات السخحمية االخخى شيخيًا ، مبيشًا في كل مشيا مجة يتعيغ عمى السقاوؿ اف يػاصل ار  -ب 

التأخخ الستخاكع و/ او السبمغ السصالب بو ، وغيخىا مغ التفاصيل السسيجة حدبسا يصمبو السيشجس 
 برػرة معقػلة .

ة ( يػمًا مغ تاريخ انتياء اآلثار الشاجس28يتعيغ عمى السقاوؿ أف يخسل مصالبتو الشيائية خالؿ ) -ج
 عغ

 الحجث أو الطخؼ، أو خالؿ أه مجة أخخى قج يقتخحيا السقاوؿ ويػافق عمييا السيشجس.     
( يػمًا مغ تاريخ تدمسو مصالبة ما، او أه تفاصيل اخخى مسيجة 42يتعيغ عمى السيشجس، خالؿ )

صالبة ويخد اف يؿّيع الس –أو خالؿ أه فتخة يقتخحيا السيشجس ويػافق عمييا السقاوؿ  -لسصالبة سابقة 
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عمييا اما بالسػافقة، او عجـ السػافقة مع بياف تعميقاتو مفرمة عمييا ، ولو ايزًا اف يصمب أية تفاصيل 
اخخى ضخورية،ورغع ذلظ، فانو يعتبخ ممدمًا بتقجيع رّده عمى اسذ السصالبة خالؿ تمظ الفتخة ، واذا لع 

صالبة قج تحػلت الى خالؼ، وأله فخيق أف يِف السيشجس بيحا االلتداـ يسكغ اله فخيق اعتبار اف الس
يحيل الخالؼ الى السجمذ لمشطخ ؼيو، عمى اف يخفق بتمظ االحالة السحكخات التي تثبت اف السيشجس لع 

 يِف بالتدامو.
يجب اف تتزسغ كل شيادة دفع تمظ السبالغ الخاصة بأه مصالبة أمكغ إثبات استحقاقيا برػرة معقػلة  

عقج ذات الرمة .  ما لع ، والى أف ، يتع تقجيع التفاصيل الػاؼية التي تثبت بسػجب أه مغ احكاـ ال
صحة االدعاء لكامل السصالبة ، فإف استحقاؽ السقاوؿ بذأنيا ، يكػف محرػرًا بحلظ الجدء مغ 

 السصالبة الحه تسكغ مغ اف يثبت صحة ادعائو بذأنو . 
(، باالتفاؽ  3/5يترخؼ وفقًا الحكاـ السادة )  يتعيغ عمى السيشجس خالؿ الفتخة السحجدة اعاله، اف 

 او اف يقـػ بإعجاد التقجيخات الستعمقة بخرػص :   -عمى
 ( ، و/ أو  8/4( أه تسجيج في مجة االنجاز ) سػاء قبل أو بعج انقزائيا ( بسػجب السادة ) 1) 
  ( الجفعة االضاؼية ) اف وججت( مسا يدتحق لمسقاوؿ بسػجب احكاـ العقج .2) 
تعتبخ متصمبات ىحه" السادة " اضافة لتمظ الػاردة في أه" مادة " أخخى قج تشصبق عمى السصالبة، واذا لع  

يمتـد السقاوؿ باحكاـ ىحه" السادة" أو أية" مادة "اخخى ؼيسا يتعمق بأية مصالبة ، فيشبغي اف يسخح في 
لمسصالبة عشج تقجيخ أه تسجيج في  االعتبار مجى ) اف وجج ( أثخ ىحا االخفاؽ عمى التقري السشاسب 

مجة االنجاز و/ او اية دفعة اضاؼية برػرة مالئسة، اال اذا كانت السصالبة قج تع استبعادىا بسػجب 
 الفقخة الثانية مغ ىحه " السادة" . 

 تعييغ مجمذ فّس الخالفات ) السجمذ(  : (20/2)
"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) " 

(، ويتعيغ عمى الفخيقيغ 20/4يتع فّس الخالفات مغ قبل "مجمذ فّس الخالفات" اعساال الحكاـ السادة ) 
 اف يقػما بتدسية اعزاء السجمذ برػرة مذتخكة ضسغ السجة السحجدة في ممحق عخض السشاقرة . 

اقرة مغ يتكػف " السجمذ " مغ عزػ واحج او ثالثة اعزاء كسا ىػ محجد في ممحق عخض السش 
اشخاص ذوه 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 عزػػ واحػج لمحرػػؿ عمػى مػافقػة  

ومغ ثع يقـػ الفخيقاف بالتذاور مع العزػيغ السعيشيغ لالتفاؽ عمى العزػ الثالػث  الفخيق االخخ عميو ،
 ، والحه يتع تعييشو رئيدًا لمسجمذ . 

عمى انو اذا كانت ىشالظ قائسة أعزاء مخشحيغ مذارًا الييا في العقج ، فانو يتع اختيار اسساء  
غيخ قادر او غيخ راغب في قبػؿ التعييغ االعزاء مغ بيغ االسساء الػاردة فييا ، باستثشاء أه شخز 

 كعزػ في السجمذ . 
تتع صياغة االتفاؾية بيغ الفخيقيغ وعزػ السجمذ الػحيج او كل عزػ مغ االعزاء الثالثة بحيث  

يذار الى الذخوط العامة الستعمقة " باتفاؾية فس الخالفات " السخفقة كسمحق بالذخوط الخاصة لمعقج ، 
 ت يتفق عمييا ؼيسا بيشيع .مع ادخاؿ اية تعجيال

يجب اف يتفق الفخيقاف عشج االتفاؽ عمى شخوط التعييغ عمى مقجار السكافآة لعزػ السجمذ السشفخد او  
 لكٍل مغ األعزاء الثالثة ، وايزًا عمى مقجار السكافأة اله مغ الخبخاء الحيغ يدتذيخىع السجمذ .

اه وقت ، احالة اه امخ الى السجمذ البجاء الخأه  يجػز لمفخيقيغ مجتسعيغ ، اذا اتفقا عمى ذلظ في 
 حػلو ، لكشو ال يحق اله فخيق أف يدتذيخ " السجمذ " في أه امخ اال بسػافقة الفخيق االخخ .  
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اذا اتفق الفخيقاف عمى ىحا الشحػ في أه وقت ، ؼيجػز ليسا تعييغ شخز او اشخاص بجالء وبتأىيل  
لعزٍػ او اكثخ مغ اعزاء السجمذ. وما لع يتفق الفخيقاف عمى غيخ  مشاسب ) ليكػف أو يكػنػا بجالء (

ذلظ ، فإف التعييغ يربح نافحًا في حالة استشكاؼ أه عزػ عغ العسل او انو اصبح غيخ قادر عمى 
 اداء ميامو بدبب العجد او الػفاة ، او بدبب االستقالة او انياء التعييغ.

ج تع تعييغ البجيل ، فانو يجب تعييغ العزػ البجيل باتباع اذا حرمت أه مغ ىحه الطخوؼ ولع يسكغ ق 
نفذ االجخاءات التي تع مغ خالليا تعييغ العزػ االصيل ، مغ حيث تدسيتو والسػافقة عميو وذلظ 

 بسػجب احكاـ ىحه " السادة " . 
يسكغ انياء تعييغ أه عزػ باتفاؽ الفخيقيغ مجتسعيغ ، وليذ مغ قبل أه مغ صاحب العسل او  

السقاوؿ باالنفخاد . وما لع يتع االتفاؽ عمى خالؼ ذلظ مغ قبل الفخيقيغ ، فاف مجة تعييغ " السجمذ " ) 
(  14/12بسا في ذلظ كل عزػ ؼيو ( تشتيي عشجما ُتربح " السخالرة " السشػه عشيا في السادة ) 

 ذلظ .نافحه ، إال اذا تع الشز في الذخوط الخاصة او اتفاؾية فس الخالفات عمى غيخ 
 

 االخفاؽ في االتفاؽ عمى تعييغ " السجمذ:  (20/3)
Board Adjudication “Failure to Agree Dispute “ 

 اذا انصبقت أه مغ الحاالت التالية تحجيجًا :
لػػػػع يتفػػػػق الفخيقػػػػاف عمػػػػى تعيػػػػيغ عزػػػػػ السجمػػػػذ السشفػػػػخد فػػػػي السػعػػػػج السحػػػػّجد ضػػػػسغ الفقػػػػخة  -أ  

 ( ، او 20/2االولى مغ السادة ) 
اخفق أه فخيق في تدسية عزػ ما ) لمسػافقة عميو مغ قبل الفخيق االخخ ( اذا كاف " السجمذ"  -ب 

 يتكػف مغ ثالثة اعزاء في السػعج السحكػر اعاله ، او
 لع يتفق الفخيقاف عمى تعييغ العزػ الثالث ) رئيذ السجمذ ( في السػعج السحكػر اعاله ، او -ج 
( يػمًا مغ انتياء ميسة العزػ  42تعييغ أه عزػ بجيل خالؿ مجة )  لع يتفق الفخيقاف عمى -د 

السشفخد لمسجمذ ، او احج االعزاء الثالثة لمسجمذ ، بدبب استشكافو او بدبب الػفاة او العجد عغ 
اداء السياـ او بدبب االستقالة او انياء التعييغ، فعشجىا ، تقـػ جية التعييغ أو الذخز الخسسي 

بشاًء عمى شمب أه مغ الفخيقيغ أو كمييسا وبعج اجخاء التذاور الالـز  –وط الخاصة السدسى في الذخ 
بتعييغ عزػ السجمذ ىحا، ويكػف ىحا التعييغ نيائيًا وقصعيًا ، كسا يتعيغ عمى   –مع كال الفخيقيغ 

 الفخيقيغ أف يجفعا مكافآة ىحه الجية أو الذخز الخسسي الحه قج تع تعييشو مشاصفة.

 

 اتخاذ القخار مغ قبل مجمذ فّس الخالفات ) السجمذ (: (20/4)
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision " 

اذا نذأ خالؼ مغ أه نػع كاف بيغ الفخيقيغ ، ؼيسا يترل او يشذأ عغ العقج عغ تشفيح االشغاؿ ، بسا  
تحجيج ؾيسة مغ قبل السيشجس ، في ذلظ أه خالؼ حػؿ أه شيادة أو تقجيخات أو تعميسات أو رأه او 

فإنو يسكغ اله فخيق احالة الخالؼ خصيًا الى " السجمذ " لجراستو واتخاذ قخار بذأنو ، مع ارساؿ 
ندختيغ مغ ذلظ االشعار الى الفخيق االخخ والسيشجس ، وعمى اف يتع التشػيو بأف احالة الخالؼ ىحه 

 تتع وفقًا الحكاـ ىحه " السادة " . 
السجمذ " مكػنا مغ ثالثة اعزاء ، فإف السجمذ يعتبخ انو قج تدمع اشعار احالة الخالؼ  واذا كاف " 

 اليو وفقًا الحكاـ ىحه " السادة " بالتاريخ الحه يتدمع ؼيو رئيذ السجمذ مثل ىحا االشعار . 
مكانية يتعيغ عمى الفخيقيغ اف يقجما الى السجمذ كل السعمػمات االضاؼية بجوف تػاٍف ، واف يػفخا ا 

الجخػؿ الى السػقع والتدييالت السشاسبة مسا قج يصمبو " السجمذ " لغخض تسكيغ السجمذ مغ اتخاذ 
 قخار بذأف ذلظ الخالؼ ، ويفتخض ضسشًا اف السجمذ ال يعسل كييئة تحكيع.
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و ، ( يػما مغ تاريخ تدمسو اشعارًا بإحالة الخالؼ الي84يتعيغ عمى " السجمذ " خالؿ مجة ال تتجاوز )  
او خالؿ اية فتخة اخخى يقتخحيا السجمذ ويػافق عمييا الفخيقاف ، اف يتخح قخاره بذأنو ، ويذتخط في 
ىحا القخار اف يكػف معمال ، واف يشػه ؼيو عمى انو يتع اصجاره عساًل باحكاـ ىحه " السادة " . ويعتبخ ىحا 

مخاجعتو بصخيقة التدػية الػّدية او مغ القخار ممدمًا لمفخيقيغ ويتعيغ عمييسا تشفيحه ما لع وحتى تتع 
خالؿ اجخاءات التحكيع كسا سيخد الحقًا ، وما لع يكغ قج جخى التخمي عغ العقج او نقزو او انيائو ، 

 فانو يتعيغ عمى السقاوؿ في مثل ىحه الحالة اف يدتسخ في تشفيح االشغاؿ وفقًا الحكاـ العقج . 
( يػمًا مغ تاريخ تدمسو لمقخار ، اف يخسل 28جمذ "  فعميو خالؿ )اذا لع يخض أحج الفخيقيغ بقخار " الس 

إشعارًا لمفخيق االخخ يعمسو ؼيو بعجـ رضاه . واذا لع يتسكغ " السجمذ " مغ اصجار قخاره خالؿ فتخة الػ 
( يػمًا ) او حدبسا يتفق عميو خالفًا لحلظ ( مغ تاريخ تدمسو شمب احالة الخالؼ اليو ، عشجئح 84)

( يػمًا السشقزية ، اف يعمع الفخيق االخخ 84( يػمًا التالية لفتخة الػ )28ه فخيق خالؿ فتخة الػ )يجػز أل
 بعجـ رضاه . 

فػػػي أه مػػػغ ىػػػاتيغ الحػػػالتيغ ، يتعػػػيغ بيػػػاف االمػػػخ الستشػػػازع عميػػػو واسػػػباب عػػػجـ الخضػػػى فػػػي ذلػػػظ  
" . وباسػػػػتثشاء مػػػػا  اإلشػػػػعار ، وكػػػػحلظ التشػيػػػػو عمػػػػى انػػػػو يػػػػتع اصػػػػجاره بسػجػػػػب احكػػػػاـ ىػػػػحه " السػػػػادة

( فإنػػػػػػو ال يجػػػػػػػز أله فخيػػػػػػق السباشػػػػػػخة بػػػػػػأجخاءات  20/8 (و )20/7يػػػػػػخد تاليػػػػػػًا فػػػػػػي السػػػػػػادتيغ )
التحكػػػيع حػػػػػؿ الخػػػػالؼ، اال اذا تػػػػع اصػػػػجار االشػػػػعار بعػػػجـ الخضػػػػى عمػػػػى الشحػػػػػ السحػػػػجد فػػػػي ىػػػػحه " 

 السادة " . 
و ، ولػػػع يرػػػجر إشػػػعار بعػػػجـ أمػػػا اذا قػػػاـ " السجمػػػذ " باصػػػجار قػػػخاره الستعمػػػق بػػػأه أمػػػخ متشػػػازع عميػػػ 

( يػمػػػػًا مػػػػغ بعػػػػج تػػػػاريخ تدػػػػمسو لمقػػػػخار ، فػػػػإف قػػػػخار " السجمػػػػذ " 28الخضػػػػا مػػػػغ أه فخيػػػػق خػػػػالؿ )
 يربح نيائيًا وممدما لكال الفخيقيغ . 

 "Amicable Settlement"التدػية الػدية  : (20/5)
عمػى الفػخيقيغ محاولػة تدػػية  ( اعػاله ، فإنػو يتعػيغ20/4اذا صجر اشعار بعجـ الخضى اعسػااًل لمسػادة ) 

الخالؼ بذكل وده ومالع يتفق الفخيقاف عمى خالؼ ذلظ، فإنو يجػز البجء بإجخاءات التحكيع في أو بعج 
اليػػـػ الدػػادس والخسدػػيغ مػػغ تػػاريخ ارسػػاؿ االشػػعار بعػػجـ الخضػػى ، حتػػى لػػػ لػػع تػػتع محاولػػة تدػػػية 

 الخالؼ بيشيسا وديًا .  
 " Arbitration" التحكيػػع : (20/6)

مػػػا لػػػع يكػػػغ قػػػج تسػػػت تدػػػػية الخػػػالؼ وديػػػًا ، فػػػإف أه خػػػالؼ حػػػػؿ قػػػخار " السجمػػػذ " ) اف وجػػػج (  
بذػػػػأنو، مسػػػػا لػػػػع يرػػػػبح نيائيػػػػًا وممدمػػػػًا، تػػػػتع تدػػػػػيتو) بػاسػػػػصة التحكػػػػيع الػػػػجولي(. ومػػػػا لػػػػع يتفػػػػق 

   -الفخيقاف عمى غيخ ذلظ، فانو :
 .( ، وI.C.Cع الرادرة عغ غخفة التجارة الجولية )تتع تدػية الخالؼ نيائيًا بسػجب قػاعج التحكي  -أ 
تػػػتع تدػػػػية الخػػػالؼ مػػػغ قبػػػل ىيئػػػة تحكػػػيع مكػنػػػة مػػػغ ثالثػػػة اعزػػػاء يعيشػػػػف بسػجػػػب قػاعػػػج  -ب 

 التحكيع السحكػرة ، و 
 ( . 1/4تتع اجخاءات التحكيع بمغة االتراؿ السحجدة في السادة ) -ج 
مخاجعة وتشؿيح اية شيادة او تقجيخات او تعميسات او اراء تتستع ىيئة التحكيع برالحية كاممة لمكذف و  

او تقييع صجر عغ السيشجس ، وأه قخار صادر عغ مجمذ فّس الخالفات ؼيسا يتعمق بالخالؼ ، عمسًا 
بأنو ال شئ يسكغ اف يشدع االىمية عغ السيشجس مغ السثػؿ اماـ ىيئة التحكيع لإلدالء بذيادتو او 

 مق بالخالؼ . تقجيع ادلة في أه امخ متع
كسا يشبغي عجـ تقييج أه 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 الخضى ، كسا 
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 يعتبخ أه قخاٍر  لمسجمذ " بّيشو مقبػلة في التحكيع . 
ز السباشخة بالتحكيع قبل او بعج انجاز االشغاؿ ، ويجب اف ال تتأثخ التدامات أه مغ الفخيقيغ أو يجػ  

 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 أه فخيق بإرساؿ اشعار بعجـ الخضى خالؿ الفتخة السحجدة في السادة ) -أ 
 اصبح قخار " السجمذ " الستعمق بالخالؼ السشطػر ) اف وجج ( نيائيًا وممدمًا ، و  -ب 
 اخفق أه فخيق في االمتثاؿ ليحا القخار ،  -ج 
اف  –بػػػػػػجوف االجحػػػػػػاؼ بػػػػػػأه حقػػػػػػػؽ اخػػػػػػخى قػػػػػػج تكػػػػػػػف لػػػػػػو  –ئػػػػػػح ، يسكػػػػػػغ لمفخيػػػػػػق االخػػػػػػخ عشج 

( وفػػػػػػي مثػػػػػػل ىػػػػػػحه 20/6يحيػػػػػػل مػضػػػػػػػع عػػػػػػجـ االمتثػػػػػػاؿ ىػػػػػػحا الػػػػػػى التحكػػػػػػيع بسػجػػػػػػب السػػػػػػادة )
( 20/5( الستعمقػػػػػػػػػػػة بقػػػػػػػػػػػخار السجمػػػػػػػػػػػذ و )20/4الحالػػػػػػػػػػػة ، ال تصبػػػػػػػػػػػق احكػػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػػادتيغ )

 الستعمقة بالتدػية الػدية.
 تعييغ ) السجمذ(  :انقزاء فتخة  (20/8)

  "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment 
اذا نذػػػػأ أه خػػػػػالؼ بػػػػيغ الفػػػػػخيقيغ ؼيسػػػػػا يترػػػػل بالعقػػػػػج او مسػػػػا ىػػػػػػ ناشػػػػػئ عشػػػػو او عػػػػػغ تشفيػػػػػح  

االشػػػغاؿ ، ولػػػع يكػػػغ ىشالػػػظ وجػػػػد " لسجمػػػذ " فػػػّس الخالفػػػات " سػػػػاء بدػػػبب انقزػػػاء فتػػػخة تعييشػػػو 
 االسباب، فإنو : ، او لغيخ ذلظ مغ 

( الستعمقػػػػة 20/5( الستعمقػػػػة بقػػػػخار السجمػػػػذ ، وال السػػػػادة )20/4ال يػػػػتع تصبيػػػػق احكػػػػاـ السػػػػادة ) -أ 
 بالتدػية الػدية ، و 

 ( . 20/6يسكغ اف يحاؿ الخالؼ مباشخة الى التحكيع بسػجب احكاـ السادة ) -ب 
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 عقج السقاولة السػحج
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  2013 السعجلة الثانية صبعةال

 
 

 الجػػدء الثالػث 

 الذػػػخوط الخاصػػػة  
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 الفيخس
 101 الذخوط الخاصة - أ الجدء الثالث

 102 األحكـام العامة األول
 104 صاحب العســل الثاني

 105 السيشــــجس الثالث
 106 السقـــــاول الخابع

 108 السدتخجمهن والعسال الدادس
 110 تجييدات اآللية والسهاد والسرشعيةال الدابع
 111 السباشخة والتأخيخات وتعميق العسل الثامن
 112 االختبارات عشج اإلنجاز التاسع
 113 تدّمم األشغال من قبل صاحب العسل العاشخ

 115 كيل األشغال وتقجيخ القيسة الثاني عذخ 
 116 التغيـيخات والتعجيالت الثالث عذخ
 117 سة العقج والجفعاتقي الخابع عذخ

 119 تعميق العسل وإنياء العقج من قبل السقاول  الدادس عذخ  
 120 السخاشخ والسدؤولية الدابع عذخ
 123 التأمـــــين الثامن عذخ

 124 السصالبات والخالفات والتحكيم العذخون      
 125 الذخوط الخاصة اإلضافية -ب 
 126 معمهمات مصمهبو من السقاول 
 130 نساذج العخض والزسانات واالتفاقيات والبيانات ج
 131 نسهذج كتاب عخض السشاقرة -ج 1ج
 132 ممحق عخض السشاقرة 2ج
 134 نسهذج كفالة السشاقرة 3ج
 135 نسهذج اتفاقية العقج 4ج
 136 نسهذج اتفاقية فّس الخالفات ) مجمذ بعزه واحج (  5ج
 137 مجمذ بثالثة أعزاء ( نسهذج اتفاقية فّس الخالفات ) 6ج

 138 شخوط اتفاقية فّس الخالفات 
 140 نسهذج ضسان األداء ) كفالة التشفيح ( 7ج
 141 نسهذج ضسان إصالح العيهب ) كفالة إصالح العيهب ( 8ج
 142 نسهذج كفالة الجفعة السقجمة  9ج
 143 نسهذج مخالرة عن دفعة اإلنجاز عشج تدمم االشغال  10ج
 144 ذج مخالرة ) االبخاء ( نسه  11ج
 145 نسهذج التدامات السقاول 12ج
 146 إقخار متعمق بالجفعات األخخى  13ج
 147 إقخار متعمق بالجفعات السسشهعة  14ج

  147 
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 عقج السقاولة السػحج لمسذاريع اإلنذائية
  الجدء الثالث : الذخوط الخاصة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ................................................................................................ السذخوع:
     

 
................................................................................................ 

 
 ..............................................................................................العصاء رقع: 

 
 
 

 الذخوط الخاصة . - أ
 الذخوط الخاصة اإلضاؼية. -ب
 واالتفاؾيات والبيانات .نساذج العخض والزسانات   -ج

     
 

يعتبخ ىحا الجدء مغ دفتخ عقج السقاولة السػحج متسسًا لجدء الذخوط العامة ،  وتعتسج الذخوط الػاردة في ىحا     
 الجدء كذخوط خاصة لمعقج .

خح بو بالقجر إّف ما يخد في ىحه الذخوط مغ إضافة أو إلغاء أو تعجيل عمى مػاد الذخوط العامة يعتبخ سائجًا ويس     
 الحه يفدخ أو يزيف أو يمغي أو يعّجؿ عمى تمظ " السػاد " .
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 الذخوط الخاصة     -أ
 األحكام العامة  -
 صاحب العسل -
 السيشــجس -
 السقـــاول -
 السدتخجمهن والعسال -
 التجييدات والسهاد والسرشعية -
 السباشخة والتأخيخات وتعميق العسل  -
 االختبارات عشج اإلنجاز -
 غال من قبل صاحب العسلتدّمم األش -
 كيل األشغال وتقجيخ القيسة -
 التغيـيخات والتعجيالت -
 قيسة العقج والجفعات -
 تعميق العسل وإنياء العقج من قبل السقاول -
 السخاشخ والسدؤولية  -
 التأميـــن  -
 السصالبات ، الخالفات والتحكيم  -

 
 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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 الفرل األوؿ

 األحكام 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 السسسدات الحكػمية والذخكات التي تداىع بيا الحكػمة.

 

 ( 1/1/3/1البشج )
 -يمغى الشز االساسي الػارد في الذخوط العامة ويدتعاض عشو بالفقخة التالية : –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تع الشز في ممحق عخض  ( يػماً 14يعشي التاريخ الحه يدبق السػعج الشيائي اليجاع عخوض السشاقرات بػ )

 السشاقرة عمى غيخ ذلظ  .
 

 )إضافي(: –( 1/1/3/10السادة )
 :السجة السعقػلة

( يػما، أيشسا وججت، وإذا شخأت الحاجة لتكػف أكثخ مغ تمظ السجة ؼيجب أف يكػف تبخيخىا 14ىي السجة التي ال تديج عغ )
 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 وأه شيء ذو ؾيسة 
مادية دفعيا السقاوؿ أو تع االتفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخخيغ " ويذسل ذلظ الترخيح عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ 

ى وسببيا ، سػاء تع دفعيا أو كانت ستجفع بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ مغ قبل وصفًا مفراًل ليحه الجفعات األخخ 
السقاوؿ أو نيابة عشو ، أو مغ قبل مقاوليو مغ الباشغ أو نيابة عشيع أو أه مغ مػضفييع أو وكالئيع أو مسثمييع ، 
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رة / السداوده نفديا واإلحالة وذلظ ؼيسا يتعمق بالجعػة إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أو عسمية السشاق
 عمى السقاوؿ أو السفاوضات التي تجخه إلبخاـ العقج مغ أجل تشفيحه فعاًل. 

 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البشج )
 

 الجفعات السسشػعة :
 

ئ ىي جسيع السبالغ سػاء كانت عسػالت أو أتعاب استذارات أو أتعاب أو غيخىا دفعت بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ أو شي
ذو ؾيسة مادية أو الػعػد أو التعيجات لجفع مثل ىحه السبالغ أو تقجيع ىحه األشياء سػاء مباشخة أو بالػاسصة ، وبغس 
الشطخ عسا إذا كاف ذلظ تع مغ قبل السقاوؿ أو نيابة عشو أو مغ قبل مقاوليو مغ الباشغ أو نيابة عشيع أو أه مغ 

إلى أه " مػضف " سػاء ترخؼ برفة رسسية أـ ال و ذلظ ؼيسا يتعمق بالجعػة مدتخجمييع ووكالئيع أو مسثمييع والتي تجفع 
إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أو عسمية السشاقرة / السداودة  نفديا أو اإلحالة عمى السقاوؿ أو السفاوضات 

 التي تجخه إلبخاـ العقج مغ أجل تشفيحه فعاًل .
 

 التفديخ : -(  1/2السادة )
 

 اؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة :تز
 " في كل شخوط العقج يحجد مقجار الخبح في عبارة " أه 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)  
 

 عقج :اتفاؾية ال –(  1/6السادة )
 

 تمغى الفقخة األخيخة مغ الشز األساسي ويدتعاض عشيا بالفقخة التالية :
" كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يجفع رسـػ الصػابع وغيخىا مغ الشفقات السذابية التي قج تتحقق عمى إبخاـ ىحه االتفاؾية 

 بسػجب القػانيغ الشافحة " .
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 الفرل الثاني
 صاحب العسل

 "The Employer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 أفخاد صاحب العسل : –(  2/3السادة ) 
 ة :تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية الساد

" في حالة وجػد مقاوليغ آخخيغ يعسمػف في السػقع لرالح صاحب العسل ، فإنو يجب تزسيغ عقػدىع أحكامًا مساثمة 
لمتعاوف وااللتداـ بتػفيخ إجخاءات الدالمة ، كسا يتعيغ عمى صاحب العسل أف يذعخ السقاوؿ بػجػد ىسالء السقاوليغ اآلخخيغ 

. " 
 

 لية لراحب العسل :التختيبات السا –(  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 
قة تسػيمو وخرػصياتو األخخى مجة اإلنجاز ، إاّل إذا تع االتفاؽ بيغ الفخيقيغ عمى تختيبات أخخى حدب ضخوؼ السذخوع وشخي

. " 
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 الفرل الثالث
 السيشجس      

       " The Engineer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         

 : واجبات وصالحية السيشجس –(  3/1السادة ) 
 

يسارس السيشجس الرالحيات السشػشة بو تحجيجًا في العقج ، أو تمظ السفيػمة مغ العقج ضسشًا بحكع الزخورة ويتعيغ  عميو 
 مػر التالية :في األ الحرػؿ عمى مػافقة صاحب العسل السدبقة وإعالـ السقاوؿ خصّيًا بحلظ

 
 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 ) 
 

 -يمغى الشز األصمي ويدتعاض عشو بسا يمي :
( يػما مغ تاريخ االستبجاؿ أف يذعخ 28ب العسل استبجاؿ السيشجس ، فإنو يتعيغ عميو قبل ميمة ال تقل عغ )إذا اعتـد صاح

السقاوؿ بحلظ ، وأف يحجد في إشعاره اسع وعشػاف وتفاصيل خبخة السيشجس البجيل . وإذا كاف لمسقاوؿ اعتخاض معقػؿ عميو 
( يػمًا مغ تاريخ تدمسو إشعار صاحب العسل مع بياف  14الؿ )فإنو يتعيغ عمى السقاوؿ أف يذعخ صاحب العسل بحلظ خ

التفاصيل السجعسة العتخاضو. ولجى تدمع صاحب العسل لسثل ىحا اإلشعار والتفاصيل السحكػرة ، يقـػ صاحب العسل باتخاذ 
 القخار الحه يختئيو ويكػف قخاره نيائيًا وباتًا .

 

 : ) إضاؼية (  –(  3/6السادة ) 
 

 اإلدارية : االجتساعات
" لمسيشجس أو لسسثل السقاوؿ أف يجعػ كل مشيسا اآلخخ إلى االجتساعات اإلدارية لجراسة أمػر العسل ، ويتعيغ عمى 
السيشجس في مثل ىحه الحالة أف يدجل محزخًا لحيثيات االجتساع ويدمع ندخة مشو لكل مغ الحاضخيغ وإلى صاحب العسل ، 

 أية أفعاؿ مصمػبة مغ أه مشيع متػافقة مع أحكاـ العقج " .مع مخاعاة أف تكػف السدسوليات عغ 
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 الفرل الخابع
 السقاول

 "The Contractor " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ضساف األداء : –(  4/2السادة ) 
 

 يمغى نز الفقخات الثانية والثالثة والخابعة مغ السادة األصمية ويدتعاض عشو بالتالي :
 

إذا نز  ( يػمًا مغ تاريخ تدمسو لكتاب القبػؿ إالّ 14يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقجـ ضساف األداء إلى صاحب العسل خالؿ )"
عمى خالؼ ذلظ ، وأف يخسل ندخة مغ الزساف إلى السيشجس . وبخالؼ ذلظ يعتبخ السقاوؿ مدتشكفًا عغ عخض مشاقرتو 

 ويحق لراحب العسل أف يرادر كفالة مشاقرتو التي سبق وأف تقجـ بيا.

لسقاوؿ حدب الشسػذج السخفق يشبغي أف يكػف ضساف االداء صادرًا مغ دولة مػافق عمييا مغ قبل صاحب العسل وأف يقجمو ا
بيحه الذخوط الخاصة . وإذا كاف ضساف األداء كفالة بشكية فإنو يجب إصجاره مغ قبل بشظ محمي مخخز ، كسا يجب تعديد 
أه ضساف صادر عغ أه بشظ أجشبي مغ قبل أحج البشػؾ السحمية السخخرة . وإذا لع يكغ الزساف بشسػذج كفالة بشكية فإنو 

 ادرًا عغ مسسدة مالية مدجمة ومخخرة لمعسل في األردف وأف يكػف مقبػاًل لجى صاحب العسل .يتعيغ أف يكػف ص
 

% مغ ؾيسة العقج ، أو أف يدتبجؿ 5بعج صجور شيادة تدمع األشغاؿ يسكغ أف تخفس ؾيسة ضساف األداء لتربح بشدبة 
 %(5، أو تخؽيس ؾيسة ضساف األداء إلى )% مغ ؾيسة العقج 5بيا ضساف إصالح العيػب ) كفالة إصالح العيػب ( بػاقع  

 
كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يتأكج مغ أف يبقى ضساف األداء ساره السفعػؿ بالؿيسة السحجدة في ممحق عخض السشاقرة إلى 

أه أف يشجد السقاوؿ األشغاؿ . وإذا احتػت شخوط الزساف عمى تاريخ النقزائو ، وتبيغ بأّف السقاوؿ لغ يكػف مخػاًل بتدمع 
ُُ . فإنو يتعيغ عميو أف  28مغ شيادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يدبق السػعج الشيائي لرالحية أه مشيسا بسجة ) ( يػمًا

 . "يقػـ بتسجيج سخياف الزساف إلى أف يتع إنجاز األشغاؿ أو إصالح العيػب حدب واقع الحاؿ 
 

 السقاولػف الفخعيػف : –(  4/4السادة ) 
 اية " السادة " :يزاؼ ما يمي إلى ني

 

% ( مغ 33إّف الحج األقرى لسجسػع السقاوالت الفخعية التي يدسح لمسقاوؿ الخئيدي إيكاليا إلى السقاوليغ الفخعيػيغ ىػ )
ؾيسة العقج السقبػلة وفقًا السعار العقج إاّل إذا كاف السقاوؿ الفخعي مصمػبًا بسػجب العقج ، وعمى السقاوؿ أف يخفق بعخضو 

ؼيو األعساؿ التي سيقـػ بإيكاليا إلى السقاوليغ الفخعيػيغ مع تحجيج الشدبة مغ ؾيسة العقج لكمعسل سيشفح مغ قبل  كذفًا يبيغ
فخعي . عمى السقاوؿ أثشاء فتخة التشفيح تدويج السيشجس وصاحب العسل بشدخ عغ جسيع عقػد السقاوالت الفخعية ،  أه مقاوؿ

 اوز الشدبة السبيشة آنفًا وإبالغ صاحب العسل عغ أية مخالفات بيحا الخرػص كسا يتعيغ عمى السيشجس التأكج مغ عجـ تج
مػػػغ قػػػانػف مقػػػاولي اإلنذػػػاءات، فيػػػتع اإللتػػػداـ بالشدػػػبة التػػػي  16فػػػي حػػػاؿ العصػػػاءات التػػػي تشصبػػػق عمييػػػا أحكػػػاـ السػػػادة 

 يقخرىا مجمذ الػزراء .
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 إجخاءات الدالمة : –(  4/8السادة ) 

 إلى نياية السادة : تزاؼ الفقختاف التاليتاف
" إذا كاف ىشالظ عجة مقاوليغ يعسمػف في السػقع في نفذ الػقت ، تتع إعادة الشطخ في قائسة إجخاءات الدالمة السصمػبة مغ 

 السقاوؿ ، وفي ىحه الحالة يتع تحجيج التدامات صاحب العسل بذأنيا .
مة العامة واألمػر الستعمقة بيا " وفقًا ألحكاـ كػدات البشاء يتعيغ عمى السقاوؿ وصاحب العسل والسيشجس االلتداـ بأمػر الدال

 الػششي .
 

 تػكيج الجػدة : –(  4/9السادة ) 

إذا قخر صاحب العسل أّف ىشالػظ حاجػة إلػى وجػػد نطػاـ لتػكيػج الجػػدة فػي األشػغاؿ فإنػو يتعػيغ بيػاف ذلػظ فػي ممحػق عػخض 
فاصيل في وثػائق العقػج فػاف لػع يػتع بيػاف ذلػظ فػال يكػػف نطػاـ الجػػدة السشاقرة أو في الذخوط الخاصة اإلضاؼية ، وإيخاد الت

 مصمػبًا..
 

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

يجب أف يحجد في الذخوط الخاصة اإلضاؼية كل بشج مغ السعجات أو السػاد التي سػيقػـ صػاحب العسػل بتذػغيميا أو بتقػجيسيا 
مفرمة ، ولبعس أنػاع التدػييالت يتعػيغ تحجيػج األحكػاـ األخػخى لتػضػيح نػػاحي السدػسولية والتأميشػات  إلى السقاوؿ برػرة

 في الذخوط الخاصة اإلضاؼية .
 

 األمغ في السػقع : –(  4/22السادة ) 
 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة :
ة صاحب العسل وكل مغ السقاوليغ اآلخخيغ السػجػػديغ فػي " إذا تػاجج أكثخ مغ مقاوؿ في السػقع ، فإنو يجب تحجيج مدسولي

 السػقع في الذخوط الخاصة اإلضاؼية .
 

 االشغاؿ السسقتة )إضاؼية( : –(  4/25السادة ) 

 األشغاؿ السسقتة :
 

 يػتع بيػاف متصمبػػات األشػغاؿ السسقتػة السصمػػػب مػغ السقػاوؿ تشفيػػحىا أو تقػجيسيا وإدامتيػا وصػػيانتيا وتذػغيميا ، فػػي -أ
 ججوؿ الكسيات كبشػد في قدع األعساؿ التسييجية .

 كسا يتعيغ بياف أية أشغاؿ مسقتة سيقـػ صاحب العسل بتدويجىا . -ب
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 الفرل الدادس
 السدتخجمهن والعسال 
   "Staff and Labor " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
  

 تعيػيغ السدتخجميغ والعساؿ :  –(  6/1السادة ) 
 

 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .
اوؿ مخاعاة األنطسة والقػانيغ الستعمقة باستخجاـ العساؿ األجانب وااللتداـ باتباع القػانيغ السحمية السخعية " يتعيغ عمى السق

 بخرػص اإلقامة وتراريح العسل الستعمقة بيع " .
 
 
 

 ساعات العسل : –(  6/5السادة ) 
 

 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .
) الدبت ، األحج ، االثشيغ ، الثالثاء ، األربعاء، الخسيذ ( لسجة ثساني ساعات عسل  " تكػف أياـ العسل خالؿ األسبػع :

 يػميًا بحيث ال يدتثشى يـػ الدبت مغ أياـ العسل األسبػعية " .
 

 مشاضخة السقاوؿ :  –(  6/8السادة ) 
 

 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .
يسكغ تحجيج ندبة السدتخجميغ لجى السقاوؿ الحيغ يجب أف يدتخجمػا ىحه  " لمتأكج مغ حدغ استعساؿ لغة االتراالت ،

 المغة بصالقة ، أو انو يتعيغ عمى السقاوؿ تػضيف عجد مشاسب مغ الستخجسيغ  " .
 
 

 مدتخجمػ السقاوؿ : –(  6/9السادة ) 
 

 ضاؼية.لتحجيج أعجاد ومسىالت جياز السقاوؿ السشفح ، حدب ما ىػ مجرج في الذخوط الخاصة اال
 

 ) إضاؼية ( :  –(  6/12السادة ) 
 

 مقاومة الحذخات والقػارض : -أ
يتعيغ عمى السقاوؿ في كل وقت أف يتخح االحتياشات الالزمة لحساية جسيع السدتخجميغ والعساؿ العامميغ في 

وية  الػقاية السػقع مغ أذى الحذخات والقػارض ، وأف يقمل مغ خصخىا عمى الرحة . كسا يتعيغ عميو أف يػفخ أد
السشاسبة ضجىا لسدتخجميو وأف يتقيج بأية تعميسات صادرة عغ أه سمصة صحية محمية ، بسا فييا استعساؿ 

 مبيجات الحذخات .
 

 حطخ تعاشي السخجرات والسذخوبات الكحػلية : -ب
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غاضى يحطخ عمى السقاوؿ أف يحزخ إلى مػقع العسل أه مذخوبات كحػلية أو مخجرات ، أو أف يدسح أو يت
 عغ ؾياـ عسالو ومدتخجميو أو عساؿ ومدتخجمي مقاوليو الفخعيػيغ بتعاشييا في السػقع .

 

 حطخ استعساؿ األسمحة : -ج
 

يحطخ عمى السقاوؿ أف يحزخ إلى مػقع العسل ، أو أف يدتعسل ؼيو أية أسمحة أو ذخيخة أو مػاد متفجخة 
وعساؿ ومدتخجمي مقاوليو الفخعيػيغ مغ حيازة يسشعيا القانػف ، ويجب عميو أف يسشع عسالو ومدتخجميو 

 ىحه األسمحة والحخائخ في السػقع .
 
 احتخاـ الذعائخ الجيشية وااللتداـ بالعصل الخسسية : -د

 

 عمى السقاوؿ أف يتقيج بأياـ األعياد الخسسية وأف يخاعي الذعائخ الجيشية الستعارؼ عمييا .
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 الفرل الدابع                                             
 التجييدات اآللية والسهاد والسرشعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 شخيقة التشفيح : –(  7/1السادة ) 

 
 

 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .
بذخاء بعس التجييدات أو السػاد " إذا كانت األشغاؿ تشفح بقخوض مغ قبل مسسدة مالية تقتزي قػاعجىا إلداـ صاحب العسل 

مغ أسػاؽ محجدة وضسغ شخوط محجدة فيتع االلتداـ بحلظ ، حدب ما ىػ مشرػص عميو في بياف " دوؿ السرجر السسىمة " 
Eligible Source Countries  " 

 

 
 االختبار : –(  7/4السادة ) 

 

 

تختب عمى إجخاء االختبارات السشرػص عمييا في العقج ) إيزاحا لسا ورد في ىحه السادة  فإّف السقاوؿ يتحسل  تكاليف ما ي
 بسا فييا السػاصفات الخاصة والعامة (  أثشاء التشفيح وعشج اإلنجاز .
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 الفرل الثامغ
 السباشخة والتأخيخات وتعميق العسل

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 اإلنجاز : مجة –(  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 اإلضاؼية  " .
 
 

 بخنامج العسل : –(  8/3السادة ) 
 

 دة .تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السا
 .و إشعار السيشجس بزخورة تقجيسيا( يػمًا مغ تاريخ تدمس14" يتعيغ عمى السقاوؿ أف يقّجـ بخامج العسل السعّجلة خالؿ )

 
 تعػيزات التأخيخ : –(  8/7السادة ) 

يشز في ممحق عخض السشاقرة او في الذخوط الخاصة االضاؼية عمى ؾيسة تعػيزات التأخيخ لكل قدع مغ االشغاؿ 
 احتدابيا في حالة التخاكع . وكيؽية

 
 

 ) إضاؼية( : –(  8/13السادة ) 
 

 

 مكافأة اإلنجاز السبكخ :
إذا كانت حاجة صاحب العسل تدتجعي إشغاؿ  السذخوع في وقت مبكخ ، تكػف ؾيسة  " مكافأة اإلنجاز السبكخ حدب ما ىػ 

 ل ذلظ في الذخوط الخاصة االضاؼية .وفي حاؿ وجػدىا فإنو يتع تفريمشرػص عميو " في ممحق عخض السشاقرة ، 
 

 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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 الفرل التاسع
 االختبارات عشج اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
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 التدامات السقاوؿ : –(  9/1السادة ) 

 
 تزاؼ الفقخة التالية إلى نياية السادة .

" يتعيغ أف يشز في " السػاصفات " عمى تحجيج االختبارات التي يجب إجخاؤىا قبل إصجار شيادة تدمع األشغاؿ ،  وإذا كانت 
اختبارىا وتدمسيا عمى مخاحل ، فإفّ  متصمبات االختبارات يجب أف تأخح في الحدباف أّف بعس أجداء األشغاؿ سػؼ يتع 

 األشغاؿ غيخ مكتسمة " .
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 الفرل العاشخ
 تدمم األشغال من قبل صاحب العسل 

"Employers Taking - Over  " 
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 تدمع األشغاؿ وأقداـ األشغاؿ :  –(  10/1السادة ) 
 

 -) يتعيغ عمى السيشجس ..... ( إلى نياية السادة ويدتعاض عشيا بسا يمي :تمغى الفقخة الثالثة التي تبجأ بػ 
 
عشجما يتع إنجاز األشغاؿ بكامميا أو أه قدع مشيا " حدبسا ىػ محجد في ممحق عخض السشاقرة " ، وبحيث يسكغ  -أ

عشج اإلنجاز" السصمػبة استعساليا لمغاية التي أنذئت مغ أجميا بذكل مشاسب ، ويتبيغ أنيا قج إجتازت "االختبارات 
بسػجب العقج ، ؼيجػز لمسقاوؿ أف يذعخ السيشجس بحلظ ) وإرساؿ ندخة مغ اشعاره إلى صاحب العسل ( عمى أف 

 يخفق بيحا األشعار تعيجًا مشو بإنجاز أية إصالحات أو أعساؿ متبؿية بالدخعة الالزمة خالؿ فتخة اإلشعار بالعيػب .
 يو والتعيج الخصي السخفق بو شمبًا مقجمًا إلى السيشجس إلصجار شيادة تدمع األشغاؿ .ويعتبخ ىحا األشعار السذار إل 

( يػمًا مغ تاريخ تدمسو شمب السقاوؿ بالكذف عمى األشغاؿ ، ويقجـ تقخيخًا بشتيجة كذفو 14يقـػ السيشجس خالؿ )   -ب
أف يذيج بأّف األشغاؿ قج أنجدت وأنيا  إلى صاحب العسل خالؿ ىحه السجة ) وإرساؿ ندخة عشو إلى السقاوؿ ( ، فإما

في وضع قابل لمتدمع ، أو أف يرجر تعميسات خصية إلى السقاوؿ يبيغ فييا األمػر التي يتختب عمى السقاوؿ 
استكساليا قبل إجخاء عسمية التدمع ، ويحجد لمسقاوؿ الفتخة الدمشية الالزمة الستكساؿ األعساؿ الستبؿية وترحيح 

 ؿ لجى السيشجس األشغاؿ بذكل مقبػ
( يػمًا األنفة الحكخ دوف أف يقجـ السيشجس تقخيخًا بشتيجة كذفو إلى صاحب العسل يقـػ 14) وفي حاؿ انقزاء مجة )

صاحب العسل بالتحقق مغ الػاقع بالصخيقة التي يختارىا ولو اف يذكل لجشة تدمع األشغاؿ أو الصمب مغ السقاوؿ 
 ية التدمع وتحجيج تاريخ التدمع ( .باستكساؿ االعساؿ تسييجًا الجخاء عسم

   

يػما مغ تدمسو تقخيخ السيشجس ) الحه يذيج ؼيو بأّف األشغاؿ قج تع إنجازىا وأنيا في ( 21) يقـػ صاحب العسل خالؿ   –ج 
عمى أف ال ( يػمًا السذار الييا اعاله 14)ػ بعج انقزاء مجة الوضع قابل لمتدمع ( بتذكيل لجشة تدمع األشغاؿ 

) ويكػف السيشجس أحج أعزائيا ( ويبمغ السقاوؿ بالسػعج السحجد لسعايشة   –وز عجد أعزائيا عغ سبعة يتجا
األشغاؿ ، وفي أثشاء ذلظ يقـػ السيشجس مع السقاوؿ بإعجاد ما يمـد مغ كذػؼ وبيانات وججاوؿ ومخصصات الزمة 

 .لتدييل ميسة المجشة
 

يميا بإجخاء السعايشة بحزػر السقاوؿ أو مغ يفػضو ، ومغ ثع تقػـ ( أياـ مغ تاريخ تذك10تقـػ المجشة خالؿ ) -د
، ويػقع عميو أعزاء المجشة والسقاوؿ أو وكيمو السفػض ، وتدمع ندخ مشو إلى كل  بإعجاد محزخ تدمع األشغاؿ

 التقخيخ خالؿ مجة مغ صاحب العسل والسقاوؿ والسيشجس ، وفي حالة تخمف المجشة عغ إجخاء السعايشة وإعجاد
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( يػمًا مغ تاريخ انتياء السجة السحجدة آنفًا ، عشجئٍح يعتبخ في ىحه الحالة تاريخ التدمع ىػ تاريخ تقخيخ 28)أقراىا 
 السيشجس السذار اليو في الفقخة ) ب ( أعاله .

 

( أياـ مغ تػؾيع السحزخ الستزسغ تدمع األشغاؿ أف يرجر شيادة تدمع 7يتعيغ عمى السيشجس خالؿ ) -ىػ
/ محجدًا فييا تاريخ إنجاز األشغاؿ بسػجب العقج ، ويعتبخ ىحا التاريخ ىػ تاريخ بجء فتخة اإلشعار  األشغاؿ

بالعيػب ، كسا يتعيغ عمى السيشجس أف يخفق بالذيادة كذفًا باألعساؿ الستبؿية واإلصالحات السصمػبة مغ 
 خة األشعار بالعيػب .السقاوؿ والتي يتعيغ عمى السقاوؿ أف يشفحىا خالؿ مجة محجدة مغ بجء فت

 

( أياـ مغ تاريخ  7يحق لمسقاوؿ إبجاء مالحطاتو أو اعتخاضو عمى تقخيخ المجشة ، عمى أف يتع ذلظ خالؿ )  -و
تػؾيع التقخيخ ويقجـ اعتخاضو خصيًا إلى السيشجس الحه يتعيغ عميو دراسة األمخ وتقجيع تشديبو إلى صاحب 

 العسل .
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 الفرل الثاني عذخ
 شغال وتقجيخ القيسةكيل األ 

"Measurement and Evaluation   " 
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) ىحه السادة غيخ مصبقة في ىحا العصاء الف الكسيات قابمة لمديادة او  تقجيخ الؿيسة :  –(  12/3السادة ) 
 الشقراف واألسعار ثابتة ميسا كانت الكسيات(

 

 -تمغى الفقختاف ) أ ، ب ( مغ ىحه السادة:
% ( مغ الكسية السجونة في ججوؿ الكسيات أو في 20البشج بسا يديج أو يشقز عغ )  إذا اختمفت الكسية السكالة ليحا -أ

% 1أه ججوؿ مدّعخ آخخ ، وكاف حاصل ضخب التغيخ في الكسية بدعخ الػحجة السحجد في العقج ليحا البشج يتجاوز 
 بدعخ ثابت أو مغ ؾيسة العقج السقبػلة ، وأّف ىحا البشج لع تتع اإلشارة إليو في العقج عمى أنو بشج 

 -ب
 إّف العسل صجر بذأنو تعميسات بتغيػيخ بسػجب أحكاـ الفرل " الثالث عذخ " ، و   -1
 أنو ال يػجج سعخ وحجة مجوف ليحا البشج في العقج ، و - 2

أنو ال يػجج سعخ وحجة محجد مشاسب ، ألّف شبيعة العسل ؼيو ليدت متذابية مع أه بشج مغ بشػد العقج ،  -3 
 عسل ال يتع تشفيحه ضسغ ضخوؼ مذابية لطخوفو .أو أّف ال

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 .

لػحجة الججيج ، فإنو يجب اشتقاقو مغ خالؿ تحجيج الكمفة السعقػلة إذا لع يكغ ىشاؾ بشػد ذات صمة الشتقاؽ سعخ ا
 لتشفيح العسل ، مزافًا 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 
 -في كل األحػاؿ يتع تصبيق سعخ الػحجه الججيج عمى الشحػ التالي : ت ألغخاض شيادات الجفع السخحميةوحجة مسق

 في حالة الديادة يصبق الدعخ الججيج عمى الكسية التي تديج عغ الكسية السجونة في الججاوؿ ، و  -أ
 في حالة الشقراف يصبق الدعخ الججيج عمى الكسيات السشفحة فعاًل . -ب
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 الثالث عذخ الفرل
 التغيـيخات والتعجيالت 

"Variations and Adjustments   " 
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 ( 13/8السادة ) 13/7(و( : 
( مغ الذخوط العامة والخاصة وجسيع البشػد الستفخعة مشيا وتعجيالتيا 13/8(( و 7/ 13يمغى نز السادتيغ ) 

 ويدتعاض عشيا بالشز التالي :
ليف سػاء الشاجسة عغ التغييخ في التذخيعات و القػانيغ )) ال يدتحق السقاوؿ اه تعػيس عغ اه تغيخ في التكا

بسا فييا التعميسات الحكػمية و /او تمظ الشاجسة عغ اه تعجيل لالسعار ) ارتفاعا /انخفاضا ( عمى اجػر االيجه 
 العاممة و/او اسعار المػاـز و/او السػاد وغيخىا مغ مجخالت االشغاؿ والتي تذسل التغييخ في اسعار السحخوقات

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   " 
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 الجفعة السقجمة :  –(  14/2دة ) السا

 تصبق ىحه السادة عمى السذاريع التي يشز في ممحق عخض السشاقرة عمى إعصاء دفعة مقجمة إلى السقاوؿ بخرػصيا :
تمغى الفقخة الخامدة التي تبجأ بػ " يتع استخداد ؾيسة الجفعة السقجمة ...... " وتشتيي بػ " إلى ذلظ الػقت الحه يتع عشجه 

 -د " الجفعة السقجمة " بالكامل ويدتعاض عشيا بالتالي :استخدا
 

 -يتع استخداد ؾيسة الجفعة السقجمة مغ السقاوؿ عمى الشحػ التالي  :
 % مغ ؾيسة كل شيادة دفع " .10" تدجد ؾيسة الجفعة السقجمة عمى أقداط بشدبة 
 -يزاؼ إلى نياية ىحه " السادة " ما يمي :

% مغ ؾيسة العقج السقبػلة خالؿ أسبػعيغ مغ تاريخ إستكساؿ السقاوؿ 5جفعة السقجمة بشدبة يتع صخؼ القدط الثاني مغ ال
 تدويج السػقع بالسعجات والتجييدات والسػاد السصمػبة لسباشخة العسل برػرة فعمية بسػجب شيادة مغ السيشجس .

السذخوع ، فإنو يحق لراحب العسل " إذا ثبت لراحب العسل أّف السقاوؿ استغل الجفعة السقجمة ألغخاض خارج نصاؽ 
 مرادرة كفالة الجفعة السقجمة فػرًا برخؼ الشطخ عغ أه معارضة مغ جانب السقاوؿ " . 

 تقجيع شمبات الجفع السخحمية :  –(  14/3السادة ) 
 -يزاؼ إلى نياية السادة ما يمي :

 سيشجس برػرتو السكتسمة " ." كسا يتعيغ عمى السقاوؿ أف يذعخ صاحب العسل عشجما يقجـ الكذف إلى ال
 الجفعات الستأخخة :  –(  14/8السادة ) 

 -تمغى الفقخة الثانية مغ ىحه السادة ويدتعاض عشيا بسا يمي :
%( ويتع تعجيميا بالديادة أو الشقراف بسػجب أه تعجيالت يتع إدخاليا عمى قانػف أصػؿ 5" تحدب نفقات التسػيل بشدبة )

 دفعيا بالعسالت السحجدة ليا " .السحاكسات السجنية ويتعيغ 
 رد السحتجدات :  –(  14/9السادة )   

 -يمغى الشز األساسي ويدتعاض عشو بسا يمي :
% ( مغ السبمغ السحتجد مقابل كفالة خاصة بعج أف ترل ؾيسة 50إذا تست  مػافقة صاحب العسل فإنو يسكغ استبجاؿ )

 ممحق عخض السشاقرة . %( مغ الحج األقرى السحجد في60السحتجدات إلى ) 
يتع رد كامل ؾيسة السحتجدات والكفالة الخاصة ) في حاؿ تصبيق ما ورد بالفقخة أعاله ( بعج تدمع األشغاؿ وعشج تقجيع ضساف 

 إصالح العيػب ) كفالة إصالح العيػب ( .
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 كذف دفعة اإلنجاز ) عشج تدمع األشغاؿ ( :  –(  14/10السادة ) 

 

 يزاؼ الى السادة :
 عيغ عمى السقاوؿ عشج تدمسو ىحه الجفعة أف يقجـ إقخارًا بالسخالرة حدب الشسػذج السخفق بيحه الذخوط ويت

 (. 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 لو  -ر الييا اعاله بحيث تربح : بتعجؿ الفقخه )ب( مغ الساده السذا 

 بسػجب العقج او خالفو ؼيسا يتعمق تحجيجا" باالمػر او االشياء السدتججه بعج اصجار شيادة تدمع االشغاؿ ) التدمع االولي (.
 

 السخالرة :  –(  14/12السادة ) 
 

 اء ( :يزاؼ ما يمي بعج مرصمح ) ضساف األد
 ) أو ضساف إصالح العيػب ، حدب واقع الحاؿ ( .
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 الفرل الدادس عذخ
 تعميق العسل وإنياء العقج من قبل السقاول 

"Suspension and Termination by Contractor   " 
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 حق السقاوؿ في تعميق العسل :  –(  16/1السادة ) 

 

 -سادة ويدتعاض عشيا بسا يمي :تمغى الفقخات الثالث األولى مغ ىحه ال
 

( ، أو لع يتقيج صاحب العسل بسػاعيج 14/6" إذا اخفق السيشجس في ترجيق أه شيادة دفع بسػجب أحكاـ السادة ) 
( 21بعج تػجيو أشعار بسيمة ال تقل عغ)  –( ، فإنو يجػز لمسقاوؿ 14/7الجفعات السدتحقة لمسقاوؿ عساًل بأحكاـ السادة ) 

ب العسل أف يعمق العسل ) أو أف يبصئ عسمية التشفيح ( ما لع يتدمع السقاوؿ شيادة الجفع ، أو الجفعة يػمًا إلى صاح
 السدتحقة حدب واقع الحاؿ ومحتػى اإلشعار السحكػر " .

 إّف إجخاء السقاوؿ ىحا ، ال يجحف بحقو في استيفاء نفقات التسػيل التي قج تتحقق لو بسػجب أحكاـ السادة 
 ( . 16/2 بحقو في إنياء العقج عساًل بأحكاـ السادة ) ( ، وال14/8)

إذا تدمع السقاوؿ الحقًا إلشعاره شيادة الجفع أو الجفعة السدتحقة لو قبل ؾيامو بتػجيو إشعار اإلنياء ، فإنو يتعيغ عميو أف 
 يدتأنف العسل السعتاد وبأسخع وقت مسكغ عسميًا .

 
 :ة تزاؼ الفقخة التالية في نياية ىحه الساد

 
( مغ العقج أف يعمع صاحب العسل 14/3( أياـ مغ تاريخ تقجيع شمب شيادة الجفعة بسػجب السادة ) 3عمى السقاوؿ وخالؿ )

 عغ تاريخ تقجيع شمب  " شيادة الجفعة "  إلى السيشجس .
 

 إنياء العقج مغ قبل السقاوؿ :  –(  16/2السادة ) 

 

و ( ، تعّجؿ الحالتاف ) و ، ز( في الدصخ الثاني  –خقع الفقخات الستبؿية مغ ) أ تمغى الفقخة )أ( مغ حاالت إنياء العقج . وت
 والعذخيغ إلى ) ىػ ،  و ( .
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 الفرل الدابع عذخ
 السخاشخ والسدؤولية 

"Risk and Responsibility   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تزاؼ السػاد التالية في نياية الفرل :
 

 ) إضاؼية ( :  –(  17/7السادة ) 

 الزساف اإلنذائي لمسذخوع :
( مغ القانػف 791– 788لمسذخوع وفقًا ألحكاـ السػاد ) يكػف السقاوؿ مدسواًل لسجة عذخ سشػات عغ الزساف اإلنذائي 

 السجني األردني .
 

 ) إضاؼية( :  –( 17/8السادة )
 

 استعساؿ السػاد الستفجخة :

يشبغي عمى السقاوؿ اتخاذ اإلجخاءات واالحتياشات والتقيج بتعميسات السيشجس واألنطسة والقػانيغ الرادرة عغ الدمصة 
باستعساؿ السػاد الستفجخة ونقميا وتخديشيا وغيخ ذلظ مسا قج يحتاج إليو في تشفيح التداماتو الػاردة السخترة في كل ما يتعمق 

 في ىحا العقج ، ويشصبق ىحا عمى جسيع السػاد القابمة لالشتعاؿ أو التي يػجج خصخ في استعساليا ونقميا وتخديشيا .
جسيع االتراالت مع مختمف الدمصات والسرادر ذات العالقة قبل  يشبغي عمى السقاوؿ تأميغ التراريح الالزمة  لحلظ، وإجخاء

ؾيامو بأعساؿ التفجيخ وعميو أف يتقيج بالتعميسات الخسسية التي تعصى لو بيحا الذأف  كسا عميو أف يصمع السيشجس أو مسثمو 
مع أّف ىحه التختيبات عمى التختيبات واإلجخاءات التي يتخحىا بخرػص خدف ونقل الستفجخات وأعساؿ التفجيخ، مع الع

 واإلجخاءات ال تعفي السقاوؿ مغ أه مغ مدسولياتو والتداماتو وفقًا لمقػانيغ واألنطسة والتعميسات الستعمقة بالتفجيخات . 
 

 ) إضاؼية ( :  –(  17/9السادة ) 
 الخشػة :

ل مغ أشكاليا أله مغ جياز إّف مسارسة السقاوؿ أو أه مغ مقاوليو الفخعيػيغ أو أه مغ مدتخجمييع لمخشػة بأه شك
صاحب العسل أو السيشجس أو الجياز التابع لو يكػف سببًا " كاؼيًا " إللغاء ىحا العقج وغيخه مغ العقػد التي يختبط بيا 
السقاوؿ براحب العسل ، ىحا عجا السدسوليات القانػنية الشاجسة عغ ذلظ ويعتبخ في حكع الخشػة أه عسػلة أو ىجية تسشح 

ب العسل أو السيشجس أو مدتخجميو بقرج الحرػؿ عمى أه تعجيل أو تبجيل في األشغاؿ ، أو عمى مدتػى أله مغ صاح
السرشعية ، أو لمحرػؿ عمى أه انتفاع شخري ، ولراحب العسل الحق في استيفاء أه تعػيس يدتحق لو عغ أه خدارة 

 غ يدتحق لمسقاوؿ بحمتو أو مغ ضساناتو . تشجع عغ إلغاء ىحا العقج ليحا الدبب ويسكشو خرع ؾيسة ذلظ مغ أه مبم
 الجفعات األخخى :  –(  17/9/1السادة ) 

لقج صخح السقاوؿ في ممحق إقخار متعمق بالجفعات األخخى السخفق بيحا العقج بجسيع " الجفعات األخخى " والتي تع  -أ
حه الجفعات األخخى وسببيا سػاء دفعيا أو تع االتفاؽ عمى دفعيا إلى اآلخخيغ وعمى السقاوؿ تقجيع وصف مفرل لي

تع دفعيا أو كانت ستجفع بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ مغ قبمو أو نيابة عشو ، أو مغ قبل مقاوليو الفخعيػيغ أو 
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وكالئيع أو مسثمييع ، وذلظ ؼيسا يتعمق بالجعػة  إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أو عسمية السشاقرة / 
 اإلحالة عمى السقاوؿ أو السفاوضات  التي تجخه إلبخاـ العقج أـ مغ أجل تشفيحه فعاًل .السداودة نفديا أو 

كسا ويتعيج السقاوؿ بأف يقجـ ترخيحًا خصيًا إلى صاحب العسل عمى الفػر عغ وجػد أه دفعات أخخى بسا في ذلظ  
لجفع أو تاريخ إلدامو بالجفع أييسا عمى سبيل السثاؿ وصفًا مفراًل لدبب ىحه الجفعات األخخى وذلظ بتاريخ ؾيامو با

 .يحجث أواًل 
يحق لراحب العسل في حاؿ حجوث أه مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقخة ) أ ( مغ ىحه السادة أف يتخح أيًا مغ  -ب

 اإلجخاءات التالية أو جسيعيا وذلظ بسحس حخيتو واختياره :
 العقج . ( مغ 15/2أف يشيي ىحا العقج مع مخاعاة نرػص السادة )  -1
 .أف يخرع مغ السبالغ السدتحقة لمسقاوؿ بسػجب ىحا العقج مبمغًا يداوه ضعفي مبمغ الجفعات األخخى  -2
أف يصالب السقاوؿ بأف يجفع إلى صاحب العسل وعمى الفػر مبمغًا يداوه ضعفي مبمغ الجفعات األخخى ويقخ  -3

 االستجابة الفػرية لسثل ىحه السصالبة . السقاوؿ بسػجب ىحا البشج بسػافقتو غيخ القابمة لمشقس عمى
حه ىمع مخاعاة الفقخة ) د ( أدناه يرخح الفخيقاف بأف مجسػع السبالغ التي يحق لمفخيق األوؿ تقاضييا بسػجب   

 الفقخة ) ب ( لغ يتجاوز ) ضعفي (  مجسػع مبالغ الجفعات األخخى .
 

بخميا مع السقاوليغ مغ الباشغ أو السجيديغ أو السدتذاريغ يػافق السقاوؿ عمى أف يزسغ جسيع االتفاؾيات التي ي -ج
ؼيسا يخز ىحا العقج مػادًا مساثمة لتمظ الػاردة في الفقخات ) أ ( و )ب( أعاله عمى أف ال تقل ىحه السػاد في شجتيا 

ـ ىحه عغ نرػص الفقختيغ السذار إلييسا شخيصة أف تشز ىحه السػاد صخاحة عمى حق الفخيق األوؿ بتشفيح أحكا
السػاد مباشخة بحق أه مغ ىسالء السقاوليغ مغ الباشغ أوالسػرديغ أو السدتذاريغ ، كسا يتعيج السقاوؿ أف يدود 
صاحب العسل عمى الفػر بشدخ كاممة ومصابقة ألصل ىحه االتفاؾيات بسجخد التػؾيع عمييا وبسا يثبت أنيا مذتسمة 

 عمى ىحه السػاد .
بأف نز السادة أعاله يزفي صفة السذخوعية عمى أه مغ الجفعات األخخى إذا كانت ال يجػز أله شخز أف يتحرع  -د

القػانيغ واألنطسة الشافحة تسشعيا ، وأّف حقػؽ صاحب العسل السشرػص عمييا في السادة ىي باإلضافة إلى أه 
 . السسمكة حقػؽ قج تتختب لراحب العسل أو أه شخؼ آخخ بسػجب القػانيغ واألنطسة الشافحة في

 يبقى نز السادة أعاله بجسيع فقخاتيا ساريًا 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 يعج بجفع أه  -أ
ة " سػاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ ، وبغس الشطخ عسا إذا كاف ذلظ قج تع مغ قبل السقاوؿ مغ " الجفعات السسشػع

أو نيابة عشو ، أو مغ قبل مقاوليو الفخعيػيغ أو نيابة عشيع أو أه مغ مػضفييع أو وكالئيع أو مسثمييع ، إلى 
إذا كاف يترخؼ برفة  صاحب العسل ويذسل ذلظ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ أه " مػضف " بغس الشطخ عسا

رسسية أـ ال وذلظ عمى سبيل السثاؿ إلى تقجيع العخوض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أو عسمية السشاقرة / السداودة 
 نفديا أو اإلحالة عمى السقاوؿ أو السفاوضات التي تجخه إلبخاـ العقج أو مغ أجل تشفيحه فعاًل . 
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فعات مسشػعة أو أف يعج بتقجيع مثل ىحه الجفعات سػاء مباشخة أو كسا يتعيج السقاوؿ بأف ال يقـػ بتقجيع أه د 
بالػاسصة وسػاء أكاف ذلظ مغ قبل السقاوؿ نفدو أو مقاوليو الفخعيػيغ أو أه مغ مػضفييع أو وكالئيع أو مسثمييع 

 إلى أه " مػضف " ؼيسا يتعمق بتعجيل ىحا العقج أو تججيجه أو تسجيجه أو تشفيحه .
سل في حاؿ حجوث أه مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقخة ) أ ( مغ ىحه السادة أف يتخح أيًا مغ يحق لراحب الع -ب

 اإلجخاءات التالية أو جسيعيا وذلظ بسحس حخيتو واختياره .

 ( مغ العقج . 15/2أف يشيي ىحا العقج مع مخاعاة نرػص السادة )  -1
مبمغًا يداوه ) ضعفي ( مبمغ  أف يخرع مغ السبالغ السدتحقة لمسقاوؿ بسػجب ىحا العقج -2

 الجفعات السسشػعة .
أف يصالب السقاوؿ بأف يجفع إلى صاحب العسل وعمى الفػر مبمغًا يداوه ) ضعفي ( مبمغ الجفعات األخخى  -3

 ويقخ السقاوؿ بسػجب ىحا البشج بسػافقتو غيخ القابمة لمشقس عمى االستجابة الفػرية لسثل ىحه السصالبة . 
قخة ) د ( أدناه يرخح الفخيقاف بأّف مجسػع السبالغ التي يحق لمفخيق األوؿ تقاضييا بسػجب ىحه الفقخة مع مخاعاة الف

 ) ب ( لغ يتجاوز ضعفي مجسػع مبالغ الجفعات السسشػعة .
يػافق السقاوؿ عمى أف يزسغ جسيع االتفاؾيات التي يبخميا مع السقاوليغ الفخعيػيغ أو السجيديغ أو السدتذاريغ  -ج

سا يخز ىحا العقج مػادًا مساثمة لتمظ الػاردة في الفقخات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) عمى أف ال تقل ىحه السػاد في ؼي
شجتيا عغ نرػص الفقختيغ السذار إلييسا ( شخيصة أف تشز ىحه السػاد صخاحة عمى حق صاحب العسل بتشفيح 

يغ أو السػرديغ أو السدتذاريغ ، كسا يتعيج السقاوؿ أحكاـ ىحه السػاد مباشخة بحق أه مغ ىسالء السقاوليغ الفخعيػ
أف يدود صاحب العسل عمى الفػر بشدخ كاممة ومصابقة ألصل ىحه االتفاؾية بسجخد التػؾيع عمييا وبسا يثبت أنيا 

 مذتسمة عمى ىحه السػاد .
عات السسشػعة إذا ال يجػز أله شخز أف يتحرع بأف نز السادة أعاله يزفي صفة السذخوعية عمى أه مغ الجف -د

كانت القػانيغ واألنطسة الشافحة تسشعيا ، وأفّ  حقػؽ الفخيق األوؿ السشرػص عمييا في السادة أعاله ىي  باإلضافة 
 إلى أه حقػؽ أخخى قج تتختب لراحب العسل أو أه شخؼ آخخ بسػجب القػانيغ واألنطسة الشافحة في السسمكة. 

 تيا ساريًا ويتع العسل بو حتى بعج إنياء ىحا العقج .يبقى نز السادة أعاله بجسيع فقخا -ىػ
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 لفرل الثامغ عذخا
 التأمين 

  "Insurance  " 
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 العامة لمتأميشات :الستصمبات   –(  18/1السادة ) 
 

 -يزاؼ إلى نياية ىحه " السادة " ما يمي :
 

يكػف السقاوؿ ىػ الصخؼ السسمغ ، كسا يشبغي أف تتزسغ بػليرة التأميغ شخشًا يشز عمى السدسوليات الستقابمة   -
 ( . Cross Liabilitiesلكل مغ صاحب العسل والسقاوؿ باعتبارىسا كيانيغ مشفرميغ في اتفاؾيات التأميغ ) 

 
 

 التأميغ عمى األشغاؿ ومعجات السقاوؿ :  –(  18/2السادة ) 
 
 

 -يزاؼ إلى نياية ىحه " السادة " ما يمي :
 %( مغ ؾيسة العقج السقبػلة " .115" تعتبخ الؿيسة االستبجالية واإلضافات الستحققة عمييا بسا يعادؿ ) 
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 السصالبات ، الخالفات والتحكيع   –الفرل العذخوف  
 "Claims, Disputes and Arbitration  " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 تعيػيغ مجمذ فس الخالفات :  –(  20/2السادة ) 
 
 

 عشيا تمغى الفقخة االخيخة والتي تبجأ بػ ) يسكغ انياء تعييغ ( وتشتيي بػ ) مغ الذخوط العامة نافحًا ( ويدتعاض
 -بسا يمي : 

يسكغ انياء تعييغ أه عزػ باتفاؽ الفخيقيغ مجتسعيغ " وليذ مغ قبل أه مغ صاحب العسل أو السقاوؿ باالنفخاد " وما لع 
 -يتفق الفخيقاف عمى غيخ ذلظ ، فاف مجة تعييغ السجمذ ) بسا في ذلظ كل عزػ ؼيو ( تشتيي :

شغاؿ ، اف لع يكغ ىشاؾ أه خالؼ محاؿ الى السجمذ لمشطخ ؼيو في نياية الذيخ الحه ترجر ؼيو شيادة تدمع اال -أ
 ، او 

( يػمًا مغ ؾياـ السقاوؿ بتقجيع السخالرة عغ دفعة االنجاز اذا كانت ىشاؾ خالفات محالو الى السجمذ 60بعج ) -ب
غ ذلظ . ويتعيغ ومتعمقة بسصالبات قجميا السقاوؿ ) بسػجب شخوط العقج ( اال اذا اتفق الفخيقاف عمى مجة تختمف ع

 عمى السجمذ في مثل ىحه الحالة إصجار قخاره ضسغ ىحه السجة .
 -في كل االحػاؿ ، تصبق االحكاـ الستعمقة بسجمذ فس الخالفات كسا يمي : 
 ( مميػف ديشار يذكل السجمذ مغ حكع واحج .1.5اذا كانت ؾيسة العقج السقبػلة تقل عغ ) .1 
 ( مميػف ديشار ، ُيذَكل السجمذ مغ ثالثة اعزاء .1.5بػلة " )اذا تجاوزت " ؾيسة العقج السق .2 

عشج انقزاء فتخة اصالح العيػب ، اذا اتفق الفخيقاف عمى استسخار السجمذ في عسمو خالؿ فتخة اصالح  -جػ
 العيػب ، وفي ىحه الحالة يتع تخؽيس بجؿ االستيفاء ) السبمغ الذيخه السقصػع ( الى الشرف .

 
 Arbitrationالتحكيع :   – ( 20/6السادة ) 

 

( ويدتعاض عشيا بسا 1/4تمغى الفقخة األولى والتي تبجأ بػ ) ما لع يكغ قج تع ( وتشتيي بػ ) بمغة االتراؿ السحجدة في السادة 
 -يمي :

دمًا  ، تتع " ما لع يكغ قج تست تدػية الخالؼ وديًا ، فإّف أه خالؼ حػؿ قخار " السجمذ " بذأنو ، مسا لع يربح نيائيًا ومم
 -: يمي ا لسابػاسصة التحكيع وفق نيائيا تدػيتو

 

 تتع تدػية الخالؼ نيائيًا بسػجب قانػف التحكيع األردني الشافح ) ما لع يتفق الصخفاف عمى غيخ ذلظ(. -أ
 تذكل ىيئة التحكيع مغ عزػ واحج أو ثالثة أعزاء يعيشػف بسػجب القانػف الػاجب التصبيق ، و -ب
 ( . 4/  1ات التحكيع بمغة االتراؿ السحجدة  في السادة ) تتع إجخاء -ج

 
 انقزاء فتخة تعيػيغ " السجمذ :   –(  20/8السادة ) 

 -تعّجؿ الفقخة ) ب ( مغ ىحه السادة لتربح كسا يمي :
 ( " .6/ 20" يحاؿ الخالؼ مباشخة إلى التحكيع بسػجب أحكاـ السادة )  -ب
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 انششٔؽ انخبطخ اإلػبكٛخ -ة

Supplementary Particular Conditions 

 
 

  ( 8/  4السادة  )–   اجخاءات الدالمة 
 ( فإنو يجب عمى السقاوؿ ما يمي: 8/  4باإلضافة إلى ما ورد في السادة ) 

ية والكذافات إذا لـد األمخ لتػفيخ اإلنارة لسػقع العسل عمى السقاوؿ أف يقـػ بتدويج وتجييد السػقع باإلضاءة الكاؼ .1
حدب مايتع السػافقة عميو مغ قبل السيشجس ، وعميو كحلظ وضع اإلشارات التححيخية حػؿ السػقع وذلظ حدب ما 

 يتع اعتساده والسػافقة عميو مغ قبل السيشجس.
عغ أه حادث يقع في السػقع تدبب في عمى السقاوؿ أف يكػف مدسوال عغ إبالغ السيشجس والدمصات الخسسية  .2

 إصابة أه عامل أو مدتخجـ، وعميو تدويج مجيخ االشخاؼ بكافة التفاصيل.
 عمى السقاوؿ تجييد مخكد لإلسعاؼ األولي لخجمة أفخاد جيازه العامل و أفخاد صاحب العسل ألية إصابات مػقعية. .3
الػاردة ضسغ شخوط العقج فمراحب العسل الحق  في حاؿ عجـ التداـ السقاوؿ بأه مغ متصمبات الدالمة العامة .4

باتخاذ جسيع اإلجخاءات الالزمة والتي تزسغ تقيج السقاوؿ بجسيع متصمبات الدالمة العامة حدب األصػؿ ، بحيث 
تذتسل ىحه اإلجخاءات تأخيخ دفع السصالبات السقجمة مغ السقاوؿ وحجد مبالغ مالية لحيغ إلتداـ السقاوؿ بستصمبات 

العامة برػرة مخضية باإلضافة إلى إمكانية تشفيح ىحه األعساؿ مغ قبل شخؼ آخخ وخرع كمفة ذلظ مغ الدالمة 
 مصالبات السقاوؿ.

االخح بعيغ االعتبار كافة االجخاءات الػقائية السعتسجة مغ قبل وزارة الرحة لػباء كػرونا والتي تذسل الكسامات و  .5
 الكفػؼ و التباعج أثشاء العسل ... الخ.

 

   

 رؼٕٚؼبد انزأخٛش –( 8/7انًبدح )  **

 
 ثبنُغجخ إنٗ رغهٛى انًششٔع ػهٗ أعضاء ، رؼزًذ رؼٕٚؼبد انزأخٛش انزبنٛخ ػٍ األهغبو انًخزهلخ .

 

 ٚغت ػهٗ انًوبٔل يشاػبح األيٕس انزبنٛخ : *       

 

 انزضايبد ػبيخ : -أ
 انؼًم ػهٗ انزوهٛم يٍ انؼغٛظ ٔرهٕٚش انجٛئخ ثوذس انًغزطبع . -1

 ػذو اعزؼًبل ) انًٕهغ ( أل٘ ؿشع ؿٛش رُلٛز األشـبل . -2

 رظشٚق يٛبِ انلٛؼبٌ ٔانًٛبِ انلبئؼخ ػٍ انؼخ ٔخالكّ نًُغ اإلػشاس ثبنـٛش . -3

انًؾبكظخ ػهٗ األشغبس ٔانًشٔط ٔانغٛبعبد ثشكم يالئى ، ٔصسع ثذٚم نًب نى ٚظشػ نّ ثبهزالػّ ٔإػبدح  -4

 رؼهًٛبد انًُٓذط . انغٛبعبد إنٗ ؽبنزٓب األٔنٗ ؽغت

كٙ ؽبنخ ٔعٕة إَشبء عوبنخ ػهٗ يهك أؽذ انًغبٔسٍٚ ، كؼهٗ انًوبٔل أٌ ٚوٕو ثبالرظبل يؼّ ، ٔػًم  -5

 انزشرٛجبد انالصيخ نزُلٛز رنك ، صى إخالء انًكبٌ ٔإطالؽّ ػُذ إرًبو انؼًم ٔػهٗ ؽغبثّ انخبص . 
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 ػجؾ ٔإداسح انؼًم : -ة
 

 رشرٛت يٕاػٛذ اعزًبػبد انًٕهغ ٔإػذاد يؾبػش االعزًبع .أٌ ٚزؼبٌٔ يغ انًُٓذط كٙ  -1

أٌ ٚؼذ عغالً خبطبً ثبألؽٕال انغٕٚخ ، ٚغغم كّٛ دسعبد ؽشاسح انٕٓاء انوظٕٖ ٔانذَٛب ، ٔانشؽٕثخ ، ٔيؼّذل  -2

 ٔعبػبد انٓطٕل نكم ٕٚو . دْطٕل األيطبس ثبنًهًٛزشا

 نؼًم ٔإػذاد انزوبسٚش .أٌ ٚوٕو ثأخز انظٕس انلٕرٕؿشاكٛخ نجٛبٌ روذو عٛش ا -3

 كٙ ؽبنخ إطالػ انؼٕٛة ، أٌ ٚؼغ عذٔالً نزنك ، ٔأٌ ٚؼهى يًضم انًُٓذط ػٍ إَغبصارّ أٔالً ثأٔل . -4

أٌ ٚضٔد انًٕهغ ثالكزبد رجٍٛ اعى انًششٔع ، ٔاعى طبؽت انؼًم ، ٔثبنؼذد ٔانؾغى ٔثبنشكم انز٘ ٚزلن يغ  -5

 انًُٓذط ػهّٛ .

يغبػذ انًُٓذط نًبدح أٔ ػًم يب كٛغت ػهٗ انًوبٔل هجم انجذء ثزظؾٛؼ انٕػغ  كٙ ؽبنخ سكغ انًُٓذط أٔ -6

 أٌ ٚوذو يوزشؽبرّ ثبإلػبدح أٔ انزظؾٛؼ إنٗ يًضم انًُٓذط أٔ انًُٓذط ، ٔرنك نزالكٙ ركشاس انخطأ .

 

 يًبسعخ يُٓخ انًوبٔالد ٔأداء يٓبيّ ثخظٕص انؼوذ : -ط
 

 انًًبسعخ انغٛذح: -1
طق كبيم نًبدح أٔ يُزظ أٔ يظُؼٛخ ، كئَّ يٍ انًلٕٓو أٌ ركٌٕ رهك انًبدح أٔ انؼًم إرا نى ٚكٍ هذ ؽذد ٔ

ً نًًبسعبد انزُلٛز انغٛذح  ، ثًب كٙ رنك  يالئًخ ألؿشاع انؼوذ أٔ يب ًٚكٍ أٌ ٚغزُزظ يٍ يؼبيُّٛ يُطوٛب

 َظٕص انجُٕد ٔانًٕاطلبد انؼبيخ ٔانًٕاطلبد انوٛبعٛخ انًؼًٕل ثٓب .

 

 

 نوٛبعٛخ :انًٕاطلبد ا -2
أٔ ؿٛشْب كئَّ ٚغت ػهٗ انًوبٔل روذٚى  (B. S.S( أٔ )A.S.T. Mإرا ؽذد نًبدح يٕاطلبد هٛبعٛخ يضم )

 .شٓبدح انًُشأ انزٙ رجٍٛ يطبثوخ يب ٚوذيّ يٍ رهك انًٕاطلبد نًب كّٛ هُبػخ انًُٓذط
 

 انًٕاطلبد انًوٛذح  : -3
ٚغت ػهٗ انًوبٔل انزوٛذ ثبنجُذ ، ٔال ٚـٛش رنك انًظذس  إرا يب ؽذد يظذس ٔاؽذ إلؽذٖ انًٕاد أٔ انًُزغبد كئَّ

 انٕاؽذ ثذٌٔ يٕاكوخ خطٛخ يٍ انًُٓذط يوشَٔخ ثًٕاكوخ طبؽت انؼًم .
 

 ػاليبد يشاكن انخذيبد انًخلٛخ : -4
ػهٗ انًوبٔل ٔػغ إشبساد ثبسصح كٙ األيبكٍ انزٙ ٕٚعذ ثذاخهٓب يٕاهغ نزًذٚذاد يشاكن ٔأٌ ٚؼذ نٓب 

ٔاػؾخ ، ٔرنك نزغٓٛم االْزذاء إنٛٓب ػُذ إعشاء انلؾض ػهٛٓب أٔ طٛبَزٓب أٔ رظهٛؾٓب يخططبد يغبؽٛخ 

 أٔ رشـٛهٓب .
 

 اعزخذاو األٚذ٘ انؼبيهخ انًؾهٛخ : -د
 

 انًشبسٚغ انًًٕنخ يٍ انخضُٚخ أٔ انوشٔع انًؾهٛخ : -1

ذاو ػًبنخ ٔاكذح ثًٕاكوخ كٙ انؾبالد االعزضُبئٛخ انزٙ ٚزؼزس انؼًم كٛٓب يٍ هجم أسدَٛـٍٛ ، ٚغٕص اعزخ -أ

 ٔصاسح انؼًم انًغجوخ .

ػذو إػطبء أٚخ ػطبءاد كشػٛخ يٍ انجبؽٍ نهًوبٔنٍٛ ؿٛش األسدَٛـٍٛ يًٓب كبَذ األعجبة ٔػهٗ أٌ  -ة

 ٚهزضو انًوبٔنٌٕ انلشػٌٕٛ ثزشـٛم انؼًبنخ األسدَٛخ كوؾ .

ٌّ انًششٔع رٔ ؽجٛؼخ يزخظظخ ٔثؾبعخ إنٗ خ -ط جشح أعُجٛخ كؼهّٛ أٌ ٚشكغ إرا رجٍٛ نظبؽت انؼًم أ

روشٚشاً ثزنك ٚجٍٛ أعجبة انؾبعخ نزهك انخجشح األعُجٛخ إنٗ نغُخ كُٛخ خبطخ نهُظش كٙ يضم ْزِ األيٕس 

ٔسكغ رُغٛجبرٓب إنٗ يغهظ انٕصساء إلطذاس انوشاس انًُبعت ؽٕل انغًبػ نهششكبد األعُجٛخ ٔيوذاس 

 -يغبًْزٓب ٔرشكم ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ :

 ألشـبل انؼبيخ ٔاإلعكبٌ سئٛغبً يؼبنٙ ٔصٚش ا

 ٔػؼٕٚخ انغبدح 

 أيٍٛ ػبو ٔصاسح األشـبل انؼبيخ ٔاإلعكبٌ 

 يذٚش ػبو دائشح انؼطبءاد انؾكٕيٛخ  

 َوٛت  انًُٓذعٍٛ 

 َوٛت انًوبٔنٍٛ

 ٔيًضم ػٍ انذائشح راد انؼالهخ ثبنًششٔع.
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134 ٚذٛس٠ذ ِٛاع١ش ِٚساتظ ٚلطغ ٌّغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ ا١ٌشِٛن ػدٍْٛ ِسافظح - ػٕدشج تٍذج فٟ  اٌّمرشذ
  

 

 

 

 
 

 انًشبسٚغ انًًٕنخ ثوشٔع خبسعٛخ : -2
 

يٍ هجم يوبٔنٍٛ ؿٛش أسدَٛـٍٛ ثبنًشبسكخ أٔ االئزالف يغ يوبٔنٍٛ أسدَٛـٍٛ أٔ ٚغٕص رُلٛز ْزِ انًشبسٚغ 

 ثبالَلشاد إرا اهزؼذ انًظهؾخ انؼبيخ رنك .

ٔكٙ ؽبنخ رُلٛز انًششٔع يٍ هجم يوبٔنٍٛ ؿٛش أسدَٛـٍٛ كٛغت االنزضاو يٍ هجم ْؤالء انًوبٔنٍٛ ثزشـٛم ػًبنخ 

ً ثًٕاكوخ %( يٍ يغًٕع ان70أسدَٛخ ال روم َغجزٓب ػٍ ) ؼًبنخ انًبْشح انًطهٕثخ ٔانًوذسح روذٚشاً ؽوٛوٛب

 ٔصاسح األشـبل انؼبيخ ٔاإلعكبٌ ، ػهٗ أٌ ال ٚغًؼ ثزشـٛم أ٘ ػذد يٍ انؼًبل األعبَت انؼبدٚـٍٛ ؿٛش انًٓشح .
 

 ػهٗ انٕصاساد ٔانًؤعغبد انؼبيخ ٔانجهذٚبد ٔانششكبد انًغبًْخ انؼبيخ االنزضاو ثجالؽ سئٛظ انٕصساء  -3

ٔاػزجبسِ عضءا" يٍ ششٔؽ انؼوٕد انزٙ رجشيٓب  ٔكٙ ؽبنخ صجٕد يخبنلخ أؽكبيّ يٍ  1990( نغُخ 6سهى )

 هجم انًوبٔنٍٛ رزخز ثؾوٓى اإلعشاءاد انزبنٛخ :

إَزاس انًوبٔل انًخبنق خطٛبً ػهٗ ػُٕاَّ يٍ هجم طبؽت انؼًم نزظٕٚت انٕػغ خالل يذح أهظبْب  -أ

 ( عجؼخ أٚبو .7)

 بنٛخ رغبٔ٘ أعٕس انؼًبنخ األعُجٛخ انًخبنلخ انًغزخذيخ كٙ انًششٔع.كشع ؿشايخ ي -ة

 

إرا رجٍٛ ٔعٕد َوض كٙ انًٕاطلبد انؼبيخ ٔانخبطخ رؼزًذ انًٕاطلبد انٕاسدح كٙ كٕداد انجُبء انٕؽُٙ  -4

 األسدَٙ ثؾذْب األدَٗ .

 

 ػُذ رُلٛز األشـبل .ػهٗ انًوبٔل انًؾهٙ اعزخذاو اٜنٛبد انًزٕكشح ٔيُزغبد انظُبػخ انًؾهٛخ  -5

 
 

 يالؽظخ:
ٚخ رؼٛـٍٛ كم كشد يٍ أكشاد عٓبص انًوبٔل انًُلز  ٔكٙ ؽبنخ رخهق ٚزؼٍٛ االرلبم كًٛب ثٍٛ انًوبٔل ٔانًُٓذط ػهٗ رٕاس

انًوبٔل ػٍ رؼٛـٍٛ أ٘ كشد يُّ أٔ رـٛت أ٘ كشد يُّ دٌٔ رؼٛـٍٛ ثذٚم نّ كئَّ عٕف ٚزى خظى يب ٚوبثهّ يٍ سٔارت 

 شاد ؿٛش انًؼُٛـٍٛ أٔ انًزـٛجٍٛ ؽغت روذٚشاد انًُٓذط .يضم ْؤالء األك
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 انًُٕرط

 
 

 
 ػطٕكخ يذٚش ػبو دائشح انؼطبءاد انؾكٕيٛخ

 

ٌّ انًوبٔل انغبدح ......................................... هذ اعزكًم كبكخ اإلعشاءاد انوبََٕٛخ ٔكوبً ألؽكبو هبَٕ ٌ ٚشعٗ انؼهى ثأ

 ............................................................. انًؼًٕل ثّ ...

 

 َوٛت انًُٓذعٍٛ األسدَٛـٍٛ .

 أٔ َوٛت يوبٔنٙ اإلَشبءاد األسدَٛـٍٛ .

 

 ( . Warrantyاإلهشاس ثؼًبٌ ػٕٛة انزظُٛغ )  *

 

 نغٓخ انظبَؼخ أ انٕكٛم نظبنؼ طبؽت انؼًمكلبنخ ػذنٛخ طبدسح ػٍ اٚزؼٍٛ ػهٗ انًوبٔل انز٘ ٚؾبل ػهّٛ انؼطبء روذٚى 

( ٕٚيبً يٍ ربسٚخ 730نؼًبٌ أ٘ ػٕٛة رُغى ػٍ انزظُٛغ نكبكخ األعٓضح ٔانًؼذاد انكٓشٔيٛكبَٛكٛخ انًشًٕنخ ثبنؼوذ ٔنًذح ) 

رغهى األشـبل ٔثؾٛش رشًم ْزِ انكلبنخ يغؤٔنٛخ انًوبٔل انًبنٛخ ٔخالكٓب ، العزجذال أ٘ يٍ األعٓضح ٔانًؼذاد 

ً ٔنًذح ) ا ً أٔ أعُجٛب ً يٍ ربسٚخ رغهى  730نكٓشٔيٛكبَٛكٛخ انزٙ رظٓش ثٓب ػٕٛة رظُٛغ ٔرٕكٛش انوطغ انزجذٚهٛخ يؾهٛب ( ٕٚيب

 األشـبل.
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 ط. ًَبرط انؼشع ٔانؼًبَبد ٔاالرلبهٛبد ٔانجٛبَبد 

 
 ّٔٛرج وراب ػشض إٌّالصح -1ج

 ٍِسك ػشض إٌّالصح -2ج

 إٌّالصحّٔٛرج وفاٌح  -3ج

 ّٔٛرج اذفال١ح اٌؼمذ -4ج

 ّٔٛرج اذفال١ح فط اٌخالفاخ ) ِدٍظ تؼعٛ ٚازذ ( -5ج

 ّٔٛرج اذفال١ح فط اٌخالفاخ ) ِدٍظ تثالثح أػعاء( -6ج

 ّٔٛرج ظّاْ األداء / ذٕف١ز -7ج

 ّٔٛرج وفاٌح إصالذ اٌؼ١ٛب  -8ج

 ّٔٛرج وفاٌح اٌذفؼح اٌّمذِح -9ج

 ص ػٕذ ذغٍُ األشغائّٛرج ِخاٌصح ػٓ دفؼح اإلٔدا -10ج

 ّٔٛرج إلشاس تاٌّخاٌصح -11ج

 ّٔٛرج اٌرضاِاخ اٌّماٚي -12ج

 إلشاس ِرؼٍك تاٌذفؼاخ األخشٜ -13ج

 إلشاس ِرؼٍك تاٌذفؼاخ إٌّّٛػح -14ج

 ذّذ٠ذ ِذد اٌؼطاءاخ -15ج
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   1ط

 ًَٕرط كزبة ػشع انًُبهظخ

Letter of Tender 

 
 .................. انؼطبء سهى:......................................................انًششٔع: ....................

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .......................إنٗ انغبدح ) طبؽت انؼًم(: ........................................................................

نوذ هًُب ثضٚبسح انًٕهغ ٔانزؼشف ػهٗ انظشٔف انًؾٛطخ ثّ ، كًب هًُب ثذساعخ ششٔؽ انؼوذ ، ٔانًٕاطلبد ٔانًخططبد  ، 

ٔعذأل انكًٛبد ، ٔيهؾن ػشع انًُبهظخ ، ٔانغذأل األخشٖ ، ٔيالؽن انؼطبء راد األسهبو: ............................ 

لٛز أشـبل انًششٔع انًزكٕس أػالِ ، َٔؼشع َؾٍ انًٕهؼٍٛ أدَبِ أٌ َوٕو ثزُلٛز األشـبل ٔإَغبصْب ٔرغهًٛٓب انًزؼهوخ ثزُ

ً نٓزا انؼشع انز٘ ٚشًم كم ْزِ انٕصبئن انًذسعخ أػالِ يوبثم يجهؾ إعًبنٙ ٔهذسِ:  ٔإطالػ أٚخ ػٕٛة كٛٓب ٔكوب

 غزؾوبً نُب ثًٕعت ششٔؽ انؼوذ ................................. أٔ أ٘ يجهؾ آخش ٚظجؼ ي

 

إَُب َوجم رؼٛـٍٛ " يغهظ كغ انخالكبد" ثًٕعت " انلظم انؼششٍٚ " ينٍ شنشٔؽ انؼونذ ٔعنٕف َونٕو ثبالرلنبم ػهنٗ رؼٛنـٍٛ 

 أػؼبئّ ؽغت يهؾن ػشع انًُبهظخ .

ؼشع يهضيبً نُنب ، ًٔٚكنُكى ( ٕٚيبً يٍ ربسٚخ إٚذاع انؼشٔع ، ٔأٌ ٚجوٗ ان120َٕاكن ػهٗ االنزضاو ثؼشع انًُبهظخ ْزا نًذح )

ٌّ يهؾنن ػنشع انًُبهظنخ ٚشنكم عنضءا" ال ٚزغنضأ ينٍ " كزنبة  هجٕنّ كٙ أ٘ ٔهذ هجم اَوؼبء ينذح االنزنضاو ْنزِ ، كًنب َونش ثنأ

 ػشع انًُبهظخ " .

 

( يننٍ شننشٔؽ انؼوننذ ، ٔأٌ َجبشننش انؼًننم 4/2َزؼٓننذ كننٙ ؽبنننخ هجننٕل ػشػننُب ، أٌ َوننذو ػننًبٌ األداء انًطهننٕة ثًٕعننت انًننبدح )

 ثزبسٚخ أيش انًجبششح ، ٔأٌ َُغض األشـبل َٔغهًٓب َٔظهؼ أٚخ ػٕٛة كٛٓب ٔكوبً نًزطهجبد ٔصبئن انؼوذ خالل يذح اإلَغبص " .

ٌّ " كزبة ػشع انًُبهظنخ " ْنزا ينغ " كزنبة انوجنٕل أٔ  ٔيب نى ٚزى إػذاد ٔرٕهٛغ ارلبهٛخ انؼوذ كًٛب ثُُٛب ، ٔإنٗ أٌ ٚزى رنك كئ

 سَّٔ ٚؼزجش ػوذاً يهضيبً كًٛب ثُُٛب .هشاس اإلؽبنخ " انز٘ رظذ

 

 َٔؼهى كزنك ثأَكى ؿٛش يهضيٍٛ ثوجٕل أهم انؼشٔع هًٛخ أٔ أ٘ يٍ انؼشٔع انزٙ روذو إنٛكى .

 ؽشس ْزا انؼشع كٙ انٕٛو: ...................... يٍ شٓش: ........................ػبو: ...............................

 ....................................... شبْذ: ........................................................رٕهٛغ انًُبهض: ...
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   2ط

 يهؾن ػشع انًُبهظخ

Appendix to Tender 
   

 انًشـشٔع: 

 : انؼطبء سهى

 التحدٌدات رلم المادة البٌان

 اسم صاحب العمل :
 عنوانه:

1/1/2/2 

 1/3و

 الٌرمون شركة مٌاه

 اسم المهندس:
 عنوانه:

او من ٌعٌنه صاحب  ادارة الشؤون الفنٌه 1/1/2/4
 العمل 

 اسم المماول:
 عنوانه:

1/1/2/3 

 1/3و

 

 كما هو وارد بدعوة العطاء  التعلٌمات كفالة المنالصة 

 %( من لٌمة العمد5) التعلٌمات ضمان إصالح العٌوب

( ٌوماً تموٌمٌاً من تارٌخ أمر   365)  1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال

 المباشرة 

من تارٌخ اصدار تسلم ( ٌوماً تموٌمٌاً 732) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعٌوب

 االعمال 

المدة التً سٌمنح فٌها المماول حك الدخول إلى 

 المولع 
 ( أٌام تموٌمٌة من تارٌخ أمر المباشرة 7) 1/ 2

رٌخ المحدد الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التا
 للمباشرة 

( ٌوماً ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة 15) 1/ 8
 ضمن مدة اإلنجاز

ً 28) 12/1 الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال   ( ٌوما

 ( ٌوماً من تارٌخ المباشرة14خالل ) 18/1 تمدٌم وثائك التأمٌنات 

 %( من " لٌمة العمد الممبولة"12) 2/ 4 ضمــان األداء

  -(ِطثك غ١ش) ٠ٛخذ ال  14/2 عة الممدمةلٌمة الدف

 مغ ثالثة اعزاء 22/2 تشكٌل مجلس فّض الخالفات
 

  ( ٌوماً من تارٌخ المباشرة62خالل ) 22/2 فترة تعٌـٌن مجلس فّض الخالفات
 %( من لٌمة الدفعة12) 14/3 نسبة المحتجزات 

 "%( من " لٌمة العمد الممبولة5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

ألف ديشار أردني لكل  خسدػف ( 50000) 18/3 الحد األدنى لمٌمة التأمٌن ضد الطرف الثالث
شخز في كل حادث بغس الشطخ عغ عجد 

 الحػادث

الجهة التً تعٌن أعضاء مجلس فض الخالفات فً 
 حالة عدم االتفاق بٌن الفرٌمٌن .

 جمعٌة المحكمٌن األردنٌـٌن 22/3
 

 الموانٌن األردنٌة السارٌة المفعول 4/ 1 المانون الذي ٌحكم العمد

 والسػاصفات والذخوط الخاصة لغة العقج 4/ 1 اللغة المعتمدة فً العمد
 ججاوؿ الكسيات ىي المغة العخبية.و 

ىي المغة الفشية السػاصفات  السالحق و لغة
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 اإلنجميدية

 اللغة العربٌة 4/ 1 لغة االتصال

( أٌام فً 6ت ٌومٌاً، ولمدة )( ساعا8) 5/ 6 أولات العمل المعتادة

وفي حاؿ شمب السقاوؿ العسل خارج األسبوع 
اوقات العسل الخسسي عميو شمب ذلظ مقجما 

مع تحسل كمفة العسل اإلضافي لجياز 
 اإلشخاؼ

النسبة المئوٌة التً تدفع للمماول عن " المبلغ 
 االحتٌاطً الذي ٌتم صرفه " إذا لم ترد فً الجدول

 ال ٌوجد- ب-13/5

جمٌع المواد والتجهٌزات اآللٌة التً تدخل  14/5 التحضٌرات عند الوصول إلى المولع
 فً األشغال الدائمة

 ( دٌنار  160,000)     14/6 الحد األدنى لمٌمة الدفعة المرحلٌة

سلطة تعٌـٌن المحكمٌن فً حالة تخلف األطراف عند 
 التعٌـٌن .

 ذبموجب لانون التحكٌم األردنً الناف 22/6

 ثالثة اعضاء 22/6 عدد أعضاء هٌئة التحكٌم 

 بموجب لانون التحكٌم األردنً 22/6 المواعد اإلجرائٌة للتحكٌم

 ( دٌنار عن كل ٌوم تأخٌر 852)   7/ 8 لٌمة تعوٌضات التأخٌر

 %( من لٌمة العمد الممبولة15) 7/ 8 الحد األلصى لمٌمة تعوٌضات التأخٌر

  14/7 أسعار تبدٌل العمالت 

 جدول بٌانات التعدٌل :
 المواد الخاضعة لتعدٌل األسعار بسبب تغٌر التكالٌف

تلغى هذه الماده وال تدفع اي تعوٌضات  13/8
 نتٌجة تغٌر االسعار

ً 5) 14/8 نسبة الفائدة المانونٌة ) نفمات التموٌل (  %( سنوٌا

 غٌر مطلوب     9/ 4 نظام توكٌد الجودة

 ال يػجج  8/13 رمكافأة اإلنجاز المبك

 الدٌنــار األردنً 14/15 عمالت الدفع للمماول

مدة اإلنجاز  (1/1/5/6ألسام األشغال ) 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 لٌمة تعوٌضات التأخٌر لكل ٌوم تأخٌر

   لسم
   لسم
   لسم
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   3ط

 ًَٕرط كلبنخ انًُبهظخ  

Form of Tender Guarantee 

 
 ......................................... انؼطبء سهى:..............................................انًششٔع: ....

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٌّ انًُبهض ششكخ : إنٗ انغبدح ) طبؽت انؼًم ( : ....................................................... .... نوذ رى إػاليُب أ

...................................... عٛزوذو ثؼشع نهًُبهظخ نهًششٔع انًُِٕ ػُّ أػالِ اعزغبثخ نذػٕح انؼطبء ، ٔنًب كبَذ 

ٌّ يظشكُب :  ششٔؽ انؼطبء رُض ػهٗ أٌ ٚزوذو انًُبهض ثكلبنخ يُبهظخ يغ ػشػّ ، ٔثُبء" ػهٗ ؽهجّ ، كئ

........................................................ ٚكلم ثزؼٓذ ال سعؼخ ػُّ أٌ ٚذكغ نكى يجهؾ : ثُك ..

 ......................................... ػُذ ٔسٔد أٔل ؽهت خطٙ يُكى ٔثؾٛش ٚزؼًٍ انطهت يب ٚهٙ :

 
ٌّ انًُبهض ، ثذٌٔ يٕاكوخ يُكى ، هبو ثغؾت ػشػّ ثؼذ اَوؼبء  -أ آخش يٕػذ نزوذٚى انؼشٔع أٔ هجم اَوؼبء طنالؽٛخ أ

 ( ٕٚيبً ، أٔ  120انؼشع انًؾذدح ثـ ) 

 ( يٍ ششٔؽ انؼوذ ، أٔ 1/6أَكى هذ هًزى ثئؽبنخ انؼطبء ػهّٛ ، ٔنكُّ أخلن كٙ إثشاو ارلبهٛخ انؼوذ ثًٕعت انًبدح )  -ة

 ( يٍ ششٔؽ انؼوذ. 4/2داء ثًٕعت انًبدح)أَكى هذ هًزى ثئؽبنخ انؼطبء ػهّٛ ، ٔنكُّ أخلن كٙ روذٚى ػًبٌ األ -ط

 

ٌّ ْزِ انكلبنخ رؾكًٓب 120ٔػهٗ أٌ ٚظهُب انطهت هجم اَوؼبء يذح طالؽٛخ انكلبنخ انجبنـخ ) ( ٕٚيبً ٔٚزؼٍٛ إػبدرٓب إنُٛب ، كًب أ

 انوٕاٍَٛ انًؼًٕل ثٓب كٙ األسدٌ .

 

 ......رٕهٛغ انكلٛم / انجُك : .......................................

 

 انًلٕع ثبنزٕهٛــغ: .............................................

 

 انزبسٚــــــخ : .............................................
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   4ط

 ًَٕرط ارلبهٛخ انؼوذ  

Form of Contract Agreement 
 ........... انؼطبء سهى:..................................................انًششٔع: .........................................

 

 ؽشسد ْزِ االرلبهٛخ كٙ ْزا انٕٛو ............،،،،،...................... يٍ شٓش ................................... نغُخ

 ثٍٛ     

 ......................................... ػهٗ اػزجبسِ " انلشٚن األٔل"طبؽت انؼًم: ........................................

     ٔ 

 انًوبٔل : ......................................................................................ػهٗ اػزجبسِ " انلشٚن انضبَٙ"

 

 شـبل انًششٔع: ...................................................نًب كبٌ طبؽت انؼًم ساؿجبً كٙ أٌ ٚوٕو انًوبٔل ثزُلٛز أ

 

ٔنًب كبٌ هذ هجم ثؼشع انًُبهظخ انز٘ روذو ثّ انًوبٔل نزُلٛز األشـبل ٔإَغبصْب ٔإطالػ أٚخ ػٕٛة كٛٓب ٔرغهًٛٓب ٔكوبً 

 نششٔؽ انؼوذ ،

 -كوذ رى االرلبم ثٍٛ انلشٚوٍٛ ػهٗ يب ٚهٙ :

 ثٛش انٕاسدح كٙ ْزِ االرلبهٛخ َلظ انًؼبَٙ انًؾذدح نٓب كٙ ششٔؽ انؼوذ انًشبس إنٛٓب كًٛب ثؼذ ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانزؼب -1

ً  " ٔصبئن انؼوذ ٔرشكم عضءا" ال ٚزغضأ يٍ ْزِ االرلبهٛخ ٔرزى هشاءرٓب ٔرلغٛشْب ثٓزِ  -2 رؼزجش انٕصبئن انًذسعخ ربنٛب

 انظٕسح:

 ...............................................................................      " كزبة انوجٕل "  -أ
  كزبة ػشع انًُبهظخ  .................................................................................. -ة
 ...............يالؽن انًُبهظخ راد األسهبو: ............................................................ -ط
 ششٔؽ انؼوذ ) انخبطخ ٔانؼبيخ ( -د

 انًٕاطلبد -ْـ
 انًخططبد    -ٔ

 ٔانغذأل انًغؼّشح ) عذأل انكًٛبد ٔانغذأل األخشٖ ( .  -ص
 

 

 .." هًٛخ انؼوذ انًوجٕنخ: ............................................................................................ -3

 ...............................................................................................   " يذح اإلَغبص "  

ً نهششٔؽ ، ٚزؼٓذ انًوبٔل ثزُلٛز األشـبل ٔإَغبصْب ٔإطالػ أٚخ  -4 إصاء هٛبو طبؽت انؼًم ثذكغ انًغزؾوخ نهًوبٔل ٔكوب

 ؽكبو انؼوذ .ػٕٛة كٛٓب ٔرغهًٛٓب ٔكوبً أل

إصاء هٛبو انًوبٔل ثزُلٛز األشـبل ٔإَغبصْب ٔإطالػ أٚخ ػٕٛة كٛٓب ٔرغهًٛٓب ، ٚزؼٓذ طبؽت انؼًم ثأٌ ٚذكغ إنٗ  -5

 انًوبٔل هًٛخ انؼوذ ثًٕعت أؽكبو انؼوذ كٙ انًٕاػٛذ ٔثبألعهٕة انًؾذد كٙ انؼوذ .

ً نهوٕاٍَٛ ٔثُبء" ػهٗ يب روذو كوذ ارلن انلشٚوبٌ ػهٗ إثشاو ْزِ االرلبهٛ خ ٔرٕهٛؼٓب كٙ انًٕػذ انًؾذد أػالِ ٔرنك ٔكوب

 انًؼًٕل ثٓب .

 انلشٚن األٔل ) طبؽت انؼًم (      انلشٚن انضبَٙ ) انًوبٔل (

 .........انزٕهٛغ :....................................                                                 انزٕهٛغ:.......................

 .........االعى:.......................................                                                 االعى:.........................

 .................انٕظٛلخ:....................................                                                 انٕظٛلخ:..............

 

 

 

 ٔهذ شٓذ ػهٗ رنك:..............................  نك:................................ٔهذ شٓذ ػهٗ ر
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   5ط

 ًَٕرط ارلبهٛخ كغ انخالكبد  

Dispute Adjudication Agreement 

 ) يغهظ ثؼؼٕ ٔاؽذ (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٔطق انًششٔع: ...........................................................................................................

 .........طبؽت انؼًم : .............................................. ػُٕاَّ: .............................................

 انًوــــبٔل:.............................................  ػُٕاَّ: ......................................................

 ػؼٕ انًغهظ:.............................................  ػُٕاَّ: ......................................................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نًب هذ طبؽت انؼًم ٔانًوبٔل ثئثشاو " ارلبهٛخ انؼوذ" ٔكًَٕٓب ٚشؿجبٌ يغزًؼٍٛ ثزؼٛـٍٛ ػؼٕ " يغهظ كغ انخالكبد " ، 

ً " انًغهظ "  ٌّ كال يٍ طبؽت انؼًم ٔا DABنٛكٌٕ انؼؼٕ انٕؽٛذ ، ٔٚغًٗ أٚؼب نًوبٔل ٔػؼٕ انًغهظ ، هذ " ، كئ

 -ارلوٕا ػهٗ يب ٚهٙ :
 

 رؼزجش انششٔؽ انًهؾوخ ثٓزِ االرلبهٛخ ششٔؽبً الرلبهٛخ كغ انخالكبد ، يغ إدخبل انزؼذٚالد انزبنٛخ ػهٛٓب:  -1
 

..................................................................................................................... 
 

( يٍ ششٔؽ ارلبهٛخ كغ انخالكبد ، كئَّ عٕف ٚزى دكغ ثذل أرؼبة ػؼٕ انًغهظ ػهٗ انُؾٕ 17) اٌثٕذػًالً ثأؽكبو  -2

 -انزبنٙ :
 )        (  دُٚبس ػٍ كم ٕٚو كًٛبٔيبد.   -أ  
 يؼبكبً إنٛٓب انُلوبد األخشٖ .  -ة 

( يٍ ششٔؽ ارلبهٛخ  17)  اٌثٕذرؼبة ٔانُلوبد األخشٖ ػًالً ثأؽكبو إصاء هٛبو طبؽت انؼًم ٔانًوبٔل ثذكغ ثذالد األ -3

ٍّ نهخالكبد ٔكوبً ألؽكبو ْزِ االرلبهٛخ . ّٕ ٌّ ػؼٕ انًغهظ ٚزؼٓذ ثأٌ ٚوٕو ثًٓبو " انًغهظ" كًغ  كغ انخالكبد ، كئ
 
ٓبو كغ انخالكبد ثذل ٚزؼٓذ طبؽت انؼًم ٔانًوبٔل يغزًؼٍٛ ٔيُلشدٍٚ ثأٌ ٚذكؼب نؼؼٕ " انًغهظ" ، إصاء أدائّ نً -4

 ( يٍ ششٔؽ ارلبهٛخ كغ انخالكبد .17) اٌثٕذانًٛبٔيبد ٔانُلوبد األخشٖ انزٙ رزؾون نّ ثًٕعت أؽكبو 

 
ٌّ ْزِ االرلبهٛخ خبػؼخ ألؽكبو انوبٌَٕ األسدَٙ . -5  إ

 

 طبؽت انؼًم        انًوبٔل             ػؼٕ انًغهظ

 

 ٔهذ شٓذ ػهٗ رنك .             
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   6ط
 ًَٕرط ارلبهٛخ كغ انخالكبد  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) يغهظ ثضالصخ أػؼبء(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ................ٔطق انًششٔع: .................................................................................

 طبؽت انؼًم : ............................................. ػُٕاَّ: ............................................

 انًوــــبٔل:............................................. ػُٕاَّ: ............................................

 ......................................... ػُٕاَّ: ............................................ػؼٕ انًغهظ:.....
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يغهظ كغ انخالكبد " ،  نًب هذو طبؽت انؼًم ٔانًوبٔل ثئثشاو " ارلبهٛخ انؼوذ" ٔكًَٕٓب ٚشؿجبٌ يغزًؼٍٛ ثزؼٛـٍٛ ػؼٕ "

ٌّ كالً يٍ طبؽت انؼًم ٔانًوبٔل ٔػؼٕ انًغهظ، هذ ارلوٕا  نٛوٕو ثًٓبو أؽذ األػؼبء انضالصخ انزٍٚ ٚشكهٌٕ " انًغهظ" كئ

 -ػهٗ يب ٚهٙ :

ً الرلبهٛخ كغ انخالكبد ، يغ إدخبل انزؼذٚالد انزبنٛخ  -1 رؼزجش انششٔؽ انًهؾوخ ثٓزِ االرلبهٛخ ششٔؽب

 ................................................................................................ػهٛٓب:.......

( يٍ ششٔؽ ارلبهٛخ كغ انخالكبد ، كئَّ عٕف ٚزى دكغ ثذل أرؼبة ػؼٕ انًغهظ ػهٗ انُؾٕ 17) اٌثٕذػًالً ثأؽكبو  -2

 -انزبنٙ :

 ... د٠ٕاساً .ِثٍغاً شٙش٠اً ِمطٛػاً ِمذاسٖ ........    -أ 

 )        (  دُٚبس ػٍ كم ٕٚو كًٛبٔيبد   -ة 

 يؼبكبً إنٛٓب انُلوبد األخشٖ .   -ط 

( يٍ ششٔؽ ارلبهٛخ  17)  اٌثٕذإصاء هٛبو طبؽت انؼًم ٔانًوبٔل ثذكغ ثذالد األرؼبة ٔانُلوبد األخشٖ ػًالً ثأؽكبو  -3

ٌّ ػؼٕ انًغهظ ٚزؼٓذ ثأٌ ٚوٕو ثًٓبيّ ي ٍٚ نهخالكبد ٔكوبً كغ انخالكبد ، كئ ّٕ غ أػؼبء انًغهظ اٜخشٍٚ كًغ
 ألؽكبو ْزِ االرلبهٛخ .

 

ٚزؼٓذ طبؽت انؼًم ٔانًوبٔل يغزًؼٍٛ ٔيُلشدٍٚ ثأٌ ٚذكؼب نؼؼٕ " انًغهظ" ، إصاء أدائّ نًٓبو كغ انخالكبد ثذل  -4

 غ انخالكبد .( يٍ ششٔؽ ارلبهٛخ ك17) اٌثٕذانًٛبٔيبد ٔانُلوبد األخشٖ انزٙ رزؾون نّ ثًٕعت أؽكبو 

 ٚؼزجش ػؼٕ انًغهظ ............................... سئٛغبً نهًغهظ . -5
ٌّ ْزِ االرلبهٛخ خبػؼخ ألؽكبو انوبٌَٕ األسدَٙ . -6  إ
 

 

 

 طبؽت انؼًم              انًوبٔل         ػؼٕ انًغهظ
 

 

 ٔهذ شٓذ ػهٗ رنك .              
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 كبدششٔؽ ارلبهٛخ كغ انخال
 

 

( يػمًا مغ تاريخ مباشخة العسل ، عمى اف يباشخ 60يدسى عزػ السجمذ أو األعزاء ) الحكع أو الحكسة( خالؿ ) -1
 ( يػمًا مغ تاريخ تػؾيع اتفاؾية فس الخالفات .60السجمذ ميامو خالؿ )

ج صجور شيادة تدمع األشغاؿ  يسكغ إنياء تعيػيغ الحكع ) الحكسة( باالتفاؽ بيغ الفخيقيغ ، وتشقزي مجة التعييغ عش -2
ما لع يصمب أه مغ الفخيقيغ تسجيجىا ولكغ بحج أقرى لتاريخ انقزاء فتخة االشعار بالعيػب ، وفي ىحه الحالة يتع 

 تخؽيس بجؿ االتعاب الذيخية السقصػعو الى الشرف .  
خيقيغ ، وأف يفرح عشج تعيػيشو عغ يتعيغ عمى الحكع أف يكػف وأف يبقى أثشاء أداء ميستو محايجًا ومدتقاًل عغ الف -3

أه أمخ قج يسثخ عمى حياده أو استقالليتو ، كسا يتعيغ عميو أف يفرح في أه وقت الحق إذا أصبح عمى عمع عغ 
 أه أمخ قج يسثخ عمى حيجه واستقالليتو ، وال يجػز لو تقجيع الشرح إلى أه فخيق إاّل بإشالع ومػافقة الفخيق اآلخخ .

كع أف يتعامل مع تفاصيل العقج ونذاشاتو وجمدات االستساع التي يعقجىا بدخية تامة وأف ال يرخح يتعيغ عمى الح -4
 يصمبعغ أه مغ مزاميشيا إاّل بسػافقة الفخيقيغ ، كسا يجب عميو أف ال يػكل أله شخؼ آخخ الؿياـ بسيستو أو أف 

 أية خبخة قانػنية أو فشية إاّل بسػافقة الفخيقيغ .
حكع أف يترخؼ بإنراؼ وسػائية ؼيسا بيغ الفخيقيغ بإعصاء كل مشيسا فخصة معقػلة لعخض قزيتو يتعيغ عمى ال -5

 وتقجيع ردوده عمى ما يقجمو  الفخيق اآلخخ . 
ال يعتبخ الحكع في أه حاؿ مدسواًل عغ أه إدعاء بذأف فعل قاـ بو أو أمخ أغفمو إاّل إذا أمكغ إثبات أف ما قاـ بو  -6

 ناتج عغ سػء نية .
استساع ُيجعى إلييا  جمداتلمسجمذ أف يقخر مغ تمقاء نفدو او بشاًء عمى شمب احج الفخيقيغ زيارة السػقع واف يعقج  -7

( ستيغ يػمًا  60الفخيقاف في الػقت والسكاف المحيغ يحجدىسا ،  بحيث ال تديج السجة بيغ كل زيارة وأخخى عمى )
 قيغ االستجابة لصمب السجمذ بيحا الخرػص . ولمسجمذ أف يصمب أية وثائق مشيسا ، وعمى الفخي

 يتعيغ عمى الحكع أف يترخؼ كخبيخ غيخ متحيد ) وليذ كسحكع ( ، ويكػف متستعًا بالرالحية الكاممة لعقج جمدات -8
  -حيات التالية :االستساع كسا يخاه مشاسبًا ، دوف التقيج بأية إجخاءات أو قػاعج باستثشاء ىحه القػاعج ، ويتستع في ىحا الدياؽ بالرال

 وكحلظ نصاؽ الخالفات السحالة إليو ، أف يقخر مجى سمصاتو الحاتية ، -أ
 أف يدتعسل معخفتو الستخررة ) إف تػفخت ( ، -ب
 أف يبادر لمتأكج مغ الػقائع واالمػرالسصمػبة التخاذ القخار باالسمػب الحه يختأيو . -ج
 أحكاـ العقج ، أف يقخر دفع نفقات التسػيل التي تدتحق بسػجب -د
 أف يخاجع ويشقح أه تعميسات أو تقجيخات أو شيادات أو تقيػيع ؼيسا يتعمق بسػضػع الخالؼ ، -ىػ
أف ال يدسح أله شخز غيخ السقاوؿ ومسثميو وصاحب العسل ومسثميو ، لحزػر جمدات االستساع ، ولو أف يدتسخ  -و

لتحقق مغ نو قج تع إبالغو برػرة صحيحة عغ مػعج في عقج جمدة االستساع إذا تغيب أه فخيق عغ الحزػر بعج ا
 الجمدة .

 ال يجػز لمحكع التشازؿ عغ االتفاؾية بجوف السػافقة الخصية السدبقة مغ قبل الفخيقيغ وأعزاء السجمذ اآلخخيغ  -9
 ) إف وججوا ( .

 أو مترل بو .يخاعى أف ال يدتجعى الحكع كذاىج لتقجيع أه دليل بالشدبة أله خالؼ ناشئ عغ العقج  -10
 ( يػمًا . 28يحق لمحكع أف يتػؾف عغ العسل إذا لع يتع الجفع خالؿ السيمة السحجدة ، شخيصة أف يخسل إلى الفخيقيغ إشعارًا بحلظ مجتو )  -11
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إذا تخمف السقاوؿ عغ  الجفع مقابل السصالبات التي تقجـ إليو مغ الحكع ، يقـػ صاحب العسل بالجفع إلى الحكع ولو  -12
 يدتخد ما يتختب عمى السقاوؿ مغ أية مبالغ إزاءىا . أف

( يػمًا . وفي حالة استقالتو أو مػتو أو عجده 28يسكغ لمحكع أف يدتقيل شخيصة أف يعمع الفخيقيغ بإشعار مجتو )  -13
فخيقيغ عغ أداء ميامو أو إنياء عقجه  أو رفزو االستسخار في أداء ميامو بسػجب ىحه القػاعج ، فإنو يتعيغ عمى ال

 ( يػمًا مغ تاريخ انقصاعو ،14أف يقػما بتعيػيغ بجيل لو خالؿ )
يتعيغ أف تكػف لغة االتراؿ بيغ الفخيقيغ وكحلظ الحكع ) الحكسة ( والفخيقيغ ، ولغة التجاوؿ في الجمدات بالمغة  -14

 السحجدة في العقج وأف يتع إرساؿ ندخ عغ أية مخاسالت إلى الفخيق اآلخخ .
( 56مى السجمذ أف يرجر قخاره خصيًا إلى الفخيقيغ بذأف أه خالؼ يحاؿ إليو وذلظ خالؿ فتخة ال تتعجى )يتعيغ ع -15

يػمًا مغ تاريخ إحالة الخالؼ إليو ) ما لع يتع االتفاؽ مع الصخفيغ عمى ىحه السجة ( ، يجب أف يكػف القخار مدببًا ، 
 وأف يشػه ؼيو بأنو يتع وفقًا ليحه الذخوط .

( آنفًا بعسمو ، أو ترخؼ بدػء نية ، فإنو يعتبخ غيخ مدتحق لؿبس 3اـ الحكع بشقس أه مغ أحكاـ البشج رقع )إذا ق -16
بجؿ أتعابو أو نفقاتو ، ويتعيغ عميو أف يخد تمظ الخسـػ والشفقات التي تع صخفيا لو ، إذا نتج عغ ذلظ الشقس أّف 

 أو غيخ فاعمة. قخاراتو أو إجخاءاتو بذأف تدػية الخالفات أصبحت باشمة
 -تجفع أتعاب الحكع عمى الشحػ التالي : -17

 عغ كل يـػ عسل في زيارة السػقع أو عقج جمدات االستساع أو دراسة الخالفات وإعجاد القخارات ، -
 مزافًا إلييا نفقات أداء السياـ مثل السكالسات الياتؽية والفاكدات ومراريف الدفخ واإلعاشة ، -
 ات ثابتًا شيمة مجة أداء الحكع لسيامو ،يتبقى بجؿ السياوم -
( يػمًا مغ تاريخ تدمسو السصالبات الخاصة 28يتعيغ عمى السقاوؿ أف يجفع لمحكع بجؿ أتعابو ونفقاتو خالؿ ) -

 لمسقاوؿ عغ شخيق مصالبات الجفع الذيخية التي% ( مشيا 50بحلظ ، ويقـػ صاحب العسل بجفع ما ندبتو )
 .  يقجميا السقاوؿ

 -ذا كاف " السجمذ" مذكاًل مغ ثالثة اعزاء فإنو يتعيغ مخاعاة ما يمي :ا -18
 عمى السجمذ اف يجتسع في خرػصية بعج انتياء  جمدة االستساع لمتجاوؿ حػؿ السػضػع واعجاد القخار ، و . أ

الحيغ انو سػؼ يبحؿ قرارى جيجه لمتػصل الى قخار باالجساع ، وبعكذ ذلظ يتع اتخاذ القخار بأغمبية االعزاء و  . ب
 يجػز ليع الصمب مغ العزػ السخالف اعجاد تقخيخ خصي لتقجيسو الى صاحب العسل والسقاوؿ ، و

ج.  إذا اخفق اه عزػ في حزػر اجتساع او جمدة اجتساع اف انجاز أية ميسو مصمػبة ، فإنو يسكغ لمعزػيغ    
  -االخخيغ ، رغع ذلظ ، االستسخار في إتخاذ القخار :

 اه مغ صاحب العسل او السقاوؿ عمى ؾياميع بحلظ ، أو ما لع يعتخض  -1   
ما لع يكغ العزػ الغائب عغ الحزػر ىػ رئيذ " السجمذ "  ، وقاـ بإصجار تعميسا لمعزػيغ االخخيغ بعجـ  -2   

 اتخاذ قخار . 
فإنو يتع الشطخ في  إذا نذأ أه خالؼ يتعمق باتفاؾية فس الخالفات ، أو بدبب نقزيا أو إنيائيا أو انعجاـ أثخىا ، -19

 الخالؼ وتدػيتو بسػجب أحكاـ قانػف التحكيع األردني 
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   7ط

 ًَٕرط ػًبٌ األداء ) كلبنخ انزُلٛز ( 

Performance Guarantee 
 
 
 

 
 ....إنٗ انغبدح: ...................................................................................................

 

 ٚغشَب إػاليكى ثأٌ يظشكُب : ......................................................................................

 

 هذ كلم ثكلبنخ يبنٛخ ، انًوبٔل..................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 (   /          ثخظٕص انؼطبء سهى ) 

 

 انًزؼهن ثًششٔع: ........................................... ثًجهؾ : ) ......................( دُٚبس أسدَٙ 
 

..................... ٔرنك نؼًبٌ رُلٛز انؼطبء انًؾبل ػهّٛ ؽغت انششٔؽ انٕاسدح كٙ ٔصبئن ػوذ انًوبٔنخ ، ٔأَُب ..............

ششؽ يغ  -ثًغشد ٔسٔد أٔل ؽهت خطٙ يُكى انًجهؾ انًزكٕس أٔ أ٘ عضء رطهجَّٕ يُّ ثذٌٔ أ٘ رؾلع أٔ  –َزؼٓذ ثأٌ َذكغ نكى 

ٌّ ان ٔرنك ثظشف انُظش  –ًوبٔل هذ سكغ أٔ أخلن كٙ رُلٛز أ٘ يٍ انزضايبرّ ثًٕعت انؼوذ ركش األعجبة انذاػٛخ نٓزا انطهت ثأ

 ػٍ أ٘ اػزشاع أٔ يوبػبح يٍ عبَت انًوبٔل ػهٗ إعشاء انذكغ .

 

ً ثزبسٚخ  ٔرجوٗ ْزِ انكلبنخ عبسٚخ انًلؼٕل يٍ ربسٚخ طذٔسْب ٔنؾٍٛ رغهى األشـبل انًُغضح ثًٕعت انؼوذ انًؾذد يجذئٛب

 ...... شٓش .................. يٍ ػبو .............. يب نى ٚزى رًذٚٓب أٔ رغذٚذْب ثُبء" ػهٗ ؽهت طبؽت انؼًم . .............

 رٕهٛغ انكلٛم /يظشف: ................

 انًلٕع ثبنزٕهٛغ: ..................... 

 انزبسٚـــــخ : ....................             
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   8ط

 ًَٕرط كلبنخ إطالػ انؼٕٛة    

Defects Liability Guarantee 

 
 
 

 

 إنٗ انغبدح: .......................................................................................................

 

 ......................................................ٚغشَب إػاليكى ثأٌ يظشكُب : ................................

 

 هذ كلم ثكلبنخ يبنٛخ ، انًوبٔل......................................................................................

.................................................................................................................... 

 (    /      ثخظٕص انؼطبء سهى )    

 انًزؼهن ثًششٔع: ........................................... ثًجهؾ : ) ...........................(   دُٚبس أسدَٙ 

ً النزضاو انًوبٔل نزُلٛز عً  ................................... ٔرنك اإلطالؽبد  ٛغ انزضايبرّ كًٛب ٚخض أػًبلػًبَب

 ٔانظٛبَخ ثًٕعت أؽكبو ػوذ انًوبٔنخ .
 

انًجهؾ انًزكٕس أٔ أ٘ عضء رطهجَّٕ يُّ ثذٌٔ أ٘  –ثًغشد ٔسٔد أٔل ؽهت خطٙ يُكى  –ٔإَُب َزؼٓذ ثأٌ َذكغ نكى 

ٌّ انًوبٔل هذ سكغ أٔ أخلن كٙ  رُلٛز انزضايبرّ كًٛب ٚخض رؾلع أٔ ششؽ ، يغ ركش األعجبة انذاػٛخ نٓزا انطهت ثأ

أػًبل اإلطالؽبد ٔانظٛبَخ ثًٕعت انؼوذ ، ٔكزنك ثظشف انُظش ػٍ أ٘ اػزشاع أٔ يوبػبح يٍ عبَت انًوبٔل ػهٗ 

 إعشاء انذكغ .
 

ٔرجوٗ ْزِ انكلبنخ عبسٚخ انًلؼٕل يٍ ربسٚخ طذٔسْب ٔنؾٍٛ انزغهى انُٓبئٙ نألشـبل ثًٕعت انؼوذ ٔهٛبو انًوبٔل 

 ٔاإلطالؽبد انًطهٕثخ يب نى ٚزى رًذٚذْب أٔ رغذٚذْب ثُبء" ػهٗ ؽهت طبؽت انؼًم . ثئكًبل انُٕاهض

 

 رٕهٛغ انكلٛم /يظشف: ................

 انًلٕع ثبنزٕهٛغ: .....................

 ..................انزبسٚـــــخ : .                                                                                      
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 9ط

 ًَٕرط  كلبنخ انذكؼخ انًوذيخ

Advance Payment Guarantee 

 
 

 
 

 إنٗ انغبدح: ...............................................................................................................

 

 نًوبٔل : ...............................................................................ٚغشَب إػاليكى ثأٌ يظشكُب  ٚكلم ا

 

 ثًجهؾ : ).......................( دُٚبس أسدَٙ .............................................................................

 

طبء سهى: ......................................... انخبص ثًششٔع ٔرنك يوبثم كلبنخ انذكؼخ انًوذيخ ثخظٕص انؼ

 .......................................................... ثزأيٍٛ هٛبو انًوبٔل ثغذاد هًٛخ انذكؼخ انًوذيخ ؽغت ششٔؽ انؼطبء .
 

ػُذ أٔل ؽهت خطٙ يُكى ، ٔرنك ثظشف انُظش ػٍ ٔإَُب َزؼٓذ ثأٌ َذكغ نكى انًجهؾ انًزكٕس أػالِ أٔ انشطٛذ انًغزؾن يُّ 

 أ٘ اػزشاع أٔ رؾلع ٚجذّٚ انًوبٔل .
 

ٔرجوٗ ْزِ انكلبنخ عبسٚخ انًلؼٕل يٍ ربسٚخ طذٔسْب ٔنؾٍٛ عذاد انًوبٔل ألهغبؽ انذكؼخ انًوذيخ ، ٔٚزى رًذٚذْب رهوبئٛبً نؾٍٛ 

 عذاد هًٛخ انذكؼخ انًوذيخ ثبنكبيم .

 

 ...........رٕهٛغ انكلٛم /يظشف: .....

 انًلٕع ثبنزٕهٛغ: .....................

 انزبسٚـــــخ : ...................                                                                                       
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 األشـبل ًَٕرط  يخبنظخ ػٍ دكؼخ اإلَغبص ػُذ رغهى 

 
 
 
 

 أهش أَب انًٕهغ إيؼبئٙ ٔخبرًٙ أدَبِ : ............................................................................

 

.................................................................................................................... 

 

 ًٕهؼٍٛ إيؼبءارُب ٔخبرًُب كٙ أدَبِ ....................................................................َوش َؾٍ ان

 

................................................................................................................... 

 

ً ثأَُب هجؼُب يٍ ....................  .......................... يجهؾ ) .............................. ( دُٚبساً أسدَٛب

 

 ٔرنك هًٛخ دكؼخ اإلَغبص ػُذ انزغهى األٔنٙ ػٍ يششٔع إَشبء .....................................................

 ..................................................يٕػٕع انؼطبء سهى .............................................

األسدَٛخ انٓبشًٛخ يٍ انًجهؾ  ٔثٓزا كئَُب َجشا ريخ ..................................................................... ٔؽكٕيخ انًًهكخ

كٕس أػالِ يغ رؾلظُب ٔرؼٓذَب ثزوذٚى انًزكٕس أػالِ ٔيٍ كبكخ انًجبنؾ انزٙ عجن ٔأٌ هجؼُبْب ػهٗ ؽغبة يششٔع انًز

 رلبطٛم أٚخ يطبنجبد َذػٙ ثٓب إنٗ ...............................................

ً يٍ ربسٚخ ْزِ انًخبنظخ يؼضصح ثبنٕصبئن انضجٕرٛخ )دٌٔ أٌ ٚشكم ْزا إهشاساً يٍ  خالل كزشح اسثؼخ ٔصًبٌَٕ ٕٚيب

بد ( ٔكٙ ؽبنخ ػذو روذٚى ْزِ انًطبنجبد خالل انًذح انًزكٕسح َكٌٕ هذ أعوطُب ؽوُب ثأٚخ .................... ثظؾخ ْزِ انًطبنج

يطبنجخ يًٓب كبٌ َٕػٓب ٔهًٛزٓب ثؾٛش رجشأ ريخ ......................... ٔؽكٕيخ انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ يٍ أ٘ ؽن أٔ 

 هًششٔعػالهخ ثبنًششٔع انًجٍٛ أػالِ انغبثوخ نزبسٚخ انزغهى األٔنٙ ن

 ٔػهّٛ َٕهغ رؾشٚشاً كٙ .....................................

 اعى انًوبٔل : .............................................

 اعى انًلٕع ثبنزٕهٛغ: ....................................

 رٕهٛغ انًلٕع ثبنزٕهٛغ: ..................................

 انخبرى:
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 ًَٕرط  انًخبنظخ ) اإلثشاء(

Discharge Statement 

 
 
 

 
 أهش أَب انًٕهغ إيؼبئٙ ٔخبرًٙ أدَبِ : ......................................................................................

 

............................................................................................................................. 
 

 َوش َؾٍ انًٕهؼٍٛ إيؼبءارُب ٔخبرًُب كٙ أدَبِ : ...........................................................................
 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 ................... يجهؾ ) ......................... ( دُٚبساً أسدَٛبً .ثأَُب هجؼُب يٍ .......................................
 

 ( يٍ انششٔؽ انؼبيخ  14/13،  14/12، 14/11ٔرنك هًٛخ انذكؼخ انخزبيٛخ ثًٕعت أؽكبو انًٕاد ثًٕعت أؽكبو انًٕاد ) 
 

 ..............................................نهؼوذ ، ٔرنك ػٍ يششٔع إَشبء : ............................................
 

 يٕػٕع انؼطبء سهى : ......................................................................................................
 

كبكنخ يطبنجبرُنب انًزؼهونخ ثبنؼونذ هذ رغهًُب كبينم اعنزؾوبهبرُب ػنٍ انًشنشٔع أػنالِ ٔهًُنب ثزونذٚى  بَظشػ ثًٕعت ْزا اإلهشاس أَُ

 ٔثٓزا كئَُب َجشا ريخ ........................... 
 

ٔؽكٕيننخ انًًهكننخ األسدَٛننخ انٓبشننًٛخ يننٍ أ٘ ؽننن أٔ ػالهننخ ثبنًشننشٔع انًجننٍٛ أػننالِ إثننشاء ػبيننبً شننبيالً يطهوننبً ال سعؼننخ كٛننّ 

ٔانزنٙ رظنذس ثؼنذ رنبسٚخ  13/7،  13/8ٔؽ انًنبدرٍٛ ٔٚغزضُٗ يٍ ْزا اإلثشاء أ٘ رؼٕٚؼبد رُغزؾن نهًوبٔل َزٛغخ رطجٛنن شنش

 ْزِ انًخبنظخ ) اإلثشاء ( .

 

 ٔػهّٛ َٕهغ رؾشٚشاً كٙ : ..........................................
 

 اعى انًوبٔل : ......................................................
 

 ....................اعى انًلٕع ثبنزٕهٛغ : .......................
 

 رٕهٛغ انًلٕع ثبنزٕهٛغ: ..........................................

 

انخبرى :
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 ًَٕرط  انزضايبد انًوبٔل

Contractors Commitments 

 
 
 

 

 ....................................................................      انًوبٔل: -1

 ....................................................................     :انًذٚش انؼبو  -2

 ....................................................................              سهى يهق انزظُٛق كٙ دائشح انؼطبءاد -3

 ....................................................................     كئخ انزظُٛق : -4

 ...................................................................     عوق االنزضاو : -5

 ...................................................................    انًشبسٚغ انًهزضو ثٓب: -6
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 ٖإهشاس يزؼهن ثبنذكؼبد األخش

 
 

 

 أهش أَب انًٕهغ إيؼبئٙ ٔخبرًٙ كٙ  أدَبِ ...................................................................................

............................................................................................................................. 

 ش َؾٍ انًٕهؼٍٛ إيؼبءارُب ٔخبرًُب كٙ أدَبِ...............................................................................َو

 

يٍ انششٔؽ  انخبطخ نؼوذ انًوبٔنخ نهًشبسٚغ اإلَشبئٛخ انخبص ثٓزا  ( 17/9/1أَُب هذ اؽهؼُب ػهٗ يب ٔسد رؾذ انًبدح سهى )

ْزِ انًبدح َشكن إهشاساً يٕهؼبً يٍ هجهُب ؽغت األطٕل َوش كّٛ ثغًٛغ انؼًٕالد أٔ أرؼبة االعزشبساد أٔ  انؼوذ ، ٔػًالً ثأؽكبو

أرؼبة انٕكالء أٔ ؿٛشْب انًجبششح ٔؿٛش انًجبششح ٔأ٘ شٙء رٔ هًٛخ يبدٚخ ٔانزٙ رى دكؼٓب إنٗ شخض يٍ " اٜخشٍٚ" 

ٔعججٓب عٕاء" رى دكؼٓب أٔ كبَذ عزذكغ ثشكم يجبشش أٔ ؿٛش  َٔشكن ؽٛبً ٔطلبً يلظالً نٓزِ انذكؼبد األخشٖ ٔنًٍ دكؼذ

يجبشش يٍ هجهُب أٔ َٛبثخ" ػُب أٔ يٍ هجم يوبٔنُٛب يٍ انجبؽٍ أٔ َٛبثخ" ػُٓى أٔ أ٘ يٕظلٛٓى أٔ ٔكالئٓى أٔ يًضهٛٓى ، ٔرنك 

ٔدح َلغٓب أٔ اإلؽبنخ  ػهٗ انًوبٔل كًٛب ٚزؼهن ثبنذػٕح إنٗ روذٚى انؼشٔع انخبطخ ثزُلٛز ْزا انؼوذ أٔ ػًهٛخ انًُبهظخ / انًضا

 أٔ انًلبٔػبد انزٙ رغش٘ إلثشاو انؼوذ أٔ يٍ أعم رُلٛزِ كؼالً .

 

ً إنٗ انلشٚن األٔل ػهٗ انلٕس ػٍ ٔعٕد أ٘ دكؼبد ثًب كٙ رنك ػهٗ عجٛم انًضبل ٔطلبً  كًب َٔزؼٓذ ثأٌ َوذو رظشٚؾبً خطٛب

أٔ ربسٚخ إنضايُب ثبنذكغ أٔ ربسٚخ إنضايُب ثبنذكغ أًٚٓب ٚؾذس أٔالً كًب  يلظالً نغجت ْزِ انذكؼبد ٔرنك ثزبسٚخ هٛبيُب ثبنذكغ

َٔشاكن ػهٗ هٛبو انلشٚن األٔل ثبرخبر اإلعشاءاد انًجُٛخ رؾذ انًبدح انًشبس إنٛٓب أػالِ ؽبل ؽذٔس أ٘ يخبنلخ أٔ إخالل يٍ 

 هجهُب ثأؽكبو انلوشح ) أ ( يُٓب َٔهزضو ثزُلٛز كم يب ٔسد كٙ ْزِ انًبدح .

 ٔػهّٛ َٕهغ رؾشٚشاً كٙ       /      /

 

 اعى انًزؼٓذ: ........................................................

 اعى انًلٕع ثبنزٕهٛغ: ..............................................

 رٕهٛغ انًلٕع ثبنزٕهٛغ: ............................................

 ...................................................... انخبرــــى :

 

ػهٗ انًوبٔل روذٚى اإلهشاس انًزؼهن ثبنذكؼبد األخشٖ ٔكٙ ؽبل ػذو هٛبيّ ثذكغ أ٘ ػًٕالد أٔ أرؼبة أٔ أ٘ يٍ  *   

هشاس عٛشكغ ( ػهّٛ أٌ ٚزكش رنك كٙ اإلهشاس انًوذو يُّ، ٔكم يٍ ال ٚوذو ْزا اإل17/9األيٕس انًؾذدح ثبنًبدح ) 

 ػشػّ ، ٔػهٗ انًوبٔل ٔػغ اإلهشاس كٙ ظشف يـهن يُلظم ػٍ انؼشع .
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 إهشاس يزؼهن ثبنذكؼبد انًًُٕػخ

 
 
 

 

 أهش أَب انًٕهغ إيؼبئٙ ٔخبرًٙ كٙ  أدَبِ .........................................................................

.................................................................................................................... 

 َوش َؾٍ انًٕهؼٍٛ إيؼبءارُب ٔخبرًُب كٙ أدَبِ.....................................................................

 

يٍ انششٔؽ  انخبطخ نؼوذ انًوبٔنخ نهًشبسٚغ اإلَشبئٛخ انخبطخ ثٓزا  ( 17/9/2أَُب هذ اؽهؼُب ػهٗ يب ٔسد رؾذ انًبدح سهى )

انؼوذ ، ٔػًالً ثأؽكبو ْزِ انًبدح َشكن إهشاساً يٕهؼبً يٍ هجهُب ؽغت األطٕل ، َوش كّٛ ثأَُب نى َوى ثذكغ أ٘ يجبنؾ عٕاء" كبَذ 

أٔ ؿٛش يجبشش ٔنى َوى ثزوذٚى أ٘ شٙء رٔ هًٛخٍّ ػًٕالد أٔ أرؼبة اعزشبساد أٔ أرؼبة ٔكالء أٔ ؿٛشْب عٕاء" ثشكم يجبشش 

يبدٚخٍّ ٔنى َوى ثئػطبء ٔػٕد أٔ رؼٓذاد نذكغ يضم ْزِ انًجبنؾ أٔ روذٚى يضم ْزِ األشٛبء عٕاء" يجبششح" أٔ ثبنٕاعطخ ، أٔ 

أ٘ يٍ يٕظلٛٓى أٔ ثـغ انُظش ػًب إرا كبٌ رنك هذ رى يٍ هجهُب أٔ َٛبثخ" ػُب أٔ يٍ يوبٔنُٛب يٍ انجبؽٍ أٔ َٛبثخ" ػُٓى أٔ 

ٔكالئٓى أٔ يًضهٛٓى إنٗ انلشٚن األٔل ، ٔٚشًم رنك ػهٗ عجٛم انًضبل ال انؾظش أ٘ " يٕظق " ثـغ انُظش ػًب إرا كبٌ 

ٚزظشف ثظلخ ٍّ سعًٛخٍّ أو ال ، ٔرنك كًٛب ٚزؼهن ثبنذػٕح إنٗ روذٚى انؼشٔع انخبطخ ثزُلٛز ْزا انؼوذ أٔ ػًهٛخ انًُبهظخ / 

  كؼالً . إلؽبنخ ػهٗ انًوبٔل أٔ انًلبٔػبد انزٙ رغش٘ إلثشاو انؼوذ أٔ يٍ أعم رُلٛزِانًضأدح َلغٓب أٔ ا

 

كًب َٔزؼٓذ ثأٌ ال َوٕو ثزوذٚى أ٘ دكؼبد يًُٕػخ أٔ َؼذ ثزوذٚى يضم ْزِ انذكؼبد عٕاء" يجبششح" أٔ ثبنٕاعطخ ٔعٕاء" أكبٌ 

أٔ ٔكالئٓى أٔ يًضهٛٓى إنٗ أ٘ " يٕظق " كًٛب ٚزؼهن ثؼذٚم  رنك يٍ هجهُب أٔ يٍ هجم يوبٔنُٛب يٍ انجبؽٍ أٔ أٚبً يٍ يٕظلٛٓى

 ْزا انؼوذ أٔ رغذٚذِ أٔ رًذٚذِ أٔ رُلٛزِ .

 ٔػهّٛ َٕهغ رؾشٚشاً كٙ       /      /

 

 اعى انًزؼٓذ: ....................................................

 .........اعى انًلٕع ثبنزٕهٛغ: .................................

 رٕهٛغ انًلٕع ثبنزٕهٛغ: ........................................

 انخبرــــى : ................................................

 

 

ػهٗ انًوبٔل روذٚى اإلهشاس انًزؼهن ثبنذكؼبد األخشٖ ٔكٙ ؽبل ػذو هٛبيّ ثذكغ أ٘ ػًٕالد أٔ أرؼبة أٔ أ٘ يٍ  *   

( ػهّٛ أٌ ٚزكش رنك كٙ اإلهشاس انًوذو يُّ، ٔكم يٍ ال ٚوذو ْزا اإلهشاس عٛشكغ 17/9دح ثبنًبدح ) األيٕس انًؾذ

 ػشػّ ، ٔػهٗ انًوبٔل ٔػغ اإلهشاس كٙ ظشف يـهن يُلظم ػٍ انؼشع .
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 رًذٚذ يذد انؼطبءاد -: (1)يهؾن 
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 الجزء الخامس
المواصفات العامة 
 والمواصفات الخاصة

 والشروط الخاصة االضافٌة
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محطة معالجة المٌاه الممترحة فً مولع سد  مشروع تورٌد وتمدٌد الخط النالل من

وتورٌد  محافظة عجلون -عنجرة  الماعده الممترح فً بلدة كفرنجه ولغاٌة خزان

  مواسٌر ومحابس ولطع لمستودعات شركة مٌاه الٌرمون
    

 االضاؼيةالذخوط الخاصة و ات فػاصسال - أ 
 ل :سالع باتممتص -1

 ب:بسػجذلظ و 
 .2213، شبعة  2212(، إصجار  2 ءلجد او  1فيجيظ ) الجدء  ويذائناال  عير قاولو السػّحج لمسذاسلج اعقخ تفد - 1
 جاوؿ الكسيات.وجة اصخلط او ذخ السػاصفات وال - 2
 :عاموالت فااصسػ ال - 3

 .1992 ةشه ساسيلصة امسعغ ة در محقاتيا الراوم هياسال طخصػ  جعساؿ تسجيأ -أ      
 .1996السػاصفات العامة لالعساؿ االنذائية والسعسارية الرادر عغ وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف لدشة  -ب      
 العساؿ الكيخبائية والسيكانيكية.كػدات البشاء االردنية ل -ج      

 .اتصصسخال - 4
 .عصاءلق ائوثا رجر عمىتمالحق  يةا - 5
 :لسعلع اقمػ  - 2

 PS2, PS3 ,يشٔسا ثًؾطبد انؼخ ) انًوزشػػُغشِ عذ كلشَغّ ٔنـبٚخ خضاٌ  داخم ؽشو PS1يٍ يٕهغ يؾطخ ػخ 

,PS4, PS5) .ؽغت يبْٕ يٕػؼ كٙ انًخططبد 

 :ؿعسااأل وصف - 3
أعساؿ السذخوع،  يل وتدميع وصيانةغتذو  يععؿتتشفيح واتساـ وفحز و تػريج و  اء ىيصعالحا ى غضس السذسػلة اؿاألعس -

غاية وحدب تعميسات السيشجس السذخؼ، حيث تتكػف اعساؿ السذخوع مغ اله يحلسعجة لات اصخصسلصفات واجب السػابسػ 
 العشاصخ واألعساؿ التالية:

 

 لشاقل مغ سج كفخنجو:اوال:اعساؿ تػريج وتسجيج الخط ا
لسدتػدعات شخكة  لتشفيح الخط الشاقلعمى السقاوؿ تػريج جسيع كسيات السػاسيخ والسحابذ واليػايات - 

تشفيحىا الى مػقع العسل و نقميا  واستالميا بذكل رسسي مغ قبل السدتػدعات  ثعحػفا -مياه اليخمػؾ
 ويجب ، السباشخة أمخ تاريخ مغ أشيخ سدةخ عغ التديج فتخة خالؿوعمى اف يتع التػريج  حدب السصمػب

 وفي. العسل صاحب قبل مغ العتسادىا عسمو وخصة الدمشي بخنامجو عمى السجة ىحه عكذ السقاوؿ عمى
 يتقاضى اف لمسقاوؿ يدتحق فإنو العسل صاحب متصمبات حدب السػاد كاممو بتػريج السقاوؿ التـد حاؿ
 العسل صاحب متصمبات حدب البشج يحاالسػاد ل بتػريج االلتداـ يف السقاوؿ اخفق اذا اما. السػاد كامال سعخ

 ديشار 100 تداوه  مالية غخامة فخض العسل لراحب يحق فإنو مبخرا غيخ تأخيخا السصمػب السجة وحدب
 تأخيخ يـػ كل عغ اردني
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. 
 االعساؿ السصمػبو مغ السقاوؿ ىي كالتالي:

حدب السػاصفات الفشية شامال و  ـ.ط( 220222ممع بصػؿ تقخيبي )422قصخ    C40تػريج وتسجيج مػاسيخ دكتايل   -1
الحفخ والصسع والتأميغ ووضع الذخيط التححيخه السسغشط والصسع بسادة البيذ كػرس وعمى شبقات مع اعادة االوضاع حدب 

 السخصصات والسػاصفات .

 
ىحا ضسغ مع محصات الزخ غيخ مذسػلو  الستعمقة بخبط الخط الشاقل داخل محصات الزخ او االعساؿ مالحطة: االعساؿ

العصاء وسيتع ادراجيا في عصاء اخخ مشفرل، السصمػب مغ السقاوؿ ضسغ اعساؿ ىحا العصاء تػريج وتسجيج الخط الشاقل مع 
 بياف وتحجيج وحساية بجاية ونياية كل جدء واصل بيغ السحصو والسحصو التاليو مغ الخط ليتع الذبظ عميو الحقا مغ خالؿ

 عصاء تشفيح محصات الزخ. اخخ ضسغ مقاوؿ
وعمى السقاوؿ التشديق مع البمجية / االشغاؿ العامة/ ىشجسة البمجيات لتحجيج مدار الخط السقتخح وتكػف كمفة اعادة  -

االوضاع حدب السصمػب مغ الجية السعشية ) البمجية او االشغاؿ العامة او ىشجسة البمجيات ( محسمة عمى سعخ الستخ 
مى السقاوؿ وعمى نفقتو الخاصة مخاجعة البمجية السعشية او وزارة االشغاؿ العامة لمحرػؿ عمى السػاصفات الفشية وعالصػلي  

الدارية السفعػؿ والتقيج بيا حتى و اف تعارضت مع السػاصفات الفشية لذخكة مياه اليخمػؾ ويعتبخ ذلظ محسل عمى سعخ 
اه تعػيزات مالية او زمشية نتيجة التشفيح حدب مػاصفات البمجية السعشية الستخ الصػلي لتشفيح الخصػط وال يدتحق السقاوؿ 

 او وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف. 
( تاريخ 54/5/1/1001الكبخى رقع ) عجمػف عمى السقاوؿ االلتداـ بسا ورد بكتاب رئيذ بمجية اضافو لسا سبق اعاله ،  -
 عجمػف خاصة باعادة االوضاع في الذػارع الخاصة ببمجية )غيخ مخفق( بخرػص الذخوط والسػاصفات ال 9/6/2020

 جخاء االلتداـ بتعميسات البمجية.او زمشية الكبخى وال يدتحق السقاوؿ اه تعػيزات مالية اضاؼيو 
 
شامال"  double orifice بار  42بزغط اسسي ممع 80 قصخ ( Air Release Valve) ات تػريج وتخكيب ىػاي-2

 مى الخط السقتخح حدب السخصصات السخفقة  وحدب تعميسات السيشجس السذخؼممع ع 922السشيل قصخ 

 

 بار 42" بزغط اسسي 6شامال" تػريج وتخكيب محبذ قصخ ممع152( قصخ Washoutلمغديل )  ػطتػريج وتخكيب خص-3
كتايل قصخ تػريج وتسجيج مػاسيخ دشامال"  شامال عسػد االستصالو Surface boxتػريج وتخكيب شامال  لكل خط غديل

السرب نياية خط الغديل  حدب السخصصات والسػاصفات ، شامال" عسلو لكل خط غديل ـ.ط(  22ممع بصػؿ اجسالي )152
في حاؿ  HDشامال" حجيج التدميح والغصاء السعجني سع  92مشيل خخساني قصخ  في حاؿ وجػد مجخى لترخيف السياه او

 السخفقة و تعميسات السيشجس السذخؼ .حدب السخصصات  و  عجـ وجػد مجخى لترخيف السياه

 
لعسل تغميف لسػاسيخ السياه والرخؼ  Ready mixيػما(  28بعج  2كغع/سع252تػريج وصب خخسانو مدمحو ) - 4

(شاماًل الصػبار وحجيج التدميح والحفخيات واعادة الصسع ونقل الفائس واعادة االوضاع.الخ وكافة االعساؿ  RCEالرحي)
 .قجيخية التابعة والكسية ت
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... واالعساؿ السداحيةوفحص التربة   shop drawingsوالسخصصات التشفيحية  profiles تقجيعيجب عمى السقاوؿ  -5
 حسب متطلبات صاحب العمل و وثائك العطاء. الخ

 حػفا.-ثانيا: عمى السقاوؿ تػريج السػاد التاليو لسدتػدعات شخكة مياه اليخمػؾ
 السقاوؿ عمى ويجب ، السباشخة أمخ تاريخ مغ أشيخ خسدة عغ التديج ةفتخ  خالؿعمى اف يتع التػريج 

 التـد حاؿ وفي. العسل صاحب قبل مغ العتسادىا عسمو وخصة الدمشي بخنامجو عمى السجة ىحه عكذ
 ىحا سعخ يتقاضى اف لمسقاوؿ يدتحق فإنو العسل صاحب متصمبات حدب كامال البشج ىحا بتػريج السقاوؿ

 السجة وحدب العسل صاحب متصمبات حدب البشج ىحا بتػريج االلتداـ في السقاوؿ اخفق اذا اما. كامال البشج
 كل عغ اردني ديشار 100 تداوه  مالية غخامة فخض العسل لراحب يحق فإنو مبخرا غيخ تأخيخا السصمػب

 .تأخيخ يـػ
 السػاد السصمػب تػريجىا ىي كالتالي:

 1500بطول اجمالً ) C40ملم  400ٌر مٌاه دكتاٌل لطر وتسلٌم لمستودعات حوفا مواسونمل تورٌد -1

م.ط( و لطر  2100ملم بطول اجمالً )200م.ط( و لطر  11000ملم بطول اجمالً )300م.ط( ولطر 

م.ط(  و مواسٌر بولً  4500ملم بطول اجمالً ) 100م.ط( ولطر  3300ملم بطول اجمالً )150

م.ط( وحسب  2700ملم بطول اجمالً )63ر طم.ط( ول 500ملم بطول اجمالً ) 125اثٌلٌن لطر 

 المواصفات الفنٌه الوارده فً وثائك العطاء.

 

ملم و 100ملم و 150ملم و 200ملم و 300محابس بألطار  وتسلٌم لمستودعات حوفاونمل تورٌد  -2

 وحسب الكمٌات الوارده فً جدول الكمٌات.بار  25جمٌعها ضغط " 2

 

بألطار  Electromagnetic flow metersوفا عدادات مٌاه وتسلٌم لمستودعات حونمل تورٌد -3

 الوارده فً جداول الكمٌات. الكمٌاتبار وحسب  25ضغط  ملم 100ملم و  150ملم و  200

 

ملم و 150ملم و  200ملم و  300 ومحابسوتسلٌم لمستودعات حوفا مخففات ضغط لطرونمل تورٌد -4

 سب الكمٌات الوارده فً جدول الكمٌات.بار وح 25ضغط وجمٌع المطع الالزمة  ملم 100

 
 

 

 ىامو: مالحطة
الػارده في  السػادجسيع بسا يخز تػريج  Code 937بالسشذأ وذلظ حدبيجب عمى السشاقز االلتداـ -

  :حدب اآلتي و العصاء
 مرجر ومشذأ السػاد:

ٌة الدولٌة على خالف ذلن كتابًٌا ، ٌجب باستثناء ما هو محدد فً هذا العمد أو بناء على موافمة الوكالة األمرٌكٌة للتنم

أن ٌكون مصدر ومنشأ جمٌع السلع الممولة بموجب هذا العمد ، وٌجب أن ٌكون موردي جمٌع السلع والخدمات الممولة 

ٌجب أن تكون السلع والخدمات الممولة و  937بموجب هذا العمد ، من ضمن البلدان المدرجة فً الرمز الجغرافً 

  .متاحة للشراء فً الكود الجغرافً المعمول به ولت الشراء بموجب هذا العمد
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: األردن أو الوالٌات المتحدة أو الدول النامٌة )للحصول على لائمة البلدان النامٌة المؤهلة 937ٌشمل الرمز الجغرافً 

 :، ٌرجى االطالع على

- https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf. 

 

 - https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf 

 
 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 -   

      The transportation of any shipments by ocean or air and related delivery 

services are required to be transported by owned United State vessel or 

air charter, otherwise prior approval is required in writing from USAID 

through YWC-Yarmouk Water Company.  

بخالؼ ذلظ يجب اخح و  مسمػكةالذحغ الجػه والبحخه وخجماتيا يجب اف يكػف مغ خالؿ شخكات امخيكية 
 الخصية مغ خالؿ شخكة مياه اليخمػؾ.    USAIDمػافقة

 
 تصصاخالسو  ب السػاصفاتجػ سبو مفتخلساػاعيا وان ارىصاقبا اهيلسا يبباأنسجيج ؿ تاعسأل ساسيةاأل تاصمبتالس-6

 ؼسذخ لا سيشجب تعميسات السدوحالحقا  عيابانابيب السياه وتػا جيجسؿ تاأعس - 24وحدب ما ورد في البشج 
 كسا يمي :اوؿ قالس مدسولية غي ملكافة البشػد والتي ى

األجيدة و وؿ االسق تجاـ معامااه الفداح السجاؿ يالس صػطخ راتامدو  قعػام يخحزوت ةيػ دتو  فيطتش - أ
 الفشية العاممة.

 
 مفةتمخح صػ بديخىا و غأو حػريو أو  ةيخ أو صخ ةيخابت تناك سػاء في جسيع أنػع التخبة ؽشادخال خحف - ب

 خياسلسػ ا ػؿح ععاشلا عسصلا داػ ( وتقجيع مايخىوغ خال ت ..، إسفمجدر  ط،البي، ناسخ خ ،بياخ تت )انكء ػاس
مػه الع صحالد ىإلع ظ الصسلية وكحذجالشسػ  اتالسخصص غتبيكسا  الجانبيغ ىوتحت وعمأميغ( فػؽ تال)
اع كسا كانت ضاألو  ةداعإفخت و تي حال داسػ لاؿ جبت ايخ حفرة حدب مػقع الامخت ػادمأو  ((B.Cسادة ب

 قا.باسو يعم

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf
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
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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 فةاكيب كخ تتػريج و  اه بأقصار مختمفة وتشفيح الػصالت الدميسة لمسػاسيخ شاماليالس ػطصخج ووصل يتسج - ت
 ةاصخلقصع اوال تتاغي وكدكياوبخ  جاتالنفو  اتدسجايات ونقاصات و يوت عكػااصع مغ قلقصار اأو  اعأنػ 

 .فة األعساؿ التابعةكاو  لخػصالت ... الا ميفغتدؿ و ػاد عمو  تالصػ لا داػ بط ومسخالاو 

 

مشجات والفالنجات السقابمة ف غمسة الئسلع اصت ومفاتيح الغديل مع القاايح واليػ تيفاساع الػ ان ةكافب يكتخ  - ث
 ساـ العسل.تافة ما يمـد ال الخ وك .ات ..كدكيتو  وصػاميل بخاغيو 

 

 يػماً  28بعج  2كغع/سع 252عغ تقل تػريج السػاد وصب خخسانة مدمحة بقػة كدخ مكعبي صغخى ال  - ج
مـد بسػجب السػاصفات والسخصصات ويذسل العسل ( حيثسا ي Thrust  Blocksلمجعامات الخخسانية ) 

الحفخيات الالزمو في أه نػع مغ التخبة والخخسانو العاديو لمشطافو والخخسانة السدمحة مع استعساؿ 
عادة الصسع مع الجؾ ونقل األنقاض وإعادة األوضاع وإر اإلسسشت السقاـو لألمالح وحجيج التدميح والصػبا

 .االعساؿ الالزمو والتابعةوجسيع ... الخ 

 

بعج  2كغع/سع 252بقػة كدخ مكعبي صغخى ال تقل عغخخسانو مدمحو  صبو  ةتػريج السػاد الالزم - ح
 وديوحيثسا تتقاشع مع خصػط الرخؼ الرحي او مخورىا في اال  ( RCE )يػمًا لعسل تغميف لألنابيب 28

 تابعةجسيع االعساؿ الشاماًل  تعميسات السيشجسـد حدبسا يتصمبو واقع العسل بسػجب وحيثسا يموالعبارات 
 .التفريميةالسخصصات و  بسػجب السػاصفات

 

 ء فحزاجخ الظ ياه، وذلسال طصػ خط جيدة  ضغاو  ات الالزموسعجوال ػرمكوالالسياه والسزخات  خفيػ تو ع يجتق - خ
ات كومعاييخ تصييخ شب سذأ بجسػ ب سياهلا طػ صوتصييخ خيل وغد عيؿعوت( يكيلو ر جييلازغط لتدخب ) اال
ف مذسػلو يكالالت خعتبتو  يمـد وجسيع ما ةامعلا تاصفاػ سلا غم( 1 عقق ر الػاردة في السخف)  بخ الذياه م

 اه.سيال ػطصخ جيجتسعساؿ ال فخاديوالار عااالسغ ضس
 ـمو وآالت المحاعااصفات اللسػ مغ ا(  5- 3لبشج ) ا بع حدأجػد األنػا غم اـحملا خايسأتدويج تػريج و  - د

 السعجػنو ظلحكج و يحجال بيباانت الوص لسعل ءابخ يكلاو  تاجعسلمغ شفخات القز وا يكافقز وعجد لوا
 مغخالي ال اصخلا جػف عالسو (Lubrication Paste)  ليجكتالا بيبناا تالفيح وصو لتشمستعدالس
 حدب تف الػصالتغميدؿ و ع دػاحلظ مكو  سجمفشونابيب الصة باال الخا ةسدششالت المػصل صاصالخ 
االفخاده خ عغ الدسض ػلومذسعساؿ ىحه االف يلاكخ تبتعتو  ؼخ ذالس جسسيشال ةفقػاومة ماعلت اااصفػ الس

 .تسجيج انابيب السياهالعساؿ 

 
 عشج شخكة مياه اليخمػؾالتذغيل والريانة/  ةع إدار م قبسداليق التشد ؿوسقا:عمى الااللتداـ بسايميعمى السقاوؿ  - 7
بسػجب التفاصيل السبيشو عمى السخصصات  نذائيةتع تشفيح االعساؿ اإل سة.يقائله االسياط ػ صخ ىعم خبطلصيل واػ الت

وما شخأ عمييا مغ  1996نذاء السباني الرادره عغ وزارة االشغاؿ العامو واالسكاف سشة إل  ةالعام وبسػجب السػاصفات
 .تعجيالت
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بسػجب السػاصفات العامو العساؿ انذاء الصخؽ والجدػر الرادره عغ  التعبيج والتدفيتاؿ تع تشفيح اعسي -أ
وما شخأ عمييا مغ تعجيالت وتعتبخ جدء ال يتجدأ مغ وثائق العصاء  1991وزارة االشغاؿ العامو واالسكاف سشة 

 وتقخأ وتفدخ عمى ىحا اإلعتبار. 

مغ أه نػع )تخابية أو أسفمتية أو خخسانية أو  في األرض بأسصح مختمفة لغديلط اػ ُتسجد كافة خص - أ
بالط ..الخ وغيخىا( وتكػف أسعار خصػط الغديل شاممًة تػريج وتشفيح األعساؿ اإلنذائية عشج نيايات خصػط 

 .(TD3Type C Typical Section 7/Head Wall) الغديل )بجوف مشاىل( حدب السخصط الشسػذجي

غ ات الجيػلػجية الرادر عغ نقابة الجيػلػجييكلذخ اطاـ السكاتب و اوؿ أف يتقّيج بسا ورد في نسقعمى ال - ب
ييغ، بخرػص أه أعساؿ ذات صبغة جيػلػجية )حفخ آبار ، فحز تخبة ...الخ( حيث لغ يتع اعتساد أو األردن

يغ. السخجع ،كتاب عصػفة نيردأل ا غييجكغ مػقعة مغ قبل نقابة الجيػلػ تما لع  صقبػؿ أه معاممة بيحا الخرػ 
 ، 32/4/2223تاريخ  6896/ 3/4س ـ / ياه رقع :سالة مصس عاـ أميغ

عمى السقاوؿ االلتداـ بتصبيق كػدات البشاء الػششي االردني في كافة مخاحل االعساؿ لكافة السذاريع  - ت
اليشجسية كأعساؿ التشفيح وأية أعساؿ ترسيسية مصمػبو مشو بسػجب وثائق العصاء وكحلظ أعساؿ التذغيل 

ؿ الدالمة العامة وكل ما يتختب عمييا مغ أعساؿ ىشجسية بسػجب تعميسات تصبيق كػدات البشاء والريانة وأعسا
( مغ قانػف البشاء الػششي 5الػششي االردني الرادرة عغ مجمذ البشاء الػششي بسػجب الفقخة  )ز( مغ السادة )

/  2/  7ياه رقع : س ـ / .)السخجع: كتاب عصػفة أميغ عاـ سمصة الس1993لدشة  7االردني وتعجيالتو رقع 
 .( 1/2225/ 12تاريخ   625

مغ بالغ  23/9/2212( تاريخ 57/3/1/17497تدتثشى مذاريع سمصة السياه/ بسػجب الكتاب رقع ) - ث
الجػية او نقز الطخوؼ بخرػص تسجيج مجة العصاءات ألسباب  1999( لدشة 19دولة رئيذ الػزراء رقع )
 السػاد او نقز العسالة .

 
عقج السقاولة السػحج ويحق -(:تعجيل اسعار البشػد االضاؼية مغ الذخوط العامة12/3تمغى السادة ): موىا مالحطة

 لراحب العسل زيادة او تقميل الكسيات في اه بشج بجوف دفع اه عالوات اضاؼية لمسقاوؿ.

ده عسا ىػ وارد في ججوؿ يحق لراحب العسل عجـ تشفيح اه بشج مغ بشػد العصاء ويحق لو زيادة اه كسية بشدب غيخ محج-
 .يحق لمسقاوؿ السصالبة بأه تعػيس وتعتبخ الذخوط العامة والخاصة الغيو بيحا الخرػص  الكسيات وال

 الػارده بججاوؿ الكسيات ىي اسعار ثابتة.االفخاديو االسعار  -
 
  اعساؿ الخخسانو والحفخيات: - 8

خسانو العاديو اوالسدمحو لمحرػؿ عمى خخسانو خاليو يجب استعساؿ الخجاج السكانيكي عشج صب جسيع انػاع الخ - أ
يجب اف تكػف الخجاجات و مغ الفجػات او التعذير ويجخه تعييغ نػعية الخجاجات ومجة الخج مغ قبل السيشجس، 

عمى السقاوؿ اف و يدتعسل الخجاج بسػجب السػاصفات و الجؾيقو /رجو 5222مغ الشػع الحه يعصي ما ال يقل عغ 
 احتياط. قبل البجء بالرب بخجاجيغ صالحيغ لمعسل، واحج لالستعساؿ والثاني يدود مػقع العسل

 ويتع ايشاع وتخشيب الخخسانو بسػجب السػاصفات. (اياـ 7يجب اف تحفظ الخخسانو رشبو لسجة ال تقل عغ ) - ب
يحطخ السباشخه برب الخخسانو قبل الحرػؿ عمى مػافقة السيشجس الخصيو وعمى السقاوؿ تقجيع شمب خصي  - ت

 ساعو. 24خح السػافقو عمى الرب قبل فتخة ال تقل عغ ال
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عمى السقاوؿ تشفيح ما تشز عميو السػاصفات الفشيو العامو بخرػص الخخسانو في االجػاء الحاره والبارده  - ث
 وحدب تعميسات ومػافقة السيشجس.

الزمو لمسػاد وفقا لغاية ضبط جػدة السػاد والخمصات الخخسانيو، عمى السقاوؿ اجخاء الفحػصات السخبخيو ال - ج
 لسا ورد في السػاصفات الفشيو العامو وعمى اف يقـػ بفحز الخمصات الخخسانيو بذكل دوره كسا يمي:

 يػما. 28 بعج اسبػع والثالثو الباؾيو بعج 3مكعبات مسثمو بحيث تفحز  6خخسانو تسخح عمى االقل  3ـ52لكل - ح
  .يػما 28بعج اسبػع والثالثو الباؾيو بعج  3 فحزمكعبات ت 6لكل يػـ صب اذا كاف الرب عمى مخاحل ، تسخح  - خ
( مبيشا فييا اشػاؿ  Bar-Schedule Bindingعمى السقاوؿ تقجيع الججاوؿ الخاصو بتشفيح مخصصات حجيج التدميح )  - د

 واوزاف حجيج التدميح لسسثل السيشجس بغخض اعتسادىا قبل التشفيح.
 28بعج  2كغع/سع 252ء تكػف بقػة كدخ مكعبي صغخى ال تقل عغ الخخسانة السدمحة السدتعسمة في كافة أعساؿ العصا - ذ

 يػمًا ) ما لع يحكخ خالؼ ذلظ (.
 28بعج  2كغع / سع 222الخخسانة العادية السدتعسمة في كافة أعساؿ العصاء تكػف بقػة كدخ مكعبي صغخى ال تقل عغ  - ر

  يػمًا ) ما  لع يحكخ خالؼ ذلظ (.
قق مغ قجرة تحسميا اجخاء تعجيل عمى مشاسيب الحفخيات او ابعادىا بديادة العسق او اذا استجعت شبيعة التخبو بعج التح - ز

  .لو االعتخاض او شمب زياده في االسعار العخض او كمييسا فعمى السقاوؿ تشفيح ىحه االعساؿ وال يحق
التي  يأمخ  مى السخصصات أوحدب االبعاد واالؾيدة السبيشة ع صاؼياً  ىشجسياً  تكاؿ أعساؿ الحفخيات بالستخ السكعب كيالً   - س

تكاليفيا مذسػلة   ( وتعتبخ Working Spaceالسيشجس وال يجفع  لمسقاوؿ عالوة  الحفخيات مدافات العسل )  بيا
 ضسغ االسعار االفخادية العساؿ حفخيات االساسات ما لع يحكخ خالؼ ذلظ. 

قاوؿ تػريج شسع مغ خارج السػقع مغ مػاد مختاره اعساؿ الصسع: في حالة عجـ صالحية أو كفاية ناتج الحفخيات عمى الس - ش
الجحل باالجيده و سع مع الخش بالساء 22يػافق عمييا السيشجس، ويتع الصسع عمى شبقات ال تديج سساكة كل شبقو عغ 

  .حتى الػصػؿ لمسشدػب الالـزلكل شبقة السيكانيكيو 
عمييا خاليو مغ الفزالت والذػائب ومتجرجة  لمحرػؿ تكػف السػاد السختاره السدتعسمو لمصسع مغ مػاد مشاسبو ومػافق  - ص

في أه اتجاه  (مع52او قصع الخخسانو التي يديج حجسيا عغ ) ةعمى درجة الجؾ السصمػبو واف ال تحتػه عمى الحجار 
( وتكػف الكثافو 1377) ( شبقا لمسػاصفات البخيصانيو رقع12( اقل مغ ) Plasticity Indexيكػف محتػى المجونو ) و 
تعتبخ تكاليف أعساؿ تػريج مػاد ، و حدب فحز بخوكتخ الؿياسي لمكثافو (3غع/سع1.6جافو القرػى ليا اكثخ مغ )ال

 .الصسع وعسمية الصسع مذسػلة ضسغ أسعار الحفخيات مالع يحكخ خالؼ ذلظ

 
 يق:تشدلا - 9
السحمية والجيات األامشية و/أو أه جية  و/أو الػزارات مع أه مغ الدمصات عق مبلسدايق دلتشاالتعاوف و  يةلدسو موؿ السقامى ع

الجيات السعشيو لمحرػؿ عمى ت ابممتصيع سجيع تقجو  أو فخد مسغ قج يكػف ليا/ليع أه تأثخ أو تأثيخ عمى أعساؿ السذخوع
يا يف اسب ىحه الجيات تمباومتصت ابتعميسيمتـد قاوؿ اف سلا ىمعو  صفور ال وامو اعلا ؽ خصلت او قخب احاو ت سل فيعلم اتيمػافقا

جفع ي الو  صمباتستال عيسجو  خللخاصو ... ااؾ مال ذاه واالسة الياجد وحساػ الحو التحػيالت  او يوخ ححيتلت ااشار الاو  رو خ سلا تاار شا
لمعصاء وال يدتحق السقاوؿ اه تعػيزات مالية او  ديوخافالا رسعااال سغضلو ػ ذسم بختاذ تعلقاء ىحه االعساؿ  واتعال  اهلمسقاوؿ 

  .االلتداـزمشية جخاء ىحا 
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 يل :لما فيل عسال - 12
ح يفشلت وؿات لمسقايسالتعم راججس اصشيسة القػافسب ى خ اخ وصسمة اي وا سجشيسلاثل سم وس اجسيشسل او اللعا حبرال حقي

ت وتشفيح اسيمعتلا تداـ بيحهلاال  سقاوؿلى اموعوذلظ في الحاالت التي تتصمب ذلظ  يلملاات ساع يؿ فعساالأه جدء مغ ا
 . لقاء ذلظ واضاؼي تاو جوف اية عال بو  ؿاسعاال
 
 

 يغ:ملتبوا وصاخلا ؾال ماال ضسغ ساؿعاال - 11
 راضي اوال ا هىح حابصاضة فاو م ال عغو يكػف مدس  للعسا إف صاحبفو صلخاافي االراضي  تشفيح العسل كػف يسا ثحي

 حبصاع الستفق عمييا م وعخ دلاسل بعال اوؿقلسا ةوليس مد ف كػوتي راضي ىحه اال فور خ مشاغمييا والحرػؿ عمى حقػؽ 
ل قبعصاء، و لوط اخ ش يف وارد ػكسا ى مو فيياعس ةعخ وسو صاخلا تاكمتسسلا ىحهخػؿ دمو د ع ميع عغجس واعالسيشلوال سعال
يا يماغش وا الؾاالمه حىب حمع صا دجليو  الخاصو يتػجب عمى السقاوؿ اف يتفقؾ ال ماالفي  تخيالحفا اشخه في اعساؿبسلا

دجالت لا حهى سلتعو  اعضعادة االو و واو خاصياشعاىخ تتصمب ػ ضية لى اا وره خاصاشا االمالؾ مع هىح حػ سصالة ح ىمع
بو باية اجػر عغ اية اعساؿ الصسلؿ اقاوسمق ليحالو ت والدجالت، ايؾتفاال مغ ىحه او ظ بشدخفتحلحه يا سسيشجلا جةسداعب

 صاء  .علا ضسغ اسعار ولسػ ذم يفالتكال ختبتع حيث ذلظغ عذأ شي ؾفتػ  يخ اوختا وا اضاؼيو

 
 ض :فػنو تحت االر لسجافق السخ ا - 12

افق سخ لا عمىطو فالسحوا غكبسدسوليتو لتحجيج االما قمتعت يتلاامو و علا فاتصسػالا يف دػ بشالوؿ اف ُيخاعي السقامى ع
 رو،ختسال تاالسخافق مغ الجي هىح عقػاغ معو امالت تامػ معسلرػؿ عمى احميو العو  السجفػنو تحت االرض والسشذئات

 قفسخاالتدبب ليحه ت خاراض ةيأو و صاخلاتو قنف ىموعو يذتيتف خفح لسع قيشخ  غا عقمدب اشيكج اماـ السقاوؿ بتحجيػ قوي
 س.سيشجات السيعمت دبوح لعقجا يفو قالعال ذات ػدالحيا عمى نفقتو الخاصو شبقا لمبشاصب ـؿياال ؿوسقاالى مع ت،اشذئسوال
 

 ؿ :اولسقاػا متخجدم - 11
 فيالعسل  غمسكشو ي ام فحشز ماجيو  يفالعجد الكاب خلا جد ...عو  اتالييو مشاسبو و ائنذات اد جييتفظ بتيح اف وؿقالسا مىع

و لسحاال ساؿعالا يعمتع تدياف و  نامج السػافق عميوخ الب حدبو عو قػاومسل العحجع  عغخ طالش بغس جحاو اف  يف جدهتعمػاقع م
 مجة العصاء. غضس افقة السيشجسػ مو  تافاصسػ لمقا بش يولا

 
 : لالعساؿاه سيلا - 12

يو خجمتدلو وماعساؿ عستسال للعسع اقمػ  يف اهسيال غمو اتياجتاحع سييغ جتام غع المدسو  وؿقاالس كػف ي  - أ
 عيعؿوالتط غزز الحفظ لذي ا فج بسعقلاا حلو بيػ سذسالاؿ سالعايح فالعسل والسيشجس )لتش بحاخجمي صدتوم

عمى نفقتو ل و لعسا يخس غسزتل ويؼاكلا تايسكلاب( سجشيسلا فق عمييااػ )ي نطيفو ووعياي ف ايشيد غديل( وتخلاو 
 صو. اخلا

(  عسللاو ؼيسكغ لمسقاوؿ )بعج مػافقة صاحب مش بيقخ  ول اسعال عمػقفي و صدمابع لمتاه يسلم رجرم خفػ ت اؿح في - ب
ى نفقتو الخاصة معو السقاوؿ )  ـيقػ  اف جه عمىستعسالخسسيو ال هيخ علتدا بلقاماه سيال غو متاجاياحت مىع ػؿرالح

سياه الى لا راؿيلالزمو الا سجيجاتتلاوعسل  حيقصع والسفاتوال يخساػ سلا خيفػ ت وا جير ايرلا ةصاسػ باه يلسا لق( بش
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 ءاينتج اشع ادلعجاو  تاجيجستله احازالة ىو عشيو سال هياالس ارةدوا سيشجساه يػافق عميو المي داعج كيبخ تل و لعسا مػقع
اريج يات والرسزخلاو ت اليصػ تلاو  خيساػ سلاو  غيد ختال غماكاة ناصيل و ـ بتذغيػ قعميو اف يو  ،جقعلا سل في ىحاعلا
 .اف الحه يكػف بحاجو اليو سكلا الىيج و د التصو قنقل السياه مغ شل قتوسس عساؿ الالفة ااوك وكلستحخ ا

 
 
 

 : ءيانتاال  وع عشجذخ مغ السجداء ا ستعساؿا - 13
 مغ ءايتنال غ احيمباشخه  وعخ لسذامغ  ءو اجداا دءجأه  لغيتذو ا اؿعسست( في ا ب في ذلظاذا رغ) لحق ا سلعلا حبرال

 و عجـا تب ضياع الػقبدب وؼيضاا تاعفد ةيال قحلا ويصعيا ؿو ونايرلاه اجو تتلياو مدس  مغ ؿوسقالالظ ذيعفي  وال حىايتشف
 العسل . مغ قبل صاحبل سعليحا ال ةنتيج الي تعخضيف ايسكغ ي الت سلعالة ئسال م

 
 : ولخاصا قصعلاو  فاتيحوالس سيخالسػ اات سيك - 14
ػاسيخ سلا غم عػ ن لك غم وبػ مصسال ؿاػ شالاكج مغ اسيخ والتسػالاخصػط ل حامد ليعس مى السقاوؿ افع يخػاسلسا بشم قبل

 ؿ .ساعـ االساتو ال زماصو الال لخوالقصع ا لسفاتيحاالسالئسو و  لقصعوا
ل اف ياخح سلعب احصارغب  ذاا امؿ، اوسقالا ايسمتحي اؿعستالسللسصمػبو ت ااكسيلغ اعيج د ت لسػاسيخ والقصعغ امات يكسوأه 

قصع لا هحريج ىػ ت ػف كي%( و 15) ائجاً ز  الماك ايشسثلمسقاوؿ ع فيجف الؿبدتيا ملاسعتاسيخ والقصع السسػ لا مغ هلدائجا تالكسيا
 .لسيشجس ا تاستعمي بدحالعسل ب ات صاحدعي مدتػ لو فالحا ىحه يف
 

 خ فحز السػاد :بمخت  - 15
مسىل ومعتسج لجى الجيات السخترة وذلظ إلجخاء وعسل الفحػصات السصمػبة و  لسػافقة السيشجسعمى السقاوؿ تدسية مختبخ 

 السيشجس.بأنػاعيا السختمفة حدب شخوط ومػاصفات العصاء وكحلظ الفحػصات التي يصمبيا 
السختبخ )أو إحزار جياز السختبخ إلى مػقع العسل وذلظ حدب شبيعة ونػع عمى السقاوؿ إرساؿ وإحزار العيشات إلى ومغ -

 األعساؿ.وجسيع ما يمـد لتشفيح ىحه  ندخ مغ كل تقخيخ( 3وإحزار التقاريخ )بػاقع  الفحز(
 مذػسػلة ضػسغ أسػعاروالشقػل إعادة إجخاؤىا وتكػاليف أعسػاؿ السختبػخ وتحزػيخ التقػاريخ  أوتعتبخ تكاليف إجخاء الفحػصات -

 العصاء.
ال يجػز السباشخة بتشفيح أو بترشيع أو تػريج أية مػاد ما لع يقجـ السقاوؿ السخصصات التشفيحية ليا والحرػؿ عمى مػافقة -

 .السيشجس عمييا مدبقاً 
 

 
 ( Sign  Board) عالسذخو ة سيتد ةلػح - 16

ل( قاالى عمة حجاو ) وعخ سذالة سيتدة ػحليع جوتق وعسل دجييت ،للعسامػقع  ـتالساخ يسبػع مغ تار ا خالؿو  ؿسقاولا مىع
 يياسات السيشجس ومبيشا عميمعب تدوح ذخوعسلاغ مػقع م حف واضامك يمثبتو ف( لقالا ىمتخاعم1.22×2.22)اس يؾ
 ػضػح ما يمي:ب

 اء.العص ورقع السذخوعاسع  - 1



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع

168 ٚذٛس٠ذ ِٛاع١ش ِٚساتظ ٚلطغ ٌّغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ ا١ٌشِٛن ػدٍْٛ ِسافظح - ػٕدشج تٍذج فٟ  اٌّمرشذ
  

 

 (.شخكة مياه اليخمػؾ) ظسالال سعا - 2
 (.USAIDاسع الجية السسػلة ) -3
 سذخفو عمى السذخوع.الو يجالع اس - 4
 . تمفػنو الخمػه رقع ىاتف نو مع اسع الذخز السدسوؿ و اعشػ ؿ و وسقالع اسا - 5
 عسل ومجة العصاء.الء بجخ ريتا - 6
 ةكامفغ سسجاج مص والػجو مغ و،يقصخ لو ايالتقػ  عم عم5× 52×52 سايؾ يةو داال ججيحمتيغ مغ  مغ اشار وػحمال ف تكػت

 .سبشام اسؿيب يغيتانقاعجتيغ خخس خلرض دااال "مثبتتيغ في 2خغ قصتير ػ اسم مىو عحػ لمتثبت ا ،عم2
 .غفسجملا ص بالحجيجاساس خا فاجىبجو ػ ػيات والقمع االشار والت وتجىغ كامل المػح

 .لسيشجساػافقة مو ت ط حدب تعميساالخ جعوح ةعيػ نو و جػ لم يائيشال فاىلجا ف ف لػكػي
 ءنتيااال تيا عشج لزااكحلظ تكاليف  وفي السكاف الحه يحجده السيشجس السذخؼ  حولمػ ا كيبج وتخ يػر يد وتتجييف الكت تبختع
مع العمع بأف ممكية المػحة تعػد لمسقاوؿ بعج انتياء .ءاصلعا ارسعا سغض لوسػ مذغ تشفيح اعساؿ السذخوع واستالمو، م

 اعساؿ السذخوع.

شجس بحيث يتع التأكج مغ مصابقتيا لمسعاييخ السعتسجة لمسي قبل االنتياء مغ تجييد المػحة ترسيع مبجئيعمى السقاوؿ تقجيع 
 لجى السالظ والجية السسػلة.

 
 ج :قالع صاتصمخ - 17

 واة يريمفتاو ة معجلوثائق العصاء، واية مخصصات ع مة قلسخفاو ج العقحا ليا ىزيخ تحع ت يالتات صصلسخىي اج عقالت صاخصم
سقجمو مغ و الييحشفتلوا صصات التفريميوخسلظ الحصاء وكعلا اعساؿالعسل في  خسي شاءاثجس سيشليسكغ اف يرجرىا اقة حمم

 . سيشجسلا خصيا مغ قبل ياعمي قسػافلالسقاوؿ وا

 
   :( Shop  Drawings)  ويحفيتشالت صاخصسلا  -
خصػط الرخؼ  جتسجي ؿاسالع ةيتفريم ةيتشفيح تاخصصم عسل السداحة لسدارات خصػط السياه ورسع وتجييد وؿقالسا مىع -
 لرحي والسياه.ا

عمى مػافقة ويحرل وال يجػز السباشخة بتشفيح او ترشيع او تػريج اية مػاد ما لع يقجـ السقاوؿ السخصصات التشفيحية ليا  -
 سيشجس مدبقا.ال

 Asة لعسل السخصصات السخجعية لألعساؿ كسا نفحت ػػـػ السقاوؿ بعسل السداحة الالزمػػػاء تسجيج أه خط يقػػعشج انتي -

built drawing شاماًل السدقط األفقي والبخوفايل (Profile)  ويقجـ السقاوؿ الشدخ األصمية )الذفافة( وثالثة ندخ
 جياز االشخاؼ.بل أف تعتبخ ىحه األعساؿ مشتيية وقبل تدميسيا لقمصبػعة مغ ىحه السخصصات لمسيشجس لمسػافقة عمييا 

تكػف مادة السخصصات  شخكة مياه اليخمػؾاييذ ومخصصات تكػف ىحه السخصصات مفرمة ومخسػمة بشفذ مػاصفات ومق -
 -السخجعية األصمية مغ ورؽ جيالتيغ شفاؼ نػع :

Pure White Perm Traces Gelatin Transparent Untreatable Film. 

 سع لمسداقط األفؿية والصػلية وتعتبخ تكمفة األعساؿ السداحية (84X62) ممع وتكػف مقاييذ الػرؽ  2.27دساكة وب
 وتحزيخ ىحه السخصصات مذسػلة في أسعار العصاء.
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ظ لحب يخص بكتا ػجبسالسقاوؿ ب غو معاالصميو مػق دخوشلمو افضاالب دخن ( ثالثة 3الى السيشجس )  وؿقالسا جـيق -
 س .جسيشلب امب شدو حالعسل ا عمػق يفيشجس سملوتدمع 

 سيشجس .ال صمبيايت تعجيال وا تاطالحة ميا ػـ بترحيحقي فا ؿواقسلا ىمع -
 جولية التػريس مد غلسقاوؿ ما فيتع ال اتصفػالساو  دهجيالا سخصصات او السػاد اوال حهى ىعمجس يشسلاة فقػام فا -
 لعقج .ا تمباصتمات و فصاالسػ  بدححو و يالرحسات سقالترشيع بالوا
 .ء ار العصالو ضسغ اسعػ سذم ايىا وتقجيسد ييجتو  لتشفيحيوا تاصصخسلا داجعا فيلاكت خبتعت -
 
 (  Drawings  /As BuiltRecord)  يوعجخ ست الاصصخالس - 
التي  لالعساؿة مز ة الال حسدالل اسبع ـذخوع وقبل صخؼ الفاتػره الشيائيو اف يقػ لسا السقاوؿ وعشج استكساؿ اعساؿ مىع   -

مػه والسقاشع العط دقال السامش( As Built Drawings) سا ُنفحت كاؿ سالعلية عسخجلت ااصصلسخا لعسلتع تشفيحىا 
وع كسا خ سذعساؿ الا يف ةعسمد السدتاػ سلا تتفاصيل واؾيدة ومػاصفااضح كل و صات وبذصخسحه الى غي، وتبةؿيفاال
  فحت.ن

ومعالع  قاطنبأؾيدة مغ  ةجعيخ ت السصاخصلسا مىع شةبيلس( ايحاتسفال)كط السياه وتػابعيا خصػ  فةاك ربط وؿسقاال ىمعو      
 .  اعساؿ الريانة  عشج ييالؿ اػلػصالة ػ ؼ لديخ ذسال سجشالسي تاستعمي بدحعسل و لع اقمػ  ية فتثاب

 قوالى السيشجس لمسػاف تصاصخسلىحه ا غم وعبػ صم خدن ةثال ث( 3)افو( وفذ)الو ميصاالخ شدالؿ تقجيع اوسقالعمى   -
ا يبمات يصطحية مالا يحمرتو جيل ؿ تعقاوسو، وعمى الصمدملبل تدميسيا قو و يساؿ مشتيعااله ىحخ تبتعف ا بلق ياميع
 مةػ سة مخ السخجعي تصاع السخصيجقوتيد اوؿ تجيقسلا ىملسخصصات، عا حهى مىعجس شسيال ةافقمػ  بعجو شجس. يسلا

 كالتالي:
ذات دقة عالية  (GIS) يتع رسسيا باستخجاـ نطاـ السعمػمات الجغخاؼية (Plans)السخصصات األفؿية لمذبكات  -1

لسعمػمات الجغخاؼية السعتسجة في شخكة مياه اليخمػؾ، عمسًا بأف عسمية بسػاصفات تتصابق مع متصمبات أنطسة او 
التجقيق عمى مصابقة ىحه السخصصات لمسػاصفة سيتع مغ قبل السختريغ بأنطسة السعمػمات الجغخاؼية في شخكة مياه 

 اليخمػؾ. 
عخضية ... الخ  فيتع إنتاجيا باقي السخصصات والخسػمات السخجعية ) إنذائية، كيخبائية، ميكانيكية، مقاشع شػلية و  -2

  AutoCAD  2020)  )  ؿاطاـ نباستخجاـ 

 .اتصصسخاله ىحغ كامل م ( CD's )عة ندخ الكتخونية رب( أ 4)  يعقجتعمى السقاوؿ  -
                   :              سع62×84ياسؾ ؼغ شفايتؽ جيال رو  يو مغمالصايو جعخ الس تاصصخسلا ؽ رو  ةيعػ ن ف ػكت  -

 (Pure  White  Perm trace  Gelatin  Transparent  Untreatable  Film, 0.07 mm 

thick  .) 

والتػي  (As Built Drawingعمى السقاوؿ تدويج شخكة مياه اليخمػؾ بشدػخة رقسيػة مػغ السخصصػات حدػب التشفيػح )     -
ا في شخكة مياه اليخمػػؾ عمػى مدتخجما ندخة قاعجة البيانات السعسػؿ بي ArcGISيتع العسل عمييا مغ خالؿ بخنامج 

( وكػػحلظ ندػػخو ورؾيػػو شبػػق األصػػل عػػغ Geodatabase. gdbاو) Format ((shp اف يكػػػف شػػكميا الشيػػائي 
 التاليو:السعمػمات  (Layersالصبقات )الشدخو الخقسيو بحيث تحتػى عمى 

 

 شبقة الخصػط  Lines  . لذبكات السياه او الرخؼ الرحي 

  ،شبقة التجييدات ااف وجج( و السشاىلFittings    )Nodes . 
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  ،شبقة لمػصالت السشدليةاف وجج Lines  .لذبكات السياه او الرخؼ الرحي 

  ،اف وجج( شبقة التجييدات لمػصالت السشدليةFittings   )Nodes . 

  . اف تحػه الشدخة الخقسية عمى  الخصػط والقصع او السشاىل الججيجة فقط 

 خصػط والتجييدات ومخاعاة اؿ اف يتع ربط ىشجسي لمصبقتيغ الSnap  . 

  اسػػتخجاـ نفػػذ القصػػع والتػػخؾيع السعسػػػؿ بػػو بذػػخكة ميػػاه اليخمػػػؾ مػػع السحافطػػة عمػػى نطػػاـ االحػػجاثيات
 .)  (Palestine_1923_Palestine_Gridالسدتخجـ في شخكة مياه اليخمػؾ وىػ التخبيع الفمدصيشي

  ،اف وجػػجت مػػع الذػػبكات القائسػػة مػػع اضيػػارالخصػط اف تحػػػه عمػػى نقػػاط الػػخبط والعػػدؿ والفرػػل  اف وجػػج
 السمػية.

  (  1/122( أفقػػي )  1/1222) والبخوفايػػل . 1/2522او  1/1222اعتسػػاد مؿيػػاس رسػػع لمسخصصػػات
 عسػده. ورسع التفاصيل بسؿياس رسع مشاسب 

  .اف تحػه السخصصات معمػمات اليامر السبيشة في السخصصات السخفقة 

  مصابقة الى الشدخة الػرؾية ومعتسجة مغ االشخاؼ . اف تكػف الشدخة الخقسية 

 سيتع االستالـ مغ قبل السقاوليغ حدب السػاصفات السحكػرة اعاله .  -

 

 على المقاول تسليم المخططات النهائية قبل االنتهاء من اعمال المشروع. -

 

 و ومحسمة عمىلػ سة مذنيخو لكتاأل  خشدالو  صصاتخالس دميع ىحهوتد ييتجو  يخحزوت يةاحسدالؿ ساعالا فيلاكت بختعت -
 .اءعصلبشػد ججوؿ كسيات ا راعاس

 

 : اءعصلق ائوثات ايولػ أ  -18
 مدل التالي:تدلادب حلػيات و األ ب ؿدتبجوت ) الجدء األوؿ ( لمعقج وماعلا لذخوطااألولػيات الػاردة في تححؼ 
 .العقج اتفاؾية .1

 ػؿ.بلقاب تاك .2

 .ب عخض السشاقرةتاك .3

 عصاء.حق عمى وثائق الة مالاي .4

 الذخوط الخاصة والعامة. .5

 السػاصفات الخاصة والعامة. .6

 السخصصات .7

 ججاوؿ الكسيات .8
 وأيسات ملتعاار إصج شجسشا" ؼيسا بيشيا ، فإنو يتعيغ عمى السيايتبو أ اءعصالق ائوثلظ غسػضا" في شاى أفغ بيت ذاإ ماأ

 .ظلذ رػصبخ ـالالز  حااإليز
 غخاؼية :ػ فػتلر اػ الر -19
 يسابيغ ؼػ ما ىسوك جسشيسلايات جيػ ت بدح سلعال خء تقجـ سياأثش عو خ ذسلا حيفتش لية ترػيخ مخاحلمدسو  اوؿقالس عمى

 ي:مي
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 حلظ لكلكو (  لسع العقاػ و مأع ) قػ سلي اة فخ خاصاىسطل سذخوع أولم اـعلي امالك عفػتػغخاؼية لمسػقر صػ  ع أخحيت -
 .   توقع سخ ا فيس شجسيلمر ػ رلاه ىح يعء وتقجاذنة لإل ررمخاحة مد
 يائية الش ؿواقلسا لبةمصا مع ػررال حهـ ىقجوت ع ،خو ذسلات اشنذا عجسي ياءنإ جعبيا دنف خشاضسال هىح يخرػ ت دةعاإ تعوي
 هحقجـ ىتو  س ،شجدىا السيحجة ييشات زمخ تفعسل عمى لخ اسي جـقتؿ ضاؼية مغ الرػر خال إعة ػ مجس شيخ كل سليع -

 . وؿقامسل ابحدالى عم ةبلصال مك الرػر مع
( Camera) Digitalوحجيثة السػاصفات ةدػ الج يةلاع ةيعنػ  غمو  ف سمػّ لالشػع ا مغ خرػيتال وآلة رػرلف اػتك -
 . هخ يع ترػ ت مشطخل كمغ (  عم 125 × 122 ؾياس)  فاثش( إ 2د ) جة عر صػ شباعة و 
لػحة تذيخ 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  إلى اسع
 دػ شبل ةاديخ سعار اإلفاأل غضس ةسػلذف مب السقاوؿ وتكػداح مىع غيمب ػا ىسا كييسف أخح الرػر وتقجيكالتبخ تتع -
 اء.عصلا

 
 اجخاء الفحز الجخثػمي: -22

 عاة مايمي عشج اجخاء الفحز الجخثػمي:عمى السقاوؿ مخا
يقـػ السقاوؿ باخح السياه لمغديل مغ مرادر السياه التابعة لذخكة مياه اليخمػؾ ) الخط الحه سيتع الذبظ عميو او  – 1

 وعمى نفقة السقاوؿ الخاصة. شخكة مياه اليخمػؾمحصات شخكة مياه اليخمػؾ القخيبة ( او اه مرجر مائي معتسج مغ قبل 
تبقى مدسولية السقاوؿ قائسة لحيغ ضيػر نتائج عيشات الفحز الجخثػمي وفي حاؿ فذل العيشات الجخثػمية يقػـ  – 2

 السقاوؿ باعادة التعؿيع مغ ججيج ويتع اخح عيشات جخثػميو حتى تشجح العيشو.
مغ حيث اثساف السياه  تكػف تكاليف الفحػصات السخبخيو واثساف السياه عمى حداب السقاوؿ والغديل عمى نفقة السقاوؿ

 وتقجر اثساف السياه بثالثة اضعاؼ الدعخ الخسسي لذخكة مياه اليخمػؾ )سعخ الرياريج(.
 

 انػاع الفحػصات:
عمى السقاوؿ اجخاء الفحػصات التالية وعمى نفقتة الخاصة وذلظ في مختبخات شخكة مياه اليخمػؾ او اه مختبخ معتسج 

 :مغ قبل الجيات السخترة ليحه الغاية
1-  PH 
2-  Turbidity 

3-  R-CL2 
4-  THM 

 : السػاد التي يقجميا السقاوؿ -21
 .يكون المقاول مسؤوال عن تزويده للمشروع بجميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه

 
 :تشقالت جياز اإلشخاؼ - 22

سذخؼ الحه سيعيغ مغ قبل السيشجس ال لكادر (3صاحب العسل & )كادر ل (3)( 6)وتدميع سيارة صالػف عجد  جير وؿ تػ امى السقع
  . صاحب العسل لالشخاؼ عمى اعساؿ العصاء  
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 اؿ السذخوع ولحيغ إتساـ اإلستالـ االولي العساؿ السذخوعشيمة مجة تشفيح أعس ومسثمي صاحب العسل  الستعساؿ جياز اإلشخاؼ 
 : بالسػاصفات التالية

 a. Gasoline engine, not less than: 2000cc. 

 b. Automatic transmission for saloon car. 

 c. Power steering 

 d. Power brakes - heavy duty 

 e. Heavy - duty shock and suspension systems 

 f. Air conditioning 

 g. Heating 

 h. AM-FM radio 

 i. Heavy - duty cooling system 

 j. Heavy - duty battery 

 k. Heavy - duty off - road tires 

l. Spare tire, traffic triangle reflector, fire extinguisher and standard tools (Jack, pliers, set 

 Of spanners… etc.).  
 
 .فسا فػؽ  2219مػديل  (6) العجد السصمػب   -

 وؿ تدويج سيارة مشاسبة بجيمة في حالة الريانة ميسا بمغت مجة الريانة.قامى السع -
 .السقاوؿإلى  اتممكية الديار تعػد ألولي ا ـالتسالسذخوع وإتساـ اال ءياانت عجب -
 غيخ معفاة مغ الخسـػ الجسخكية ورسـػ اإلستيخاد وضخيبة السبيعات وأية رسـػ أو ضخائب أخخى.ات الديار  -
ة الالزمة. الخ يف الػقػد والكػبػنات الخاصة بالػقػد والتأميغ الذامل والتخخيز والريانر ارم ػةفعمى السقاوؿ تأميغ كا -

 . ولحيغ إنتياء السذخوع وإتساـ اإلستالـ األولي وتعتبخ تكمفة الديارات محسمو عمى االسعار االفخاديو لبشػد العصاء
 

 سذخؼ:لز االجياو  سيشجسال بكتم :23
بع لراحب التاالسؿيع  لجياز االشخاؼ الستخجاـ)مغ الباشػف او البخيفاب(  بسكاتب تدويج السػقع يتعيغ عمى السقاوؿ  .1

تقخيبا عمى اف يقجـ  )2ـ 150 (العسل في مكاف مشاسب مغ السػقع ولسجة تشفيح السذخوع بسداحة التقل عغ
السخصصات الالزمة لسػقع وتقديسات ىحه السكاتب لمسيشجس تسييجًا العتسادىا بعج اجخاء اية تعجيالت عمييا، واف 

وعمى السقاوؿ تشطيف السػقع   لتأثيث محسمة عمى اسعار العصاءاسعار االنذاء واتكػف بالسػاصفات التالية عمسًا باف 
لراحب  عمى أف تعػد ممكيتيا( يػما مغ تاريخ اصجار شيادة التدميع األولي 30وازالة السكاتب في مجة التديج عغ )

 :مع التجييدات و األثاث بعج انتياء أعساؿ السذخوع العسل 
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 التالية وبالسػاصفات السبيشو ؼيسا يمي لكل قدع: : يزع السبشى االقداـمذتسالت السبشى -
 السذتسالت الذبابيظ االبػاب القدع

 مكتب جياز اإلشخاؼ: -

ـ بسداحة 4*3ؾياس  (5مكتب عجد )
 لكل مكتب 2ـ12التقل عغ 

 مشفرل لكل مكتب وباب 
مجىػف مع غاؿ سمشجر 
وايجه مغ الكخـو ؾياس 

 ( ـ2×1)

السشيـػ بسداحة التقل عغ 
ع حجيج حساية ( م2ـ2)

 مجىػف ومشخل لكل مكتب

انارة اباريد في مػاقع 
متفخقة وايبخيد تمفػف لكل 

 مكتب

( ؾياس 1عجد ) رئيدية اجتساعات غخفة
  2ـ20ـ بسداحة التقل عغ 4*5

باب خذبي مجىػف مع غاؿ 
سمشجر وايجه مغ الكخـو 

 ( ـ2×1ؾياس )

السشيـػ بسداحة التقل عغ 
( مع حجيج حساية 2ـ2)

 مشخل مجىػف و 

انارة اباريد في مػاقع 
 متفخقة

 (2عجد ) 2ـ 4بسداحة  مخحاض

كالدابق لكغ غاؿ عاده 
 مع ايجه كخـو

كالدابق لكل بسداحة 
 (2ـ 0.25)

افخنجي مقعج مخحاض 
وشصاؼ يجوه ومغدمة 
مع انارة مشاسبة مجيد 

 بالساء الداخغ والبارد

ـ بسداحة 2*2ؾياس  (1مصبخ عجد )
 2ـ4التقل عغ 

كالدابق لكل بسداحة  بجوف باب
ـ(  1.80×  1.80)
 (2ـ 3.25)

مجمي عجيع الرجأ أو مغ 
الخدؼ حػض واحج مع 

مداحة عسل جانبية 
 مفخزة مع انارة واباريد

ؾياس  (1عجد ) والدكختاريا السجخل
 2ـ9ـ بسداحة التقل عغ 3*3

باب حجيج مجىػف مع غاؿ 
سمشجر وايجه مغ الكخـو 

 ـ( 2×1ؾياس )

 + اباريد انارة بجوف شباؾ

غخفة حفظ عيشات السكعبات الخخسانية 
بسداحة التقل عغ  (1عجد ) والعيشات

 2ـ9

 انارة + اباريد ـ( مع حجيج حساية 1×1) ـ( 1×2باب حجيج )

 مالحطة: 

والتشطيف والحخاسة وجسيع خجمات التذغيل وتعييغ مػضف لخجمة واالدامة عمى السقاوؿ الؿياـ باعساؿ الريانة  .2
 .اضافي  ة السذخوع + شيخالسكاتب لسج

 وخط ىػاتف داخمية وأجيدة خصػط مع الياتف و الرخؼ الرحي ومقدع عمى السقاوؿ تدويج السػقع بالساء والكيخباء .3
 .السكاتب غخؼ لجسيع عالية سخعة ذات األنتخنت خجمة وتأميغ فاكذ مع أرضي خارجي
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 السبيغ ادناه:االثاث السكتبي: عمى السقاوؿ تدويج السكاتب باالثاث الالـز  .4
( مع كخسي مكتب بعجالت وضيخ مشخفس مشجج بالجمج 5ـ عجد )1.6ثالثة جػاريخ اليقل شػلو عغ  مكتب خذبي -

 .(5الرشاعي عجد)
 (.12) عجد بعجالت اجتساعات مع كخاسي كبيخة خذبية اجتساعات شاولة -
 (.2عجد ) السمفات رأسيا لحفظ رفػؼ مع خدانة خذبية -
 .القساش أو الرشاعي بالجمج مشجج خبطي (10كخاسي مكتب عجد ) -
 (.3) عجد خذبية لمزيافة وسط شاوالت -
 (.2ـ عجد ) 2*1 ؾياس السخصصات ودراسة لفخد خذبية شاولة -
 مجسػعات. أربعة إلى السخصصات فرل يتع بحيث التعميق كبدات ( مع1) عجد السخصصات حامل راسي لتعميق -
 (.5خدانة خذبية عادية لمسمفات عجد ) -
 (. 7( شغ عجد ) 1ف قجرة )وحجة تكيي -
 صشجوؽ إسعافات أولية و شفايات حخيق. -

 :السكاتب تجييد فتخة .5
 إصجار تاريخ مغ يػماً   15 تتعجى ال مجة خالؿ السيشجس الى اإلشخاؼ مكتب تدميع و إنذاء يشيي أف السقاوؿ عمى
 أو العسل صاحب يقـػ فدػؼ السجة ىحه خالؿ السكاتب بإنجاز السقاوؿ ؾياـ عجـ حالة في و باألعساؿ، السباشخة أمخ
 بمغت ميسا السقاوؿ حداب عمى و خجماتيا مع جاىدة و مسقتة مكاتب بتأميغ األوؿ الفخيق برالحيات يفػضو مغ

 .السقاوؿ إستحقاقات مغ حدسيا و التكاليف
 :السخافقة الخجمات .6

 عمى كحلظ و الرحي، الرخؼ و بائيةالكيخ  الخصػط و باإلنارة كحلظ و لمذخب، الرالحة بالسياه السكاتب تدويج يجب
 األولي التدميع بعج شيخ إلييا مزافاً  السذخوع تشفيح مجة شػؿ الالزمة الريانة و الحساية و الخجمة يػفخ أف السقاوؿ
 .لألشغاؿ

 عمى السقاوؿ تأميغ مػاؾف الديارات لإلشخاؼ. .7
 ػاع الزخائب األخخى و أية رسـػ جسخكية.بشػد السختمفة تكػف شاممة لزخيبة السبيعات و أله نػع مغ أنالأسعار  .8
 :عيابانابيب السياه وتػا جيجسؿ تاأعس - 24

 : عػػػػػاـ :1
 .مغ السيشجس السذخؼ خصػط السياه قبل البجء بالتشفيح تار ادمقاوؿ أخح السػافقة عمى عمى الس - 1
يث يذسل العسل ح لعسلفي ابجء قع خصػط السياه القائسو قبل الاػ ميق جققاوؿ كذف وتسعمى ال - 2

وضع الدصػح بسػجب السػاصفات و تعتبخ تكاليف  ادةععادة الصسع واوإو خبات في أه نػع مغ التيالحفخ 
 ىحه االعساؿ مذسػلو ضسغ اسعار العصاء.

حالة مػافقة الدمصو عمى  يفو جس يشباخح السياه مغ خصػط السياه القائسو بجوف مػافقة الس حال يدس - 3
 س .جب تعميسات السيشظ حدلسياه السدتيمكو ومحاسبة السقاوؿ عمى ذلذلظ يتع حداب كسيات ا



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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امكغ  تقميل ماالخصػط السقتخحو مع الخصػط القائسو يجب اف يتع بدخعو وفاعميو مغ اجل ال اف وصل - 4
 مغ االخالؿ بالتدويج السائي لمدكاف .

يات لي السقاوؿ مغ السدئػ عمى أه عسل او مػاد مقجمو مغ السقاوؿ، ال تعف سجشقة السيفاف مػا - 5
 ىحا العصاء. ط خو ش السشاشو بو حدب

حيث ال خصػط السياه السخاد التػصيل عمييا باستعساؿ معجات خاصو يػافق عميو السيشجس  عيتع قص - 6
 .ز عسػديو عمى محػر الخطقلاية سمدسح باستعساؿ المحاـ الكيخبائي او الغازه و يجب اف تكػف عي

عميو اف يػفخ و سو ئط السياه القاصػ خ خلالتخبو واالوساخ دااصو لسشع دخػؿ الحياخح قاوؿ سعمى ال - 7
ع كل وصمو قبل ه مغ مػقجسيع السعجات الالزمو بسا فييا مزخة مشاسبو جاىده لمتذغيل لزخ السيا

يل مغ دخػؿ السياه السمػثة واالوساخ الى خصػط مقتال جلالسباشخه بقصع الخط السخاد الػصل عميو مغ ا
 و.سقائلذغيل الخصػط ات دةعاػزيع القائسو ولتالفي التاخيخ في االت
و ) ق القائسسقاوؿ اخح االحتياشات الالزمو لعجـ االضخار باه مغ خصػط السياه وكافة السخافعمى ال - 8

ليحه السخافق  نتيجة ؾيامو باعساؿ العقج، السقاوؿ تحت االرض (، واية اضخار يدببيا  ونجفػ لسالدصحيو وا
استبجاليا كسا كانت عميو قبل بجء العسل وتعتبخ التكاليف مذسػلو ضسغ اسعار  وا ايف يقـػ باصالحا يوعم

 .ي السقاوؿ أه عالوات لقاء ذلظوال يعص العصاء
ػاد يقجميا السقاوؿ لالستعساؿ في اعساؿ العصاء يجب اف تفحز بعج اخح مػافقة السيشجس ماف أه  - 9

أه اصفات السصمػبو او اية مػاصفات اخخى مكافئو. و ػ لمس وشبقا السقاوؿ ةفقن خؼ السدبقو وذلظ عمىذالس
ه السيشجس غيخ صالحو او مغ نػعيو متجنيو او غيخ مشاسبو كانت بخأمػاد ُأحزخت الى السػقع و 

 صو .افي اعساؿ السذخوع فعمى السقاوؿ اخخاجيا مغ السػقع وعمى نفقتو الخ ؿاتعسسلال
 
 :  عسصلوا تايخ فحل: ا2
 :  ؽخشجلا خيزحت - أ

 . خياسػ سمل عيمس جيجتسى ؿ عمجل الحرػال سادائا يمـد دعسا ثابتا و مغ الزخوره اف يتػفخ لمتخبو حيثس
 غميتالا)  ةسعان ردـ ادسيخ ويسالء بسػ السػ افل ست احمع( ت152غ )ع لقي ال قسع ىمع ؽداشخلا خفحت - 

تطع فقج يكػف شم خيغ فل الخشجؽسا ف ػيكيثسا ساس شخيا او حالف ااك ذاا واو تمبم وبتخ ال كػف ت امجشعو ( 
 . وحداب ىعمساؿ العا بيحه ـالؿيا وؿقاسال مىاكو وعسالده حى مغ الزخوره زيادة

 وشكسسلا وعخ دالب خيساػ سلا فػؽ  دـيخ كسا يجب الخ سسػالج ايتسج خه قبليبك ةفادسل ؽجشخلا خفح ـجع بجي -
ـ وضع الصػب عج ويجب السخصصات يف غيمبا ىػ اسػره  اليقل عسسلا ىمعا خشجؽ فيال ضخ ع ػف كيو  ،
  ائع.جاو ال قتسس لا عجعسػره لملساا تتحالرمبو االجداـ و 

ع تطلبالط بذكل مشاو و نخساخال زار االلي وكحلظ يجب قشذلست باسفمح ( االالدصبقة قز ) شيتع  -
غ مسع  15 ديادةو ومدتؿيسو وبطسمشت دؽخشاال اؼحػ  ػف كت كيل خلحفا قةخيش عغخ س الشطبغع ؿيدتمو 

 الخشجؽ.  ؼحػا كل جيو مغ
تو نفق وعمىخترو لسا اتيجال ادىجتح لتياكغ امالا ىال ئسالفاخيات الحفج تانعمى السقاوؿ نقل  -
 ر العصاء .ااسع ضسغ ػلوسمذ ياتكاليفخ لخاصو وتعتبا
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  BEDDING  AND  SIDE  BEDDINGصسع حػؿ االنبػب : لا - ب
وبغس الشطخ عسا ىػػ مبػيغ فػي السخصصػات ) فػػؽ وتحػت  ؼيسا يمي ػضحا ىػ مكساألنابيب جسيع  تخدـ -

عػغ سساكة كػل شبقػة وبانتطاـ عمى شبقات ال تديج   وتجؾ يجوياً  وعمى الجانبيغ( بسػاد شسع ناعسة )التأميغ(
 (:  مع 122) 
 مع ( تحت كافة أنػاع وأقصار أنابيب الجكتايل ، أنابيب الحجيج.152بسدافة )  -أ 

 ( فػؽ ضيخ أنابيب الحجيج والجكتايل.  مع  322) بسدافة  -ب 
 الجػانب لكافة أنػاع األنابيب كسا ىػ مػضح في السخصصات. –ج 
 : ػاصفات التاليةسال ورج جالت حدب ميغ (أمػاد الصسع الشاعسة ) التتكػف  -

 %  ارلسا ةبند حجع السشخل  
 122 ( "3/8)  مع 9.5 الػزف  غ% م 1غ ع جيد ت ال ويشيصلا ومتكلا

C L 122 – 95 ( 4ع ق) ر  مع4.75 ف زػ لاغ % م 2ر1 غع جيد ت ال 
So3 82 – 45 ( 16)  مع 1.18 ف زػ لا غم%  2ر4 غع جيد ت ال 

  Coal and Lignite32 – 12 ( 52ع ) رق مع2.32 ف زػ لا غم% 1غع جيد ي ال 
 12 – 2 ( 122 عق) ر  مع 2.15 
 3 – 2 ( 222ع رق)  مع 2.275 

 

 

 
 لسار ) %(بة ادن ل خلسشا عجح

 122 " ( ¾)  مع19
 122 – 92 " ( ½)  مع12.72
 72 – 42 " ( 3/8)  مع9.5
 15 – خفص (  4ه خ س) ن مع4.75
 5 –خ فص (  8ه خ سن)  مع2.36

 
 اف بيج و وسئال م ثخك( اال  مع 12 - 5)  غم حو اخ ـ التي تتاجحالا مغه ر اجحلا خدكو  ليدلا ةسرح خبتعت و
اد السػ تبخ و تعػره خاؼ و ىبػط الساسنجال ع او ذلظ لسشو مػ لشعالسػاد السختاره الشاعسو كثيخة ا ف ػكت ال
 ا ،ينباػ ج يف و خيساػ لسا تحت ويػ دتو لمسبصيشيو غيخ مشالد االسػ ااو  و التي تتكدخ عشج تخشيبياشيخيلصباا
 . تافي السخصص ىي مبيشوا سدبف حكػتف لجؾجة ادر  ماا

 أعاله وحدب شبيعةو قبلداد االسػ ا ه مغأ عساؿتالس ذخؼسال سشجح مػافقة السيأخب  يجؿ حاه أ مىوع
 ػقع .الس
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 :ه ػ معلا حصدلا ىلا عسصلا -ج 
 :( يبتخاالح صدلا تاذ)  االرض يفشادؽ خلا:   1 - ج
 فقاػ م اد مختارهػ م غمض ى مشدػب االر لا هر ػ سضيخالسا مع( فػؽ 322ب )ػ دشم غم عسصلا داػ م ف ػكت -

ا مشي بقوكل شاكة ف سسوتكػلجحل عمى شبقات وا ءلسابا شالخ  عيو ميككا نيالس يدهجاالبجخه دكيا عمييا  وي
 مع.222تديج عغ  ال
ت صاصسخلاى عم مبيغػ ى وكساع سمصل وفاجلا فوثاكلا غم%  92 غل عقي ال اسب ف ػكتف ؾجلا ةجر د امأ -

 .AA SHTO  . T. 180قع ر ت افاصحدب السػ  ؿعجسلر بخوكتخ ادب اختباوح
السيشجس السذخؼ ( ، مغ  مييافق عو ) مػابسشام ادػ مغ م ؽداشخلا ـدخ لو مالسختاره السدتعس تكػف السػاد -

 صعو قره اجالحمى اع ه تػ حتال و و بػ مصسلا ؾجلا ةرجد ىمع ؿػرحمجو لجر والذػائب ومت تزالفال غو ميخال
 داػ سمل(  Plasticity Indexو)ونجمال ى ويكػف محتػ  سياؾ اهمع( في 52غ )ع ياسجح جيد ي يتال وناسخ لخا
ثخ اكو العطسى ليا فلجاافو الكثا( وتكػف 1377قع )يو ر يصانالبخ فات سػاصمل اقبش(  12)  غم قلا وبساشسلا
)  فخالح مػاد ةايفكو حالة عجـ صالحية ا وفي ،فوثامكلي سيالؿاتػر كخ ز بحف دب( ح3عس/ـاخ غ1.6) غم
 ه مغمعتسج خحف غم ةحالرلا عسصلا داػ مج ػريوت زارحو اصاالخ وقتفنمى عؿ و وسقالى امعف(  تايخ فحلا جاتن

 ذخؼ.سال سسػقع ويػافق عمييا السيشجج الخار 
 :رصفو (ال ا ، اتاحلدا ، عر اػ الدصػح السعبجه ) الذ يف ؽداشخلا:   2 - ج
 عجسيو  فرياشالاو  )السدفمتو( واالرصفو ةجسعبال اتلداحاو  الصخؽ ػح صس عاضو اة داعا ؿاوقسلا ىمع -

الذػارع  في تخيافالح يجة لمعسل وذلظ اثشاءت نتتزخر او  خياتالحفشاء ؿ اثنذاءات التي تداال واات  السستمك
 . تياخ فلحة اعسميل بق ويعم تانك اسك هاذسمل تخامس ةيا وا ورصفاال والصخؽ  و 

ت حادالاو ع ػار سػره الى مشدػب الدصح في الذالسا يخؽ ضػف(  عم 322ػب )دمش مغ عسصلا داػ م ف ػكت -
 كة شبقة الدصح ( : سسا تباراالععيغ خح باال ي ) معيما صفو كسر و اال ا جهسعبال
دي او يسأت تيو او وجومفسإ صةمخب ةجبعم تناك ءسػاتة ( مسدفلة ) اجعبلسا عر اػ ذلاو  ؽ خصلا ؿػش ىمع - 1

و ا هبجعت مانء كا)سػ  تاداحلوا هسذالت ااخ سمو  ((Asphalted , M C . Or seal coatختامي وجو 
 لحجتو  ءاسلاب شخ ت B.C)) مغ الفخشيات الحرػيوكػف اف تيجب صسع د المػا كل ،خخسانيو( مصو او مب
 الشسػذجيو.صصات حدب السخ لسصمػبواالجؾ  مع وبجرجو 152شبقو عغ لك ةكساس جيد ات ال تقبش مىع
 هالع( أ 1  - 2 - ج)  خهفقلي اف ػرهكالسح ػاعنال اغ ل ( مائكل مذعشج قصع الذػارع ) عخضيا او ب - 2
 شبقات كسا يمي : عمى كػف تاف  قة الدصح السعبجه يجبل شببق سعصال دامػ  افف
 28 عجب 3كغع/سع222تقل عغ ال ى خ غصي كعبدخ مك قػةع ( بم 322لعادية سساكة )غ الخخسانة ام - أ

  صاتسخصلا بدحما يػ 
الشاعع )شبقة صسع ة الو شبقجو  ةايلغو  هعال( اأ  ) جبشلا يفة رداالػ  ةديعاال نةاسخ لخقة اشباسفل  مغ -ب 

 ـدخ تو  هصفات ادنااػ سلا بدح ( Base Course)  غذخلا خكاـالمغ  صسعلد اامػ  ف التأميغ( يجب اف تكػ
 ورد سابقا حدب السخصصات.  اسكتجؾ و 
خؽ الص ءنذاإؿ ساعال ومالعا ويشفحدب السػاصفات ال . (B.C) ػيو رالح ياتشخ فلا ةدام جر جت ف ػكي
(   2-3)   ؿوجج ( 1-3) رل  فال 1991غ  وزارة االشغاؿ العامو واالسكاف  لدشة ره علراداػر الجدو 

Glass  B  يلاتكػف كالت : 
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 % الػزف ب حد راالس ةعخبم تاتحفل بخشسلا عجح

Glass    B صةبػ  عم 

52 2 122 

37.5 1.5 72-122 

25 1 55-85 

19 ¾ 52-82 

12.5 ½ ----- 

9.5 3/8 42-72 

 62-32 4رقع  4.75

 52-22 12رقع  2.22

 32-12 42رقع  2.425

 15-5 222رقع  2.275

 
 :فير اشالفو واصر ال وا تداحاالو  عر ػاذلا حػ صس عضو  ةداعا - د
اريف ..الػخ الػى مػا كانػت عميػو شػالاو و ت واالرصػفااحدلواؽ خضاع الصو عادة أإـ التاـ باد تلال االسقاوؿ  ىمع -

الجدػػػر الرػػادرة عػػغ وزارة االشػػغاؿ العامػػة اؿ إنذػػاء الصػػخؽ و مػػة ألعسػػاعاليػػة صػػفات الفشػالسب ابسػجػػ
. ) وعمػػى السقػػاوؿ اإللتػػداـ بالتشفيػػح حدػػب متصمبػػات وزارة األشػػغاؿ العامػػة واإلسػػكاف 1991واالسػػكاف سػػشة 

 بجوف أه تكاليف أو عالوات إضاؼية (.
العامو العساؿ  الفشيو اتصفسػاد في الور ا لسقو ستعمقو بيا مصابلؿ ااالعسا ةفاكو  ومسعتدسلا داػ سلا ف ػكت -

غ ما خأ عمييشاوم 1991 لدشةاف نذاء الصخؽ والجدػر الرادره عغ وزارة االشغاؿ العامو واالسكا
 ر.ابعتى ىحا االمعخ دفوت خأوتق اءعصال قثائو  غمدأ ج يتال جدء تفااصػ لساه ىح خبتعتو  ،تاليجتع

ة بسػافقو  تسخصصالا عمى وبيشسال لصيافتالو  اتصفػاسلا بجػ فو بسالصخؽ واالرصع وضة ادتع اعي -
ء ااثش فوت السعشيو لدصػح ىحه الصخؽ واالرصصامدلل اقب غمضع الػ  خو اذا تع تغيينا عمى، السيشجس

 قابشح دصػ حه الى وضعة اعاد اوؿقسلا ىمع نو يتػجبافو( فصر ا عسلو اخؽ شيج بتع ثلموع )خ سذالح يتشف
ج (  جيضع جو  خخب اد) ح عضاالسػ  هفي ىح السشفحهاؿ سعلال يلػ صلا ختسلا بادح عتيو  عوض خالخ

  .تسياكلؿ اججوفي  ابموا يقحدب م
غ االسعار نقاض مذسػلو ضسال الة وتخحيل ازانت عميو و كامالى ا حػ صدلا عضو  ةداعا فيلاكت خبتعت -

 . ججوؿ الكسيات يلظ فذ ؼخال خكالع يحت مواال أه علظ االفخاديو العساؿ تسجيج خصػط السياه و ال يجفع لح
 :اع الدصػح كسا يمييتع إعادة أوض -

 (: و) السدفمت هجبعداحات السلاو  عر ااوال : الذػ 
عمى مػافقة السيشجس يتع اعادة  ؿػرحلاو  ـز ال لا بػ دشسلا ىلاؿ صػػ والجؾ سع واللصا ساؿبعج االنتياء مغ اع

 ي:ا يمع كسوضع الدصػح السعبجه والذػار 
جب ػ بس جؿالسعتخ كو بخ ر باتاخ% ( حدب  95ة ) لجرجل لجحوا اءسالبش ر ش و تػريج وتػزيع وخمط وفخ  - أ
  Sub - Base) ولي اال س ساقة االبصلظ ذلو  لجحلا جعب عس 15 ةكاسدب و AASHTO - T180 بجسػ ب

Course ) . 
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 عجلةسال خبخوكت خبةجت بدح%  122 لساء والجحل لجرجةتػريج وتػزيع وخمط وفخش ورش با -ب 

AASHTO - T180  و نيلثااس اسالبقة اصظ للوذ لحجلاج بعع س 15 ةكاسدبو(Base  Course ) 
ر لصخؽ والجدػ عامو العساؿ الاات الفشية اصفحدب السػ  جوجر متو ينثالاو  ىلو ال ا غيتقبصلا داػ م تكػف  -ج 

 .( ب)  فشص(  2 - 3)  ؿوجج( 1– 3فرل )   حدب:
ع توي 2ـ/  عغك1.5 ؿجعسب(  MC - 70 ) تمفسا غمPrime Coat  دييساالت ولػجرش اج و تػري -د 

 انيكيًا. كيم شخ لا
 لقتال  ةكاسدبو  ( Hot Bituminous Concrete)داخشو لو ايتتػريج وفخش ودحل الخمصو االسفم -ى 
  ل.حجلا جعب عس12غع

 
 و:فصر ال ا:  ايناث

عاد ت سجشيسلا ةقفاػ م ىمع ؿػرحلاـز و ال لاب ػ دشلى السؿ اػصػلؾ واجالبعج االنتياء مغ اعساؿ الصسع و 
ب تعميسات ومػافقة السيشجس، سػاء كانت جسػ ب و السػاصفات دبح" قاابست عميو نالى ما كا وفصر ال وضع ا

سع تحت البالط  12سانيو سساكة  مجة خخ الماش ،  وعاػ ناب طالب)  طالو با يوخسانمتيو  او خسفا  صفواالر 
). 
 
 : فرياشالا:  اثلاث

 .ولحالايو مع ػف كما ت بحدو  عالرش هد جاى وانخخسلو مغ اا ويجخ ح اام فرياشاال ف ػتك
ذسل العسل ي( و  3 - 1ة دببش ي باستعساؿ مػنو االسسشت والخمل )مصالا ايضعو  بدح فير اشالاب كخ ت -
عساؿ االيع سومػنة التخكيب والتكحيل مع ج ما (يػ  28بعج  2كغع / سع 222العاديو )  وناسخ خلا غم  عجهاقال
  ؼ.خ ذسلا  سجلسيشا ةقافػ سبو 
 
  : ( Reinforced  Concrete  Encasement ): التغميف بالخخسانة السدمحة   3
لخصػط السياه حيثسا تتقاشع مع خصػط الرخؼ الرحي أو في حاؿ مخورىا  ( RCE ) تػريج وعسل تغميف -

 .  التفريمية حدب السخصصاتوالعبارات حدبسا يتصمبو واقع العسل بسػجب تعميسات السيشجس و في االودية 
 28بعػػج  2كغػػع / سػػع 252يعسػػل التغميػػف مػػغ الخخسػػانة السدػػمحة بقػػػة كدػػخ مكعبػػي صػػغخى ال تقػػل عػػغ   -

 .يػماً 
 أياـ قبل ردـ الخشادؽ. 7يجب ايشاع الخخسانة لسجة ال تقل عغ  -
 يذػػسلالدػػعخ لمستػػخ السكعػػب و بػػالستخ السكعػػب  ( RCE )لخخسػػانة السدػػمحة بايػػجفع عػػغ أعسػػاؿ التغميػػف  -
 152بقػػػة كدػػخ مكعبػػي صػػغخى ال تقػػل عػػغ ) مشطافػػةل العاديػػة خخسػػانةالو  فػػي جسيػػع أنػػػاع التخبػػةحفخيػػات ال

(  2كغػع / سػع 2822والصػبار وحجيج التدميح ) اجياد خزػع والخخسانة السدمحة (  يػماً  28بعج  2كغع/سع
ونقػل االنقػاض ات بسػجػب السػاصػفواعػادة الػخدـ مػع الػخش بالسػاء والػجؾ واستعساؿ اإلسسشت السقاـو لألمػالح 

تعميسػػات حدػػب بسػجػػب السػاصػػفات والسخصصػػات التفرػػيمية و  الػػخ وجسيػػع مػػا يمػػـد كػػامالً … واعػػادة االوضػػاع 
     .السيشجس
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 مسثل ومدتخجمػ السقاوؿ )جياز السقاوؿ السشفح(: -25
لمعسل في السػقع شيمة مجة  يتعيغ عمى السقاوؿ أف يعيغ الجياز السشفح التالي كحج أدنى، وبحيث يكػف ىحا الجياز متفخغا

تشفيح السذخوع، وأف تكػف لجيو السسىالت والخبخات السجونة أدناه في مجاؿ اإلشخاؼ أو التشفيح أو كمييسا عمى مذاريع 
 مساثمة:

 مبمغ الحدع / ديشار / شيخ العجد السصمػب سشػات الخبخة  السسىل العمسي الػضيفة الخقع
 ىشجسةبكالػريػس  مسثل السقاوؿ -1

 مجنية

15 1 1522  

ىشجسة بكالػريػس  ميشجس مػقع -2
 مجنية

7 1 1222  

ىشجسة بكالػريػس  ميشجس مػقع -3
 كيخبائية

- - - 

  522 1 7 كمية جامعية متػسصة مخاقب -4
  522 1 7  كمية جامعية متػسصة مّداح -5
  322 1 - ثانػية عامة ؾّياس -6
 سالمو مخاقب -7

 عامو

 622 1 4 عامو سالمو ميشجس

 
 :  يتعيغ االتفاؽ ؼيسا بيغ السقاوؿ والسيشجس عمى تػاريخ تعييغ كل فخد مغ أفخاد جياز السقاوؿ السشفح.مالحطة

وفي حالة تخمف السقاوؿ عغ تعييغ أه فخد مشو أو تغيب أه فخد مشو دوف تعييغ بجيل لو فانو سػؼ يتع خرع ما يقابمو مغ 
 شيغ أو الستغيبيغ حدب تقجيخات السيشجس. رواتب مثل ىسالء األفخاد غيخ السعي

عمى السقاوليغ غيخ األردنييغ أف يقجمػا إلى دائخة العصاءات الحكػمية شيادتيغ األولى مغ نقابة السيشجسيغ األردنييغ *  
ات الخاصة والثانية مغ نقابة مقاولي اإلنذاءات األردنييغ )حدب الشسػذج أدناه( تفيج بأف السقاوؿ قج استكسل كافة اإلجخاء

بالسقاوليغ غيخ األردنييغ وفقا ألحكاـ قانػف نقابة السيشجسيغ األردنييغ وقانػف مقاولي اإلنذاءات عشج إحالة العصاء عميو وقبل 
تػؾيع االتفاؾية وكل مقاوؿ ال يقجـ ىاتيغ الذيادتيغ وفقا لحلظ يعتبخ مدتشكفا عغ استكساؿ إجخاءات اإلحالة ويحق لراحب 

كفالة مشاقرتو التي سبق وأف تقجـ بيا دوف أف يحق لمسقاوؿ االعتخاض أو الخجػع عمى صاحب العسل بأه  العسل أف يرادر
 مصالبات ميسا كاف نػعيا.

 

 والسقاوليغ لمستعيجيغ العامة الدالمة شخوط-26
 ػاقعسال في الشاس وعامة العامميغ جسيع لدالمة الالزمو ءاتااالجخ  اتخاذ والستعيجيغ السقاوليغ عمى .1

 و الالزمة الدالمة ومعجات الذخرية الػقاية ومالبذ االجيده بجسيع لجييع العامميغ كافة وتدويج
 عمييا. الستفق االسعار عمى زياده ايو بجوف  و السذخؼ السيشجس مع بالتشديق و أدناه البشػد حدب و الزخورية

 و العسل بجء قبل العامة مةالدال متصمبات اتباع و التححيخية تااإلشار  وضع الستعيج او السقاوؿ عمى .2
 : الحرخ ال السثاؿ سبيل عمى تذسل العامة لمدالمة خصة تقجيع

العامة الدالمة مذخؼ إسع( السػاقع في العامة الدالمة عغ السدسوليغ األشخاص أسساء(  
إتباعيا والػاجب العامة بالدالمة الخاصة لمعامميغ الستعيج او السقاوؿ تعميسات. 
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الخ............... , العاكدات , التححيخية اإلشارات( تذسل التى و خورالس إدارة خصة( 
بالعسل البجء قبل و لمسعامالت التراريح عغ ندخة تقجيع. 
الخ .............الغاز خصػط ، تمفػف  , كيخباء كػابل ( مثل األخصار مرادر وتعميع تحجيج السقاوؿ عمى( 

 . الصخؽ  عمى العامة الدالمة لزساف الالزمة اإلجخءات اتخاذ السقاوؿ عمى .3
 العسل مػاقع في العامة الدالمة عمى الجوره  التفتير  السدسوليغ خاؼاإلش ميشجسي اليخمػؾ مياه شخكة ستقـػ .4

 مخالفة كل عغ السقاوؿ مدتحقات مغ االتفاقي بالتعػيس السصالبة سيتع الدالمة بستصمباتااللتداـ  عجـ حالة وفى
 .السذخؼ السيشجسرأه  وحدب ديشار (200 – 50) بسقجار الشسػذج وحدب أعاله الػاردة السخالفات مغ

 زياده ايو بجوف  الالـز بالصػبار الحفخيات ججراف تجعيع و العامو لمدالمو الالزمو االجخاءات اتخاذ السقاوؿ عمى .5
 .االسعار عمى

 .ديشار 100 رىامقجا بدياده أشعار سابق دوف  الغخامو ؾيسة رفع سيتع السخالفو تكخار حاؿ في .6
 

 الستعيج قبل مغ تػفيخىا السصمػب والسعجات السدتمدمات
 اليو لكل التاليو الدالمو مدتمدمات تػفيخ -1
 اسعاؼ صشجوؽ 
حخيق شفاية 
عاكدو)لػاح ( فمذخ 
مشاسبو واناره كذاؼ 

 -:عامل لكل التاليو الذخريو الػقايو ومالبذ الدالمو معجات تػفيخ -2

موسال ححاء 
لخأسا لحساية خػذه 
قفازات 
كسبخيدات عمى العسل حالة في سسع واؾيات 
عاكدة ستخة 
البالستيكية االقساع مغ كافي عجد 
وتححيخية ارشادية اشارات 
عاكذ شخيط 
حساية حػاجد 
آمغ غيخ بذكل العسل مكاف تخؾ عجـ 
البخاميل مثل وذلظ االيحاءو  الديارات حخكة اعاقة تدبب معجات استخجاـ عجـ 
 بالسػاششييغ تمحق قج ضخاروأ مخاشخ وعغ العامة الدالمة بقػاعج العساؿ تقيج عغ السدػؤؿ ىػ الستعيج يكػف 
الستعيج قبل مغ السيشية والرحة الدالمة بػاجبات لمؿياـ ومسىل مجرب شخز اوتجريب تػفيخ 
العامة الدالمة شخوط تصبيقو عجـ عغ ناتجة خداره اى الستعيج يتحسل 
 متابعةالسذخوع عغ السدسؿ شخاؼاال ميشجس قبل مغ لمعسل السشفح الستعيج مع اعاله الشقاط وتشفيح متابعة وليةس مد تكػف 
. 
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 Environmental Mitigation andاضافة لسا سبق اعاله، عمى السقاوؿ االلتداـ بتعميسات  -
Monitoring Plan بخ تشفيح ىحه التعميسات وااللتداـ بيا محسل والسجرجو في ممحق العصاء ويعت

عمى االسعار االفخادية لبشػد العصاء وال يدتحق السقاوؿ اه تعػيزات ماليو مقابل االلتداـ 
 . EMMPبتعميسات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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 العامو الدالمو شخوط لتصبيق الستعيجيغ تعيج نسػذج
 ........................................  الستعيج الديج

 وقػع لسشع العسل وبعج وخالؿ قبل العامو والدالمو الرحو بأمػر التاـ التقيج عميظ شخكتكع عمى العصاء احالة تع أنو بسا
 .الحػادث

 عمييا والسشرػص الصخؽ  عمى الزخوريو العامو الدالمو معجات جسيع بػضع الذػارع في الحفخ حالة في عميظ يتػجب لحا
 الديخ ائخةد قانػف  في

 أوالسذاة تاالديار  لدائقي أو السذخفيغ أو السذخوع في لمعامميغ بالشدبو الحػادث ىحه كانت سػاء حػادث وقػع لسشع وذلظ
 مايمي مشيا أذكخ غيخىع أو

 -: الحرخ وال الحكخ سبيل وعمى

الحاجو وحدب مختمفو وبأحجاـ كاؼيو بأعجاد مصاشيو أقساع. 
الميل في العسل كاف اذا اً  خرػص الحفخيو مشصقة حػؿ تححيخيو أضػاء وضع. 
الذخيط ىحا داخل تكػف  أف يجب العامميغ جسيع حخكة بأف االعتبار بعيغ االخح مع العسل مكاف حػؿ تححيخه  شخيط وضع  
الحفخيو في شخز أى سقػط لسشع االتجاىات جسيع ومغ الحفخيو حػؿ اغالؽ حػاجد وضع. 
الكاؼيو وبالسدافو وبعجىا الحفخيو مػقع قبل وارشاديو وتححيخي مخورشارات ا وضع. 
الحسايو تػفيخ مغ نتسكغ حتى وبعجه الحفخيو مػقع قبل الميمي العسل حاالت في لديارهخ اضي عمى السػجػد الػاح استخجاـ 

 . السػقع في لمعامميغ الالزمو
في العسل كاف اذا صاخرػ  الديخ عسمية تشطيع اجل مغ الحفخيو مػقع وبعج الحفخيو مػقع قبل العامميغ مغ اثشيغ استخجاـ 

 .وسصيو بجديخه مفرػؿ وغيخ باتجاىيغ ؼيو الديخ شارع
العسل بسشصقة السحيط التححيخه  الذخيط نصاؽ خارج أشخاص أية أووجػد أخخى  مػاد أية وضع عجـ. 
والحجارهخاميل الب مثل هاعال السحكػره العامو الدالمو أدوات محل لتحل أخخى  مػاد أية استخجاـ عجـ. 
بديػلة رويتيع مغ لمدائقيغ يسكغ حتى ليال واضح بذكل مخئيو مالبذ ارتجاء السػقع في العامميغ جسيع عمى. 
السػقع ذلظ في الالزمو العامو الدالمو ومالبذ ادوات جسيع ارتجاء السػقع في العامميغ جسيع عمى. 
االستالـ قبل السػقع في العامو الدالمو ادوات استخجاـ تجقيق عميو بؼيج العسل باستالـ السذخؼ ؾياـ حالة في. 
عميو وتػقع مشو السذخوع مغ جدء أى استالـ واليتع العسل عغ يػؾف فانو العامو الدالمو المػر الستعيج مخالفة حاؿ في 

 .مشاسباً  الذخكة تخاه ما حدب تحجد ماليو عقػبو
أه او الشاس عامة مغ أـ لجييع اً  مػضف سػاء شخز أله تقع عسل إصابة أه مدسولية الستعيج عاتق عمى تقع 

 لذخكة عالقة وال والزخورية الالزمة العامة الدالمة تجابيخ إتخاذ عجـ عغ ناتج اآلخخيغ مستمكات في الزخر يمحق حادث
 .بحلظ مياه اليخمػؾ

 
 ...........................: خالتاري ......................: التػؾيع ................: االسع
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185 ٚذٛس٠ذ ِٛاع١ش ِٚساتظ ٚلطغ ٌّغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ ا١ٌشِٛن ػدٍْٛ ِسافظح - ػٕدشج تٍذج فٟ  اٌّمرشذ
  

 

 
 
 
 

Technical Specifications 

 

 

 

 

 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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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. 
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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 District Zone 

EN 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 Non-Revenue Water 

NSF National Science Foundation 

PN Nominal Pressure  

RPM Revolution Per Minute 

YWC Yarmouk Water Company  
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      Technical Specifications 

1. 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 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. Nontoxicity certificate should be provided in English. 

1.3 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. 

 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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1.4 Handling and Transportation 

The handling and transportation shall be in accordance with the manufacturer‘s recommendations. 

Care shall be taken during loading, transporting, and unloading. Under no circumstances shall materials 

be dropped or rolled against one another.  All materials shall be examined.  Any damaged materials must 

be rejected by YWC. 

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. 

1.5 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 delivered materials 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, valves, and other components. Contractor 

shall provide to the Engineer the manufacturer‘s recommendations for handling, loading, unloading, 

transporting, and storing of pipes & fittings, valves, and other components . 

The Contractor shall arrange reception and storage areas only.  Also, shall be responsible for off-loading 

all materials. 

The Contractor shall also be responsible for all handling and transport activities of materials. 
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The Contractor‘s rate shall include all costs relating to above-mentioned requirements. 

1.6 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. 

 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. 

1.7 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.  

1.8 Storage 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 
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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. 
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2. VALVES AND ACCESSORISE 

2.1 GENERAL 

All valves and gates shall be designed and constructed for the working pressure and the fluid as specified. 

Valve ends shall be flanged ends except where otherwise specified. Where flanged ends are used, mating 

dimensions and drilling shall be in accordance with the pipe and fitting flange. Thickness of flanges shall 

be determined based on the working pressure specified and shall conform to internationally accepted 

standards. 

The equipment shall be the product of an established and reputable manufacturer who has had 

experience in the manufacture of the type of equipment herein specified. 

Unless otherwise specified, all valves and gates shall be butterfly valves type for diameters from 250 mm 

and above and gate valves type for diameters less than 250 mm. 

All valves of the same type shall be from one manufacturer. 

The Contractor shall make evidence of the hydraulic performance of the valves proposed. 

Valves shall be equipped with, hand wheel or electric actuator except where otherwise specified. 

Actuators shall have arrows cast thereon to indicate the direction of rotation for opening the valve. 

All shut-off devices must shut in a clockwise direction. 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 shall have closing, opening indicators and an arrow cast in the metal to indicate the direction 

to open. 

 

2.1.1 POTABLE WATER CERTIFICATION 

The contractor is required to submit certificates from reputable third party that the components of the 

network must not be of any way toxic to the water being conveyed. And can be fully used for the 

distribution of potable water to a temperature up to 50°C. The Certificates should be submitted for all 

the materials in contact with potable water such as paints, gaskets…etc. 

 

2.1.2 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 an equivalent accredited institution. Final inspection tests must be done in 

accordance with the test requirements of EN 12266-1/2, ANSI/ASME, or AWWA Standards. If any of 
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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 the 

requirements stipulated in Section Third Party Witness. 

All testing costs should be borne by the Contractor in all cases. 

2.1.3 VALVES PACKING AND PROTECTION 

All valves must be packed in such a way to allow instantaneous 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 Tender rates, noting that crates will not be returned to 

the Contractor. 

 

2.1.4 DOCUMENT TO BE PROVIDED AT THE TIME OF TENDER: 

 

1. Conformity to standard certificate from a certified third party or Affidavit from the 

manufacturer that the items provided complies with the latest revision ANSI/AWWA.  

 

2. The supplier/contractor shall supply full technical specifications and catalogues for the items 

to be supplied. 

 

3. Quality assurance certificate (ISO 9001) and ISO 14001 accredited and certified. 

 

 

4. Potable water certificate from Third Party. 

 

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 shall be subjected to the client‘s approval. 

7. Where the supplier offers alternative standards and/or materials to those specified, the 

supplier shall provide prices for those specified and the alternatives proposed. 

8. The supplier shall include in its price the training elements related to the materials it 

proposes to supply and shall list the elements of training offered, if needed or requested. 

9. The supplier/contractor shall provide prices for the equipment applicable to the sections of 

the schedule of requirements it intends to price. 

10. The supplier shall provide full details of its materials tests and procedures. 

11. Any alternative proposed specification for combined tracer and marker tape. 

12. ISO, AWWA, ANSI, ASME, or EN certification for management and product. 
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13. CVs of proposed training staff, if necessary. 

14. Costs of Trainers expenses, if requested. 

15. Training program, if requested. 

16. Compliance sheets for the items to be supplied. 

 

2.1.5 DOCUMENTS TO BE PROVIDED UPON DELIVERY. 

The contractor shall submit at least the following documents: 

1. Certificate of origin. 

2. Packing list 

3. Third Party certificates (Affidavit of Compliance) 

4. factory inspection certificate  

5. Warranty  

6. installation and maintenance manual 

7. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee. 

All above documents must be valid and in English.  

 

2.1.6 MARKING 

Markings shall include size, working pressure, body material, name of manufacturer, and year of 

manufacture cast into the body of the valve.  

 

2.1.7 ADDITIONAL SERVICES  

The supplier shall provide details of additional services, which it can provide such as, technical advice and 

support. In particular, the supplier shall state its capability for supporting the project in the project 

location at the time of tender. 

2.2 GATE VALVES 

1. Gate valves shall conform to the latest version of AWWA Standard C515 Valves for Water 

Supply Service or EN 1171 and EN 1074-1/2. 

2. The valves shall have short body or long body as specified in the Bill of Quantities, hand wheel, 

bonnet cap and bonnet made of ductile iron ASTM A536 70-50-5, A536 65-45-12 or EN-GJS-

400-18, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7/ EN-JS 1030 according to EN 1563. The wedge shall be 

totally encapsulated with rubber.   
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3. Wedge (gate) shall be constructed of ductile iron ASTM A536 70-50-5, A536 65-45-12 or EN-

GJS-400-18, EN-GJS-400-15 / EN-JS 1030 according to EN 1563 fully encapsulated in EPDM 

rubber as per AWWA C-515. The wedge shall be symmetrical and seal equally well with flow in 

either direction. 

4. The sealing rubber shall be made of EPDM and permanently bonded to the wedge to meet 

ASTM tests for rubber metal bond ATSM D249 or equivalent. 

5. Valves shall be supplied with O-Rings made of EPDM suitable for potable water seals at all joints. 

6. The valves shall be non-rising stem, opening by turning counter clockwise and provided with 2" 

square operating nut or a hand wheel epoxy powder coated as specified in the Bill of Quantities 

and have closing, opening indicators and an arrow cast in the metal to indicate the direction to 

open.  

7. All gate valves shall have closing, opening indicators and an arrow cast in the metal to indicate 

the direction to open. 

8. Gate valve shall be flanged according to EN 558-1/5752 series 14-short or 15 long as specified in 

the Bill of Quantities, ISO 7005-2 or EN 1092-2 PN 10, PN16 or PN25 and shall be suitable for 

a nominal working pressure of 10, 16 or 25 bars as specified in the Bill of Quantities. 

9. Stems for non-rising stem assemblies shall be cast bronze ASTM A584 C86700, copper alloy, 

stainless steel 304 or 316 with integral collars in full compliance with AWWA or (St 1.4021 / 

X20Cr13) in accordance to EN 10088 - 3.  

10. All exterior nuts and bolts shall be Type 18-8 stainless steel or equivalent.  

11. All stems shall operate with bronze stem nuts, independent of stem. Stems shall have two O-

Rings located above thrust collar and O-Ring below. All stem O-Rings shall be replaceable with 

valve fully opened and subjected to full pressure. The stems shall also have two low torque 

thrust bearings located above and below stem collar to reduce friction during operation. 

12. Waterway shall be smooth, unobstructed and free of all pockets, cavities and depressions in the 

seat area. 

13. The body, bonnet and stuffing plate shall be coated with fusion bonded epoxy, both interior and 

exterior on body and bonnet. Epoxy shall be applied in accordance with AWWA C550 or epoxy 

powder coated according to EN14901 with minimum 250µm and shall be NSF61 and NSF 372, 

WRAS certified or equivalent recognized standards.  

14. The valve shall be tested and certified as a complete drinking water valve according to NSF 61 

AND 372, WRAS, or equivalent recognized standards 

15. Extension spindles shall be galvanized steel and the associated guide brackets shall be of 

approved type (PE) and shape, manufactured from fabricated steel (galvanized after 
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manufacture). All universal joints shall be supplied and installed in accordance with the details 

stated on the Drawings and in the Bill of Quantities. 

16. Valve has been cycled tested full opened to close 5,000 times without loss of bubble-tight seal or 

Minimum life cycle shall be 2500 cycles according to EN 1074-2. 

17. The valve size, pressure rating, year of manufacture and manufacturer‘s name and model shall be 

cast onto the valve body or engraved on a permanently attached nameplate. 

Table 2.1: Valve Testing 

 

Test AWWA EN 

Hydrostatic body test 
2 x maximum nominal 

pressure 

1.5 x maximum nominal 

pressure 

Hydrostatic seat test 
1.5 x maximum nominal 

pressure 

1.1 x maximum nominal 

pressure 

 

18. Prior to shipment from the factory, all valves shall be tested by hydrostatic pressure equal to 

requirements of AWWAC515, EN 1074 ½ and ISO 5208: or EN 12266-1/2 standards. 

Each valve shall be supplied with a factory inspection certificate outlining body pressure test, 

leakage test, valve size, valve serial number, pressure rating, body heat No., disc heat No., stem 

heat No. seat material and seat heat No. 

 The butterfly valves shall be double eccentric type and shall conform to the latest edition of 

AWWA-C504, C-516, C-519 Standards, EN 593 and EN 1074-1 and 2 Standards or equivalent,  

 The butterfly valves shall be with face to face dimensions, short body or long body to AWWA-

C504 or EN 558-1/5752 series 13-short or 14 long as specified in the Bill of Quantities, flange 

dimensions and drilling shall conform to ISO 7005-2, EN 1092-2 PN 10, PN16 or PN25, and 

shall be suitable for a nominal working pressure of 10, 16 or 25 bars as specified in the Bill of 

Quantities. 

 The valve size, pressure rating, year of manufacture and manufacturer‘s name and model shall be 

cast onto the valve body or be on a permanently attached nameplate. 

2.3 BUTTERFLY VALVES 

2.3.1  DESIGN 
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 Butterfly valves shall be horizontal shaft mounting unless otherwise necessary for proper 

operation or as acceptable by YWC.  

 The valve shall be tested and certified as a complete drinking water valve according to NSF 61 

and 372, WRAS, or equivalent recognized standards. 

 

 

 

 Body: Valve bodies shall be ductile iron conforming to ASTM A536 65-45-12, A536 60-40-18 or 

EN- 

 GJS-400-18, EN-GJS-400-15 / EN-JS 1030 acc. to EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) with 

predrilled lifting holes lugs provided in each flange to assist in the installation and removal of 

valve from the pipeline. 

 Disc: The disc shall be ductile iron conforming to ASTM A536 65-45-12 or ASTM A536 60-40-

18 or EN-GJS-400-18, EN-GJS-400-15 / EN-JS 1030 acc. to EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693). 

The disc shall be secured to the valve shaft using mechanically retained stainless steel shaft 

locking bolts 

 Shaft: Both upper and lower valve shafts shall be made of stainless steel 304, 316, 316L, high 

strength ASTM 2205 or Duplex Stainless Steel. 

 Body seat shall be made of stainless steel 304, 316 or high nickel alloy and applied to the valve 

body by means of a machined weld overlay process eliminating the possibility of leakage through 

the body/seat joint. 

 Rubber seats can be applied to either the body or the disc and shall meet with corrosion 

resistance metal surfaces (stainless steel 304, 316 or high nickel alloy). 

 All bolts, nuts and internal bolts and pins shall be made of A2 stainless steel quality minimum or 

stainless steel 304. 

 Shaft Bearings: Valve shaft bearings shall be corrosion resistant, self-lubricating sleeve type. 

 O-rings shall be of EPDM suitable and approved for potable water. 

 Elastomeric Seal: Valve seats shall be EPDM or BUNA-N mounted on the valve disc with AISI 

316 stainless steel seat retainer. The seat retainer shall be counter bored and drilled. Seat 

retaining fasteners shall be AISI 316 Stainless-steel and shall not extrude above the seat retaining 

ring. Seat shall be field replaceable and adjustable with common tools. 

 The iron surfaces of the valve body and disc shall be with fusion bonded epoxy, both interior 

2.3.2 MATERIALS  
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and exterior. Epoxy shall be applied in accordance with AWWA C550 or according to EN 

14901 and shall be NSF61 and NSF 372, WRAS, or equivalent with minimum 250µm fusion 

bonded epoxy. 

 

 

 

 All butterfly valves shall be equipped, if not otherwise requested in the Bill of Quantity, with 

gear box and hand wheel. 

 Manual Actuators: Actuators shall conform to ANSI/AWWA C504 or equivalent.  

 All actuators shall be self-locking worm gear type and shall hold the valve disc in the closed, 

open and any intermediate position without creeping or fluttering and be supplied from known 

and reputable gear manufacturer. 

 All manual operators shall have a position indicator. 

 All bearings shall be maintenance-free and of a self-lubricating or sealed-for-life type suitable for 

at least 10,000 operation cycles. 

Table 2.3.4 : Valve Testing 

Test AWWA EN 

Hydrostatic body test 
2 x maximum nominal 

pressure 

1.5 x maximum nominal 

pressure 

Hydrostatic seat test 
1.5 x maximum nominal 

pressure 

1.1 x maximum nominal 

pressure 

Prior to shipment from the factory, all valves shall be tested by hydrostatic pressure equal to 

requirements of AWWAC504/C519, EN 1074- 1/2 and ISO 5208: or EN 12266-1/2 standards. 

Each valve shall be supplied with a factory inspection certificate outlining body pressure test, leakage 

test, valve size, valve serial number, pressure rating, body heat No., disc heat No., stem heat No. seat 

material and seat heat No. 

 

 

 

 

2.3.4 ACTUATION 
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Manufacture shall be ISO 9001:2008, Accredited and Certified. 

Manufacture shall have valve performance independently tested and verified by an accredited third-party 

flow testing facility. 

Manufacture must have 10 years minimum experience in the production of Double Eccentric Butterfly 

Valves. 

2.4 SPINDLES (STEMS) AND CAPS 

 Operating and extension spindles for valves operated by tee key (tee wrenches) shall be 

provided with stem caps.   

 Extension spindles shall be circular in section. For valves installed in chambers, extension 

spindles shall be provided with suitable bearings rigidly held on brackets spaced no more than 

1500mm apart. For buried valves, the spindle shall be installed inside a protecting tube 

supported on a purpose-made support fixed to the top of the valve and shall be provided with 

spindle guides, as necessary. 

 Bearings and spindles shall be suitably protected against corrosion. Spindles shall be galvanised 

mild steel or stainless steel except where otherwise specified. Bearings for galvanised spindles 

shall include bearing parts fixed to the spindle by clamp. 

 Extension spindle couplings shall be robust and provided with adequate pinning to carry the 

shear and prevent pull-out. Spindles including all fixing, mountings and couplings shall withstand 

traffic loads and shall be designed for the maximum operating torque with a factor of safety of 2 

times the ultimate strength for mild steel or 3 for stainless steel. 

 Buried valves with floor boxes shall be furnished with 2 operating keys or 1 key per valves 

whichever is greater. Tee wrenches sized so that the tee handle will be 0.6 to 1.2 meter above 

ground and shall fit the operating nuts. 

2.5 Air Valves 

 Air valves shall conform to the latest edition of AWWA C512 or BS EN 1074-4. 

 The air valve shall be tested and certified as a complete drinking water valve according to NSF 

61and 372, WRAS, or equivalent. 

 Air valves smaller than DN 50 mm shall be female thread inlet connection and larger air valves 

2.3.5 MANUFACTURE 
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shall have Flanged inlet, the flange shall comply with EN 1092-2, ISO 7005 or equivalent. 

 The valve size, pressure rating, year of manufacture and manufacturer‘s name and model shall be 

cast onto the valve body or be on a permanently attached nameplate. 

 Each valve shall be supplied with a factory inspection certificate outlining body pressure test, 

leakage test, valve size, valve serial number, pressure rating, and body heat number. 

2.5.1 Air Release Valve  

 The air release valve shall be float -operated, simple lever or compound lever design, and 

capable of automatically releasing accumulated air from a fluid system while the system is 

pressurized and operating. 

 Air Valves shall be single automatic air valves, PN 10,16, 25 or 40 with body and cover made of 

ductile iron ASTM A536 65-45-12 or EN-JS 1030 (GGG 40) according to EN 1563 or cast iron 

to ASTM A126 Class B or BS EN 1561 EN-GJL-250.  

 Air Valves shall be inside and outside coated with fusion bonded epoxy. Epoxy shall be applied in 

accordance with AWWA C550 and shall be NSF61 and NSF 372 certified with minimum 250µm 

fusion bonded epoxy or epoxy powder coated according to EN 14901 with a minimum 

thickness of 250 µm. 

 Orifice and float balls shall be of corrosion free material stainless steel grade 304, 316 or better. 

 All seals shall be of EPDM, Buna-N rubber, or better materials suitable and approved for potable 

water. 

 All internal components shall be made of stainless-steel 316 or better. 

 Air Valves shall be suitable for a nominal working pressure of 10, 16, 25 or 40 bars in 

accordance with the details stated in the Bill of Quantities.  

2.5.2 Combination Air Valve  

 Combination Air Valves shall have operating features of both Air/Vacuum Valves and Air Release 

Valves. 

 Combination Air Valves shall be in dual body style or single body style, large orifice air and 

vacuum valve and small orifice air release valve. 

 These valves are also called Double Orifice Valves.  

 Combination air valves shall be of the triple function with a flanged inlet ISO 7005-2, EN 1092-2 
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PN 10, PN16, PN25 or PN40 and shall be suitable for a nominal working pressure of 10, 16, 25 

or 40 bars in accordance with the details stated in the Bill of Quantities.  

 Body and cover shall be of ductile iron ASTM A536 65-45-12 or EN-JS 1030 (GGG 40) 

according to EN 1563 or cast iron to Cast Iron ASTM A126 Class B or BS EN 1561 EN-GJL-

250. The body and cover shall be inside and outside coated with fusion bonded epoxy. Epoxy 

shall be applied in accordance with AWWA C550 and shall be NSF61 and NSF 372 certified 

with minimum 250µm fusion bonded epoxy or epoxy powder coated according to EN 14901 

with a minimum thickness of 250 µm. 

 Orifice and float balls shall be of corrosion free material stainless steel grade 304, 316 or better. 

 All seals shall be of EPDM, Buna-N rubber, or better materials suitable and approved for potable 

water. 

 All internal components shall be made of stainless-steel 316 or better. 

 

2.5.3 MANUFACTURE 

Manufacture must have 10 years minimum experience in the production of Air Valves. 

2.6 WASHOUTS 

 The types of Washout specified for this Contract, whether in concrete chambers or buried 

type, are as shown on the drawings.  All Washouts shall be constructed as indicated on the 

drawings or as instructed by the Engineer. 

 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, washouts 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. 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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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. 

2.7 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, meters or flanged 

equipment dismantling joints shall be provided in general by restrained dismantling pieces (short 

version). 

 Dismantling joints shall meet the applicable latest edition of AWWA C219 (short version) or 

equivalent. 

 Flange dimensions and drilling to EN 1092-1, ISO 7005 PN 10, PN16, PN25 or PN40 equivalent 

and shall be suitable for a nominal working pressure of 10, 16, 25 or 40 bars as specified in the 

Bill of Quantities.  

 The Dismantling joints shall be tested and certified as a complete drinking water valve according 

to NSF 61, WRAS, or equivalent recognized standards. 

 Dismantling joint shall Equipped with the following: 

 

 Flange adaptor.  

 Flanged spigot piece. 

 Gasket 

 Tie-rods and nuts 

 Studs/Nuts/Washers 

2.7.1  Materials specifications and Relevant Standards 

 Flange adapter shall be made of ductile iron per ASTM A536 65-45-42 or ductile iron per EN-

GJS-450-10, EN-GJS-400-15 or shall be made of carbon steel per ASTM A36 or Steel per BS 

EN10025 Grade S275. 
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 Flanged spigot piece shall be made of ductile iron per ASTM A536 65-45-42 or ductile iron per 

EN-GJS-450-10, EN-GJS-400-15 or shall be made of carbon steel per ASTM A36 or steel to BS 

EN10025 Grade S275. 

 Gasket shall be made of EPDM, perbunan material, nitrile rubber or equivalent quality shall be 

used and shall be suitable and approved for the use with potable water. 

 Tie-rods, nuts, studs, and washers shall be made of stainless steel.  

 Coating: coated (internal & external) with a minimum 250 µm thickness Fusion Bonded Epoxy 

and shall be NSF61, WRAS, or equivalent recognized standards certified. 

2.8 FLANGE ADAPTORS, FLEXIBLE COUPLINGS, STEPPED COUPLINGS 

 Stepped coupling, flexible couplings and flange adaptors for ductile iron or steel pipes shall be of 

mild steel and of an approved type suitable for making a watertight flexible connection between 

plain-ended pipes, or between a plain-ended pipe and a flanged fitting (flange adaptor). 

 Stepped coupling, flexible couplings and flange adaptors shall meet the applicable latest edition of 

AWWA C219 (short version) or equivalent. 

 Stepped coupling, flexible couplings, end cap couplings and flange adaptors shall be tested and 

certified as a complete drinking water valve according to NSF 61, WRAS, or equivalent 

recognized standards. 

 Stepped coupling, flexible couplings and Flange adapters shall be of restrained type to resist end 

load due to the internal pressure.  

 All mechanical couplings shall be of appropriate internal diameter and shall be capable of 

adapting to different pipe materials or different pipe diameters. They shall be capable of 

withstanding the maximum working test pressure specified for the pipes to which they connect, 

including the accommodation of a joint deflection of up to 3° in any direction. 

 Flange adapter shall be made of ductile iron per ASTM A536 65-45-42 or ductile iron per EN-

GJS-450-10, EN-GJS-400-15 or shall be made of steel per ASTM A36 steel, ASTM A283 Grade 

C or Steel to BS EN10025 Grade S275/ S275JR. 

 Flange dimensions and drilling to EN 1092-1, ISO 7005 or equivalent and shall be suitable for a 

nominal working pressure of 10, 16, 25 or 40 bars according to the Bill of Quantities. 

 Coupling body shall be made of ductile iron per ASTM A536 65-45-42 or ductile iron per EN-

GJS-450-10, EN-GJS-400-15 or shall be made of steel ASTM A36, ASTM A283 Grade C or Steel 

to BS EN10025 Grade S275/ S275JR. 

 Gasket shall be made of EPDM, perbunan material, nitrile rubber or equivalent quality shall be 
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used and shall be suitable and approved for the use with potable water. 

 Tie-rods, nuts, studs, and washers shall be made of stainless steel. 

 Coating: coated (internal & external) with a minimum 250 µm thickness Fusion Bonded Epoxy 

and shall be NSF61, WRAS, or equivalent recognized standards certified. 
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3. Ductile Iron Pipes and Fittings 

 3.1 GENERAL 

All Materials shall be ISO or equivalent standard and shall be supplied from approved manufacturers. 

According to the International Standard ISO 9001:2015, the manufacturer must produce according to 

the latest version of the products Standards ISO. The Manufacturer or Supplier shall be specific as to the 

country of origin and the manufacturing firm of the materials he intends to supply under this contract. 

All pipes and fittings shall be suitable for buried installation. 

3.1.1 Coordination  

The Manufacturer or Supplier shall assume full responsibility for the complete compatibility of all 

elements of each piping system he will provide (this must be certified by an eligible Third Party). The 

Manufacturer or supplier shall furnish suitable transition pieces and special fittings acceptable to the 

Engineer were required to ensure compatibility of piping with valves and other items of equipment he 

will supply. 

3.1.2 Documents to be submitted at the time of tender 

The contractor must submit with his bid the following documents for the Ductile Iron manufacturer he 

intends to supply from, any contractor who fails to submit any of these documents shall be considered 

as ineligible and will be disqualified: 

 

Original catalogues and Technical Data Sheets 

Original catalogues and Technical data sheets containing the details and specifications covering all ductile 

iron pipes, fittings and accessories shall be submitted. A detailed technical description including all 

drawings of the products supplied under the Contract must be added. 

Schedule of Particulars: 

The contractor should submit completed schedule of as per the attached forms.  

Certificates:  

The following Certificates issued by international third-party inspection agency (T.P.I.A.) such as BVQI, 

SGS, LLOYDS, […], shall be submitted, at the time of bidding: 

 Manufacturer’s type tests Certificate witnessed by eligible T.P.I.A. 
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The manufacturer shall demonstrate the conformity of his products with the standards by submitting the 

below performance tests specified in the standards: 

A. Compressive strength of the cement mortar lining. 

B. Leak tightness of flexible joints to positive internal pressure. 

C. Leak tightness of flexible joints to negative internal pressure. 

D. Leak tightness of flexible push-in joints to positive external pressure. 

E. Leak tightness of flexible joints to dynamic internal pressure. 

F. Leak tightness and mechanical resistance of flanged joints. 

Noting that these are TYPE tests that are done only once if the design remains the same: if design / 

specs changes, the type tests must be redone. 

 ISO 9001:2015 Certificate: 

Valid ISO 9001:2015 Certificate concerning quality management system accredited by an 

international body with yearly audit reports; showing that the manufacturer has been given 

the certificate and is still implementing ISO requirements.  

 ISO 14001:2004 Certificate: 

Valid ISO 14001:2004 Certificate concerning environment management system accredited by 

an international body confirming compliance of the manufacturer. 

 Product Conformity Certificate: 

Valid Product Conformity certificate accredited by an international body confirming that the 

manufacturer‘s offered products are according to EN545:2010 & ISO2531:2009. 

The product conformity certificate should be verified by an official letter issued from Jordan 

Institution for Standard and Metrology (JISM) confirming that the certificate is authentic and 

accredited according to the international accreditation forum guidelines. 

 Potable Water Certification: 
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All pipes, coating, and lining materials shall be certified for potable water use and shall 

contain no ingredients that may migrate into water in amounts that are toxic or otherwise 

dangerous for health. The Contractor is prohibited to import or to use any of the 

―Acrylamide and N-Methylolarcylamide Grouts‖ or any other toxic or poisonous materials 

or sub materials used in pipes, kinds of concrete or in soil in any kind of usage. 

The contractor is required to submit certificates from reputable third party for example 

(NSF, Bureau Veritas, Lloyds, SGS, and WRAS) that the components of the network must 

not be of any way toxic to the water being conveyed. And can be fully used for the 

distribution of potable water to a temperature up to 50°C. The Certificates should be 

submitted for the following materials in contact with potable water:  

a) Cement mortar. 

b) Bituminous paint. 

c) Epoxy powder. 

d) EPDM Sealing Rings and Rubber Gaskets. 

e) Lubricating paste. 

f) Finishing layer. 

 

3.1.3 Manufacturer’s Authorization form:  

The contractor should submit along with his technical submittal the attached Form signed and stamped. 

3.1.4 Supply of Materials-Pre-requisites Requirements:  

According to Annex 4 the contractor should submit all the materials manufacturer‘s requirements. 

3.1.5 Applicable Codes and Standards 

The codes and standards generally applicable to the work under this section are listed below. Equivalent 

standards are acceptable, but internationally recognized standards will be preferred.  Codes and 

standards current at the time of bid shall be used. 

 

ISO 2531:2009: Ductile iron pipes, fittings, accessories, and their joints for water applications   

EN 545:2010: Ductile iron pipes, fittings, accessories, and their joint for water pipelines. 

Requirements and tests methods 

ISO 4179:2005: Ductile iron pipes and fittings for pressure and non-pressure pipelines. - Cement 

mortar lining. 
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ISO 8179-1:2017: Ductile iron pipes-External zinc-based coating. Part 1- Metallic zinc with finishing 

layer. 

ISO 4633:2015: Rubber seals- joint rings for water supply, drainage, and sewerage pipeline-

specifications for the material. 

ISO 7005-2:1988: Metallic Flanges - Flange Dimensions 

ISO 4032:                 Hexagon nuts, style 1 – Produced grades A and B. 

BS EN 1092-2           Metallic flanges- part 2 cast iron flanges. 

EN 14901: 2014: Ductile iron pipes, fittings, and accessories-Epoxy coating (heavy duty) of ductile 

iron fittings and accessories-Requirement and tests methods. 

EN 15542:2008: Ductile iron pipes, cement mortar coating for pipes-Requirement and tests 

methods. 

ISO 8180:2006: Polyethylene sleeve 

ISO10804:2010       restrained joint systems for ductile iron pipelines — Design rules and type testing. 

 

 
 

3.1.6 Ductile Iron Material Characteristics 

The ductile iron materials shall meet the following requirements: 

 

Table 3.1.6: Requirements of Ductile Iron Material: 

 

Material Characteristics Pipes Centrifugally 

Cast 

Pipes not Centrifugally 

Cast, Fittings, Accessories 

Minimum Tensile strength (MPa) 420 420 

Minimum elongation at break (%) 

     DN 40 to 1000 mm 

     DN 1100 to 2000 mm 

 

10 

7 

 

5 

5 

Maximum Brinell hardness (HB) 230 250 

 

By agreement between manufacturer and purchaser, the 0.2% proof stress (Rp0.2) may be 

measured. It shall be not less than: 

270 MPa when A≥ 12% for DN 40 to DN 1000 or A≥ 10 % for DN > 1000. 

300 MPa in other cases. 
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3.1.7 Ductile Iron Material Characteristic 

Ductile iron pipes shall be centrifugally cast in accordance with the international Standard 

ISO2531:2009. 

Pipe laying lengths shall be provided in 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, and 9.0 m nominal lengths. 

Centrifugally cast pipes shall be subjected to a hydrostatic work test for a duration of at least 10 

seconds at a minimum pressure given in the below table. 

 

Table:3.1.7: Minimum Testing Pressure for various pressure classes: 

 

Pressure classes Minimum Test Pressure (bar) 

C40 50 

C30 40 

C25 32 

 

Unless not specified in the specification, the manufacturer must produce the pipes according to the 

following requirements:   

When pipes are ordered on a meter age basis, the manufacturer can determine the required quantity of 

pipes. 

To be supplied by the summation of the measured individual pipe laying lengths 

3.1.7.1 Wall Thickness  

For pipes centrifugally cast, the minimum wall thickness, e min, shall not be less than 3, 0 mm. The 

nominal wall thickness, e nom, equals the minimum wall thickness, e min plus (1, 3 + 0,001 DN). 

The thickness shall be as per Class 30 or Class 40 as specified in the bill of quantities. 

The nominal iron wall thickness of pipes DN 60 to DN 400 is given as a function of the nominal size 

DN below.  
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Nominal wall thicknesses shall be according to ISO2531:2009 as follows: 

 

Table 2.1.7.1: Nominal wall thickness: 

 

DN External 

Diameter DE 

mm 

Nominal Wall 

thickness (mm) 

Class 40 Class 30 

60 77 4.4  

80 98 4.4  

100 118 4.4  

125 144 4.5  

150 170 4.5  

200 222 4.7  

250 274 5.5  

300 326 6.2  

350 378 7.1 6.3 

400 429 7.8 6.5 

 

 

Minimum wall thicknesses shall be according to EN545:2010 as follows: 

 

Table 2.1.7.2: Minimum wall thickness: 

 

DN External 

Diameter (DE) 

(mm) 

Minimum Wall 

thickness (mm) 

Class 40 Class 30 

60 77 3.0  

80 98 3.0  

100 118 3.0  

125 144 3.0  

150 170 3.0  

200 222 3.1  
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250 274 3.9  

300 326 4.6  

350 378 5.3 4.7 

400 429 6.0 4.8 

3.1.7.2. Lining and coatings  

 Internal Protection   

 

Pipes will be internally lined with a sulfate resistant blast furnace slag cement mortar applied by a 

centrifugal process, in accordance with the International Standard ISO 4179:2005, with the following 

thicknesses: 

 

Table 2.1.7.2: Thickness for pipes: 

 

DN Thicknesses (mm) 

Nominal Tolerance 

60-300 4 -1.5 

350-600 5 -2 

 

 External Protection  

  

Pipes shall be externally protected with a 200 gr/m2 of Zinc under an asphaltic topcoat the mean 

thickness of the finishing layer shall be not less than 70 μm and the local minimum thickness not less 

than 50 μm. 

 The zinc content shall be minimum 99% and the mean mass of zinc coating shall not be less 

than 200 g/m² applied on the bare metal of the external surface of the pipe. And should be 

according to ISO 8179. 

 The finishing layer of standard shop-applied bituminous paint in accordance with AWWA 

C-151 or equivalent. 

Or Pipes shall be externally protected with suitable coating with an Alloy of zinc and aluminum with or 

without other metals coating followed by a finishing layer in accordance with EN 545-2010. 

The mean mass of alloy zinc and aluminum coating shall not be less than 400 g/m² applied on the bare 

metal of the external surface of the pipe, with epoxy finishing layer. 
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The finishing layer shall uniformly cover the whole surface of the metallic zinc aluminum alloy layer and 

be free from such defects as bare patches or lack of adhesion. The uniformity of the finishing layer shall 

be checked by visual inspection. When measured in accordance with EN545:2010 paragraph 6.7, the 

mean thickness of the finishing layer shall be not less than 70 μm and the local minimum thickness not 

less than 50 μm. 

Additional polyethylene protective sleeve shall be applied where necessary such as aggressive soils and 

special applications. 

Applying the polyethylene sleeve shall as per manufacturer‘s recommendations. 
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3.2 DUCTILE IRON FITTINGS 

Ductile iron fittings shall be sand cast in accordance with the ISO2531:2009 / EN 545:2010. The 

nominal thickness corresponding to the main part of the body, The actual thickness at any point may 

be increased to meet localized high stresses depending on the shape of the casting (e.g., at internal 

radius of bends, at the branch-body junction of tees,). 

The fittings shall be submitted at the works to a leak-tightness test carried out either with air at a 

pressure of 1 bar or with water in accordance with ISO2531:2009 / EN 545:2010. 

The fittings shall be designed and manufactured as automatic push-on joint type (Tyton and/or 

Standard or equivalent), flanged type and self-anchored automatic push-on joint type, mechanical 

joints shall be used for collars or couplings only. 

Each socket joint shall be supplied with its EPDM gasket, (and glands and bolts when mechanical or 

anchored type). 

The material used for the rubber gaskets shall be an EPDM elastomer, in accordance with ISO 

4633:2015 and duly certified as suitable for potable water up to 50°C. 

Each flange joint shall be supplied with gasket and bolts, the bolts should be Stainless Steel A2. For all 

sides and flange connection shall be in accordance with ISO 7005-2. 

3.2.1 Internal and External Protection for Fittings 

The fittings laid in non-corrosive soils shall be internally and externally protected with a fusion 

bonded epoxy coating with a minimum average thickness of 250 microns or greater and the 

localized minimum thickness shall be greater than 200 μm, according to the European Standard EN 

14901:2014, for corrosive soil the thickness will be 300 microns. 

3.2.2.  JOINTS 

 Flexible Joints 

Flexible Joint shall be of spigot socket automatic push-on joint type (Tyton and/or Standard or 

equivalent), mechanical type (for collars or couplings only). 
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The joint shall be suitable for angular deflection. 

Joints may permit angular deflection to accommodate ground movements and negotiate large radius 

bends. The angle deflection shall be as per the table below: 

3 °30‘ for DN 40 to 300 

2° 30‘ for DN 350 to 600 

1 ° 30 for DN 700 to 2600 

Higher angular deflection shall be accepted. 

The material used for the rubber gaskets shall be an EPDM elastomer, in accordance with ISO 

4633:2015 and duly certified as suitable for potable water up to 50°C. 

 Flanged Joints 

Flanged ended pipes and fittings shall be used when connecting to valves or other special fittings. 

The flanges shall be raised face and integrally cast rotatable flanges may be used for fittings up to DN 

600 mm. 

The dimensions and the drilling of the flanges shall be in accordance with the International Standard 

ISO 7005-2 or the European Standard EN 1092 -2. The pressure rating of the flanges shall be 40 bars 

unless noted otherwise. Flanged joints shall be supplied complete with gaskets and bolts. 

Rubber gasket shall be EPDM elastomer in accordance with the International Standard ISO 4633: 

2015 and duly certified as suitable for potable water up to 50°C. The gasket shall be reinforced and 

suitable for a minimum pressure rating of 10 bars and higher. 

 Restrained flexible joints (Anchored Joints)   

 

Ductile iron pipes and fittings including Bends and Tees should be anchored to be used where 

pipelines must cross through existing ducts, in areas with restricted accessibility, when the use of 

concrete anchor blocks is prohibited or impossible or when the pipes must be pulled during the 

installation and for mains on steep slopes (> 25%). Anchored joints shall comply with ISO10804:2010 

and shall be designed to resist the axial thrust forces but maintaining flexibility and angular deflection 

not less than half of the value shown in Table below: 

3 °30‘ for DN 40 to 300 
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2° 30‘ for DN 350 to 600 

1 ° 30 for DN 700 to 2600 

Anchored joints shall be designed to withstand the greater of the pressure or the service pressure + 

surge pressure or the site test pressure. 

In case of self-restrained joint piping, the length and type of restrained piping required shall be 

determined in accordance with the manufacturer‘s recommendation and as per the characteristics of 

the area where the pipes will be anchored and the working conditions (maximum pressure, depth of 

cover, type of soil, type of fittings). The restrained length shall be in multiples of the full length of one 

standard pipe piece.  

The manufacturer should propose the most suitable anchored joints solution, depending on: 

 The diameter of the pipes used. 

 Operating and surge pressures calculated. 

 Depth of cover  

 Type of soil. 

 

The approved options are: 

 Gaskets with metal inserts: Metal inserts that are embedded in the pipe gasket. The 

gasket will achieve two functions, one for achieving tightness and the second for 

achieving the needed anchoring. The metal inserts shall be made from hard stainless 

steel and should exert a force on the pipe to create a grip and anchor the pipe with 

the fitting or the other inserted pipe. The metal inserts should be designed in a way 

that does not cause or create a failure in the pipe metal.   

 The socket ends of all pipes and fittings shall consist of two chambers: a sealing 

chamber for the gasket and a locking chamber for the restraining locks. The spigot 

ends of all pipes and fittings shall induce a factory applied welding bead to fit inside 

the restrained socket. No bolts, nuts, and glands shall be used as part of the locking 

joint. The locking mechanism shall be a resultant of the direct contact between the 

welding bead and the corresponding number of locking segments. The locking 

segments shall be of ductile iron. 

3.2.3 Gaskets and Seals 

The material used for the rubber gaskets shall be an EPDM elastomer, in accordance with ISO 

4633:2015 and duly certified as suitable for potable water up to 50°C, by one of the national 
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regulations. Sufficient lubricant as recommended by the pipe manufacturer shall be provided for pipe 

installation plus ten percent as surplus material. Lubricant containers shall be adequate for extended 

storage and the pipe manufacturer shall supply instructions for storage limitations and environment. 

3.2.4 Marking 

All pipes and fittings shall be legibly and durably marked and shall bear at least the following 

information: 

1. The - Manufacturer‘s name of mark. 

2. The identification of the year of manufacture. 

3. The identification as ductile iron. 

4. The DN. 

5. The PN rating of flanges when applicable. 

6. The reference to the standard. 

7. The C class designation of centrifugally cast pipes. 

8. YWC tender no. 

9. Water,‖ to indicate that pipes or fittings are intended for potable water‖. 

10. Batch number. 

The first five markings given above shall be cast-on or cold stamped; the other markings 

can be applied by any method, e.g., painted on the casting or attached to the packaging. 

3.2.5 Third Party Witness 

Pipes inspection prior to shipping and during the manufacturing should be carried out as per the below 

details: 
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 The contractor shall propose at least three different accredited international Third-Party 

Inspection agencies, the engineer and the client will choose from. 

 

 Inspection Visit - Pre shipment or during manufacturing: Inspection is obligatory and the 

full cost for travelling for client representatives ("Overseas Pre shipment and inspection 

for five engineers for a week, with all related expenses including Visa‘s arrangements and 

costs, hotels transportation and all related fees taxes airfare tickets and per diems equal 

to 200 JD/Day ") shall be borne by the supplier/contractor and shall be incorporated in 

the tender prices. 

 

 The contractor shall furnish an original certificate from the selected third-party inspection 

agency showing all test results and analysis required by the applicable standard ISO 2531 - 

2009 according to which the materials have been manufactured. 

 

 The selected third-party agency should produce inspection certificates during the 

following stages: 

 

- Manufacturing. 

- Final. 

- Packaging.  

 

And the kind of inspection: 

- Review document 

- Witness inspection at least (visual and tests) 

 

 The selected third-party agency should witness the manufacture and testing operation to 

verify compliance with the technical specifications and relevant standards. Upon this the 

selected third-party agency should issue inspection certificates, the certification should be: 

 

- Clearly showing the inspection results. 

- Valid and up to date 

- English language 

- It must show which batch is being tested to make sure that this certificate is for 

the right batch delivered to the client. The batch size should be in accordance 

with ISO 2531 - 2009.  

- Production date / code marked on the pipes. 

-  
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 The factory should perform the quality test in front of the client, as the following: 

 

1. Dimensions Examination. 

a) Wall Thickness. 

b) External Diameter. 

c) Internal Diameter. 

 

2. Zinc I Zinc Alloy should be tested for: 

a) Quantity/m2. 

b) Composition and Metallurgical Structure. 

 

3. Ovality Test of the Pipes. 

 

4. Cement Lining:  

a) Thickness. 

b) Cement Type. 

 

5. Tensile Test. 

6. Hardness Test. 

7. Microstructure Examination. 

 

 Rejected material: All the rejected or non-compliant products shall be disposed of at the 

Contractor's own expense. If any of the supplies, whether complete or during production, 

is rejected by the selected third-party agency, they shall be marked or segregated in such a 

manner satisfactory to the Engineer as to ensure their subsequent identification as 

rejected supplies. 

 Access to manufacturing facility: The manufacturing place of all materials the pipes, fittings 

and accessories shall be open to inspection by the third-party team. 

3.2.6 Quality Assurance after Arrival of the Materials 

The Engineer and the Customer have the option and right to submit all or part of the materials 

supplied under the contract to acceptance tests carried out by the Royal Scientific Society. The tests 

should confirm that the pipes are manufactured according to ISO 2531 - 2009. 

The test should include: 

1. Dimensions Examination. 

a) Wall Thickness. 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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b) External Diameter. 

c) Internal Diameter. 

d) Straightness of the pipes. 

2. Zinc / Zinc Alloy should be tested for: 

a) Quantity/m2. 

b) Metallurgical Structure. 

3. Ovality Test of the Pipes. 

4. Cement Lining Thickness. 

5. Tensile Test. 

6. Elongation Test. 

7. Hydrostatic pressure test. 

8. Hardness Test. 

3.2.7 Storage of the Materials  

The contractor shall be responsible for the handling, storage and well-being of all materials purchased 

under this contract, until the delivery defined as per the sales condition of the contract.  

The Manufacturer or Supplier will provide to the Tenderer and the Engineer the best practices and 

advice to be followed regarding the transport, handling, and storage of the offered products.  

3.2.8 Product Handling 

Pipe, fittings, and appurtenances shall be transported, stored, and handled in a manner which prevents 

damages (protected hooks, textile straps…).As per the Manufacturer or supplier provided handling 

recommendations and best practices. 
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3.3  INSTALLATION OF PPIES AND FFITTINGS 

3.3.1  General 

The installation of pipes and fittings including excavation, lying, and backfilling, reinstatement, 

etc. shall be according to the specifications of YWC. 

 3.3.2 Disinfection of Pipelines 

3.3.2.1  General 

All pipes, fittings, valves, and appearances shall be disinfected according to the specification of YWC 

listed below. 

3.3.2.2  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 pipes lying through a laboratory. The cost of disinfection and the 

bacteriological test shall be borne by the Contractor. 

The contractor should use potable water to execute the bacteriological test, and has three options to 

fulfil the specs: 

 Using YWC water direct from the network by installing a bypass connection and as instructed 

by the concerned people in YWC. The costs for the mentioned connection as well as required material, 

labour, etc. will be borne by the contractor. 

 Using YWC tankers 

 By using private tankers, the water should be tested first by YWC to ensure that the delivered 

water is potable water before executing any bacteriological tests. The costs to ensure the water quality 

will be borne by the contractor. 
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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 concentration in 100 

meters of pipe for the various diameters of pipe to be disinfected under this Contract. 

Table 3.4.2 : Liquid Chlorine Required for Disinfecting 100 Meters of Pipes 

 

Nominal Pipe Diameter (mm) 
100% Liquid Chlorine 

(kg) 

1% Chlorine Solution 

(Liters) 

800 3.60 360 

600 2.97 297 

400 1.30 130 

300 0.75 75 

250 0.51 51 

200 0.33 33 

150 0.18 18 

100 0.08 8 

80 0.05 5 

50 0.02 2 

 

The use of liquid chlorine shall only be permitted when suitable equipment consisting of a solution feed 

chlorinator together with a booster pump of injecting the chlorine gas-water mixture into the pipeline 

to be disinfected is used. Introduction of chlorine gas directly from the supply cylinder shall not be 

allowed. 

After completion of the disinfection‘s 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. 
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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 than 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. 

3.3.3 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. 

3.3.4 PRESSURE TESTING 

3.3.4.1 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. Enough 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 are made. 

In accordance with EN 805, pipelines must 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.  
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3.3.4.2 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.  

 

3.3.4.3 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 liter of water. Depending on how dirty the 

pipeline is, the level of chlorine can be increased to 150 mg per liter of water. The relationship of the 

volume of water added to the increase in pressure can give a clue to any leaks or insufficient venting. As 

the pressure increases, the rate of water consumption should therefore be noted bar by bar. 

Where a line has been laid and is vented properly, the amount of water that needs to be pumped per 

bar of increased pressure is almost constant. Considering 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 must be 

compressed. 
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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. 

 

 

 

 

3.3.4.4 Performing a Pressure Test 

The following procedure for carrying out a pressure test on ductile cast iron pipes is described in 

DVGW worksheet W 400-2:  

 Standard method (for all DNs, with and without CM lining)  

 Shortened method procedure (up to DN 600, with CM lining)  

We describe below the two most frequently used methods: the standard method and the 

shortened procedure.  

The level of test pressure in both procedures is as follows:  

 For pipelines with allowable operating pressure of up to 10 bar:  

1.5 X nominal pressure 

 For pipelines with allowable operating pressure of over 10 bars: Nominal pressure + 5 bars.  

DI pipes method forThe standard  

The standard method is carried out in three stages: 

 Preliminary test  

 Pressure loss test  

 Main test  
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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.  

 

Enough volume of water (Δ V) is drawn off from the line until a drop in pressure (Δ p) of at least 0.5 

bar materializes. The volume of water (Δ V) drawn off is then measured. The test pressure is 

subsequently restored.  

 

The pipeline is deemed to be adequately vented if Δ V is not greater than the allowable change in 

volume (Δ Vzul). If this is not the case, the line must be vented again.  

Δ Vzul is calculated as follows:  

Δ Vzul = 1.5 x a x Δp x L 

Δ Vzul = allowable change in volume [cm³]  

Δ p =  measured drop in pressure [bar]  

L =  length of the tested section [m]  

a =  pressure constants that distinguish the type of pipe [cm³/ (bar x m)]  

 

 

 

 

See following table. 
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Main Test  

Following the pressure loss test, the main test is then carried out. The duration of the test is as follows:  

Up to  DN 400    3 h 

DN 500 up to DN 700    12 h  

Over DN 700     24 h 

 

The test criteria are deemed to have been met if at the end of the test the drop in pressure is not 

greater than specified below:  

Nominal Pressure   Test Pressure   Max. Pressure loss.  

10     15 bar    0.1 bar  

16     21 bar    0.15 bar   

Over 16    PN + 5 bar   0.2 bars  

 

Test Report 

A test report should be produced. Templates for test reports are included in DVGW worksheet W 

400-2. These contain the necessary details such as: 

 Description of the line  

 Test details  

 Description of the test procedure  

 Findings during the test  

 Check note. 

 

The shortened standard method for DI pipes 

The advantage of the shortened standard method is largely one of enormous savings in time. The time 

required is approx. just 1.5 hours. 

The shortened standard method is carried out in three stages:  

 

 Saturation stage  

 Pressure loss test  

 Leak test 

 

Saturation level 

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 (Δ V) is drawn off from the pipeline. The resultant drop in pressure 

(Δ p) is measured. In the subsequent leak test this becomes the allowable pressure loss (Δ pzul). 

Following the pressure loss test, the test pressure is restored. 

Δ Vzul is calculated as follow: 

Δ Vzul = (DN x L) / (100 x k) 

Δ Vzul = allowable change in volume [cm³]  
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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 Δ p specified in the table 

below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leak test  

The pipeline is deemed to be air-tight if the fall in pressure (Δ p) 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 

(Δ pzul) 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. 

  

 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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Stop Ends 

 

A simple TEST END (Test facility) consists of a standard FG flanged-spigot pipe made of DI according to 

standard length for each diameter (about 0.5-1.0m long) onto which a threaded flange with a 2‖ (DN50) 

opening for accommodating ingoing water and out coming air.  

 

The TEST END may also include an opening through which the test water may be pumped from the 

line, if necessary. The test end shall be jointed to the pipe to be tested by means of a standard coupling 

(e.g., VJ Coupling) or two spare flanges.  

The Test End shall be secured with a temporary anchorage to hold it in place against the test pressure. 

 

Air Removal before Test 

 

Before applying the test pressure, all air shall be expelled from the pipe. After all the air has been 

expelled, all stop cocks shall be closed and the test pressure applied as specified above. The line shall be 

filled slowly to prevent possible water hammer. 

 

Examination during Test 

 

All exposed pipes, fittings, valves, hydrants, and joints shall be carefully examined during the pressure 

test. All joints showing leaks shall be rejoined until tight, or the pipe material replaced. 

 

Any defective pipes or joints, fittings or valves discovered as a result of this pressure test shall be 

repaired or removed and replaced by the Contractor at his own expense with sound material and the 

test shall be repeated until proved satisfactory to the Engineer‘s Representative. 

 

Cost of Testing 

 

The Contractor shall provide a sufficient quantity of gauges, pumps, stop ends, and connections and all 

things necessary and suitable for the testing of all pipes as described herein. The Contractor shall also 

provide all necessary temporary works in connection with test and shall remove the same on successful 

completion of the test.  

 

All tests shall be done in the presence of the Engineer‘s Representative (Resident Engineer) and the 

results of such tests shall be elaborated in a test report and signed by the Contractor and Resident 

Engineer and handed over to the Resident Engineer. Payment according to schedule for pipe laying is 

based on such reports. 

 

All equipment, labor, 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. 

 

 

 



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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3.4  WELDED BLACK STEEL PIPES & FITTINGS 

 

3.4.1. Specifications for Welded Steel Pipes with Beveled end for (4”0 

6” and   8”) diameters  

 

a - The pipes shall be in accordance with {API-5L, Grade of steel X42} or {DIN. 2441} or approved 

equivalent standards, high-tensile, longitudinally, or spirally welded steel pipes. 

 

 The wall thickness and the test pressures shall be as follows: 

 

Nominal dia. 

(ND) inch. 

Outside Diameter 

(inch) 

Thickness 

(mm) 

Test Pressure 

(kg/cm2) 

standards 

4” 4 ½” 4.40 134 API or DIN 

6” 6 ⅝” 5.20 133 API or DIN 

8” 8 ⅝” 5.60 110 API or DIN 

 

b-       Working Pressure: 

      The maximum nominal pressure of all pipes shall not be less 40 bars. 

 

c-      Average Length: 

          Pipes shall have 6 meters length; equal length must be supplied. 

 

d-       Beveled Ends For 4”0 6” and 8”: 

End of pipes must be calibrated and beveled by 30º degrees (plus or minus 5º degrees) for electric 

fusion butt welding. 

   

e-       Internal Lining and External Coating: 

      - Preparation of pipes surfaces before lining and coating: 

 

      - The surfaces of pipes shall be clean and free from scale, loose rust, oil …etc. by: 

a. Acid picking. 

b. Abrasive shot blasting. 

All in accordance with BS.4232 first quality as described in BS.534. 

 

   - Adhesion Test is required for lining and coating as described in BS.534. 

 

ining: LInternal   

 

All steel pipes OF 4‖, 6‖ and 8‖ ND. shall have internal lining EITHER: 

 Cement lining according TO AWWA - C. 205 or BS. 534 or approved equal. 
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 Zinc galvanization (Hot Dip) according to Din. 2441 or approved equal, which shall be odorless 

and tasteless suitable for the passage of chlorinated potable water 0-3 p.p.m.cl2. 

 Non-toxic 100% solids Amine epoxy according to AWWA C210-03 (Liquid epoxy   coating 

systems for the interior and exterior of steel water pipelines) or approved equal. 

 Non-toxic fusion bonded epoxy according to AWWA C213-01 (for the interior and exterior of 

steel water pipelines) or approved equal. 

 

Lining must be suitable for drinking water.  Non-Metallic product for use in Contact with water 

must be in accordance with BS. 6920. 

 

 

 

External Coating: 

 

 External coating of steel pipes and fittings shall be polyethylene sheathing (reinforced type) 

according to DIN. (30670), designation: Reinforced sheathing (V). 

 

 The polyethylene sheathing shall be applied at manufacturer's works (plant) extruded and melted 

on and homogeneous to steel pipes with API 5L-X42 for buried installation. 

 Between the polyethylene sheathing and the pipe steel there shall be an adhesive film which is 

applied electro-statically. 

 

 The polyethylene sheathing shall be made continues extrusion and the adhesive film shall be 

firmly bonded to the steel surface.  The coating shall be spark-free when tested with a Holiday 

detector at 25000 volts.  The minimum coating thickness shall be 3.0 mm for pipes of nominal 

diameters up to 20‖, and 3.50 mm for 24‖ diameter pipes. 

 

 In addition to tests to DIN 30670 for coating and coating materials, the coating shall be tested 

for cathodic disbanding in accordance with ASTM G8. The polyethylene coating shall be capable 

of operating at a continuous temperature up to 50 C. without any effect on coating and bonding. 

The polyethylene and adhesive shall stop at 100mm plus the insert of the pipe for the spigot and 

100mm for the end of the socket of 

 

     Protection of Lining and Coating: 

 

 The lined and coated pipes shall be transported through climate, so the manufacturer must 

consider the choice of material. 

 

 Protection of lined and coated pipes against damages during storage, transport and handling is 

required either by using straw or wood wool pads.     

 

 The coating shall show no tendency of flow at a temperature of (70) degrees centigrade. 

 

 The internal lining and the external coating for beveled ends pipes shall stop 6‖ from each end of 

the pipe.   
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 All welded and flanged joints of steel pipes shall be protected and coated with the same coating 

materials of the steel pipes. 

 

 Marking: 

 

 The material shall be marked with the manufacturer's symbol or mark in addition to the code 

number, standard specification, and the inspector stamp.  The pipes as well shall be stamped 

with the purchaser symbol, "YWC."  

 

 Insulation Materials for Joints of All Pipes Sizes:  

 Enough quantity of insulating materials shall be included to cover the joints and fittings after 

welding the pipes and its cost shall be deemed to be included in the respective unit price. 

 

 The bidder must give full information, details; technical data required in the attached sheets and 

must also give full technical specifications of his bid in addition to manufacturer catalogue and 

standards, as well as the chemical and physical analysis. 

 

 

ITEM 
1 2 3 

Diameter 4" 6‖ 8‖ 

Nominal Diameter 

 

  

Outside Diameter    

Wall Thickness    

Working pressure    

Test pressure    

Wt./meter (bare)    

WT/meter with    

Lining & Coating    

Thick. Of lining    

Thick. of coating    

Length of pipe    

Standards    

Manufacturer    

Country of origin    

Welding process    

Type of welding    

Type of lining    

Type of coating    
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3.4.2 Specifications for Welded Steel Pipes with Bevelled end for (10”) 

diameters and above: 

 

a- The pipes shall be in accordance with (API - 5L, Grade of steel, x 42), or approved equivalent 

standards, high-tensile, longitudinally, or spirally welded steel pipes. 

 

b -The wall thickness and the minimum mill-inspection test pressures shall be as follows:  

 

 

Nominal dia. 

(ND) inch 

Outside diameter 

 (mm)  (inch) 

Wall Thickness 

(mm) 

Test Pressure 

(kg/cm2) 

10 ¾‖ 273.10       10 3/4‖ 5.6 100 

12 ¾‖ 323.9         12 3/4‖ 6.4 96 

16‖ 406.40       16‖ 6.4 77 

20‖ 508.00        20‖ 7.1 73 

24‖ 610.00        24‖ 7.1 61 

32‖ 813.00        32‖ 9.5 61 

 

 

C - Working Pressures: 

 

 The maximum nominal pressure of all pipes shall not be less than the value stated in the scope of works 

and / or Drawings. 

 

d - Beveled Ends: 

 

        End of pipes must be calibrated and beveled by 30º degrees (plus or minus 5º   degrees) for electric 

fusion butt welding. 

   

 All welded and flanged joints of steel pipes shall be protected and coated with the same coating 

materials of the steel pipes. 

 

 

e- Average Length: 

 

 Pipes shall have an average length of 6 and / or 12 meters and as approved by the Engineer. 

 

f- Internal Lining and External Coating: 

 

 The internal cement mortar lining shall be of 6.0 mm. and conform to all relevant requirements of BS. 

534 / 1990 or AWWA. C.205 - 85. 
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 The unlined and / or uncoated wall of the pipe shall be protected by suitable harmless approved 

bituminous or epoxy paint. 

 

The internal lining thickness shall not be less than the minimum thicknesses given in the following table: 

 

Nominal Diameter 

(ND) inch 

Minimum thickness (mm) 

BS.534.1990              AWWA.C.205-85 

10 6 (+2, -0) 6 (+3.2, -1.6) 

12 6 (+2, -0) 8 (+3.2, -1.6) 

16 7 (+2, -0) 8 (+3.2, -1.6) 

20 7 (+2, -0) 8 (+3.2, -1.6) 

24 7 (+2, -0) 10 (+3.2, -1.6) 

32  10 (+3.2, -1.6) 

 

 External coating of steel pipes and fittings shall be polyethylene sheathing (reinforced type) according to 

DIN. (30670), designation: Reinforced sheathing (V). 

 

 The polyethylene sheathing shall be applied at manufacturer's works (plant) extruded and melted on and 

homogeneous to steel pipes with API 5L-X42 for buried installation. 

 Between the polyethylene sheathing and the pipe steel there shall be an adhesive film which is applied 

electro-statically. 

  

    The polyethylene sheathing shall be made continuous extrusion and the adhesive film shall be firmly 

bonded to the steel surface.  The coating shall be spark-free when tested with a Holiday detector at 

25000 volts.  The minimum coating thickness shall be 3.0 mm for pipes of nominal diameters up to 20‖, 

and 3.50 mm for 24‖ diameter pipes. 

  

    In addition to tests to DIN 30670 for coating and coating materials, the coating shall be tested for 

cathodic disbanding in accordance with ASTM G8. The polyethylene coating shall be capable of operating 

at a continuous temperature up to 50 C. without any effect on coating and bonding. The polyethylene 

and adhesive shall stop at 100mm plus the insert of the pipe for the spigot and 100mm for the end of the 

socket of the pipe. 

 

g-   Marking: 

The material shall be marked with the manufacturer's symbol or mark in addition to the code number, 

standard specification, and the inspector stamp. The pipes as well shall be stamped with the purchaser 

symbol, "YWC."  

  

Insulation Materials for Joints of All Pipes Sizes:  

Sufficient quantity of insulating materials shall be included to cover the joints and fittings after welding 

the pipes and its cost shall be deemed to be included in the respective unit price. 
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       The bidder must give full information, details; technical data require in attached sheets and must also give 

full technical specifications of his bid in addition to manufacturer catalogue and standards, as well as the 

chemical and physical analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 
1 2 3 4 5 6 

Diameter 12” 12” 16” 22” 24” 32” 

Nominal Diameter 

      

Outside Diameter       

Wall Thickness       

Working pressure       

Test pressure       

Wt./meter (bare)       

WT/meter with       

Length of pipe       

Standards       

Manufacturer       

Country of origin       

Welding process       

Type of welding       

Type of lining       

Thick. Of lining       

Type of coating       

Thick. of coating       
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ITEM 
1 2 3 4 5 6 

Diameter 12” 12” 16” 22” 24” 32” 

Nominal Diameter 

      

Outside Diameter       

Wall Thickness       

Working pressure       

Test pressure       

Wt./meter (bare)       

WT/meter with       

Length of pipe       

Standards       

Manufacturer       

Country of origin       

Welding process       

Type of welding       

Type of lining       

Thick. Of lining       

Type of coating       

Thick. of coating       

3.4.3 SPECIFICATION FOR BLACK STEEL FITTINGS 

 

a- Scope of Use: 

 

 The fittings must be made of seamless pipes and shall be in accordance with ANST (B.16.9). 

The fittings shall be welded to black steel pipes type (API. 5L - X 42). 

 

b-  Fabrication of Fittings: 

 

 The fabrications of fittings shall be as follows: 

 

1.   Elbows must be fabricated by forging or by hot or cold forming of seamless pipes. 

 

2. Reducers must be fabricated by hot or cold forming and annealing of seamless pipes. 

 

3. Tees must be fabricated by forming of seamless pipe or by cold or hot forming and annealing of 

seamless pipes. 

 

4. Caps must be fabricated by hot or cold stamping or forging of plates heat treated. 
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      - Fabrication fittings by welding pieces of pipes are not accepted. 

 

c- Materials of Fittings: 

 

 Elbows, Tees, Reducers etc. ... must be made of seamless pipe grade WPB. (ASTM. A 234) or 

approved equivalent. 

 

d- Fittings Thickness & Pressure: 

 

 The minimum thickness of the black steel fittings shall be sufficient to withstand the pressure 

rating of their respective pipelines. 

 

e- Elbows Bends: 

 

 The Elbows must be of long radius type, but short radius elbows can be offered as an 

alternative. 

 

f- Reducers: 

 

 The reducers must be concentric.  Thickness of each side shall be equal to thickness of related 

nominal diameter, if thickness of reduced size equal to the thickness of the bigger size, higher 

thickness will be accepted. 

 

g- Straight Equal Tees: 

 

 The straight equal tees, in which the run and branch (outlet) is equal in nominal diameter, 

thickness must be equal to the thickness of its related nominal diameter. 

 

 

h- Tees Reducing: 

 

    Tees Reducing, in which the Run is bigger than branch (outlet) in nominal diameter thickness of 

the run, must be equal to the thickness of its related diameter, thickness of the branch (outlet) 

must equal to its related nominal diameter. 

 

i- Coating and Lining: 

 

 All fittings must be lined by corrosion proof materials and must be suitable for potable water. 

  

 The coating must be of the same coating material as the pipes.  Coating and lining must stop at 

the beveled ends for the purpose of welding. 
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j- Marking: 

 

 Every fitting must be marked with: 

 -  Trade mark. 

 -  Nominal Diameter. 

 -  Thickness. 

 -  Standard. 

 

 

k- Certificate of Compliance: 

 

 A certificate of compliance of required standards is required.  
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3.5 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES 

3.5.1 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 must 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. 

3.5.2 Length of Pipes 

The following table shows the length of the pipes according to the diameter. 

Table 3.5.1 .: 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 

3.5.3 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: 
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 ―YWC‖. 

 Manufacture‘s name, logo and/or trademark. 

 Dimensions (nominal diameter). 

 Materials, material class (i.e., PE 100) and pressure class. 

 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. 

3.5.4  High Density Polyethylene Fittings 

Fittings Types 

All fittings shall be installed using electro-fusion technology; table 6-1 shows the standards for the 

fittings. 

Table 3.5.4-1: Standards for fittings 

No. Description 
Installation/ 

Type 

Standard 

No 
Testing method 

1. PE Connector (25mm,32 mm, 63 

mm) 

Electro Fusion 

ISO 4427 

or 

Equivalent 

ISO 13955,  ISO 

13954, ISO 11413 

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 Electro Fusion 
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(63X63X63mm, 32X32X32mm, 

25X25X25mm, 63X63X32 

,63X63X25,32X32X25) b   

7. PE EF Tee (socket) or saddle branch 

(line to line) (180X125, 180X180,) 

Electro Fusion 

8. PE End Cap (63mm, 32 mm, 25 mm, 

 .) 

Electro Fusion 

9. PE Elbow 63mm Electro Fusion 

10. PE EF Elbow (socket) (180 mm, 

125mm, 250mm ......) 

Electro Fusion 

11. Electro fusion end cap (125mm, 

180mm) 

Electro Fusion 

12. PE EF Tapping (125*25, 180*25, 

125*63, 125*32,63*32 ,63*25, ) 

Electro Fusion 

13. Connector (25 mm, 32 mm) c Compression ISO 14236 ISO 3501,ISO 3503, 

ISO 3458,ISO 3459 

a. Adapter is used to connect Polyethylene pipes to pipe made from another material, and it should 

be compression from one side and male threaded from the other side. 

b. It is not allowed to use the wieldable outlet Kit. 

c. When the installation is near to the customer cabinet, whether the connection is straight 

connection or using elbow, compression fittings should be used. 

Connection Type 

Table 3.6.4-2: Connection Type 

Diameter of pipe(mm) Connection Type Standard 

25-125 Mechanical or Electro-fusion  According to tables: 2.2 and 2.3 

125 and above   Butt welding or Electro-fusion  Machine: ISO 12176 

ISO  13953, ISO 11414 

The Butt welding machine must be fully automatic. 
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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.  

 

3.6 ELECTROMAGNETICFLOW METERS 

 The Electromagnetic water meters shall comply respectively the latest version of ANSI/AWWA 

Standard.  

 The manufacturer must be ISO 9001:2008 series or equivalent certified.  

 The Manufacturer must be ISO 14001: 2004 certified and present proof of certificate. 

 To ensure continuous accurate flow measurement, flowmeters must be calibrated, the 

manufacturer‘s calibration facilities shall be accredited according to ISO/IEC 17025 accredited 

calibration services. 

 The calibration facilities shall be traceable to the National Institute of Standard and Technology 

(NIST). 

 The accrediting bodies shall be member of the International laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC) to ensure the manufacturer ability to perform accredited calibration of flow 

meters. 

 The complete meter assembly and signal converter (the flow meter, the cable and the 

electronics) shall be wet accuracy tested and calibrated under the flowmeter operating 

conditions as specified in the technical specification (flow, density, temperature, volume and 

pressure) 

 Self-calibrating instrument and factory calibration no longer necessary. 

 Suitable for vertical, horizontal, or inclined installation 

 In-line meter. 

 No moving parts and no obstruction in line. 

 Bi-directional flow measurements. 

 No measurement of air. 

 Drinking water approval Complying with NSF/ANSI Standard 61, WRAS, or equivalent standard 

 The interface and software for of the water flow meter should be universal and not limited for 

certain provider. 
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Each meter shall be marked on the casing or display with the following information: 

 At least one arrow to indicate the direction of flow. 

 Nominal thread size 

 Permanent flow rate  

 Working Pressure 

 Model identification 

 Year of manufacture 

 Serial number 

 Approval or registration number 

 Manufacturer‘s name 

 Initials of PURCHASE NAME LLC permanently affixed on the meter case. 

 Tender number. 

In case not indicated differently the information shall be cast onto the body or engraved on the lid or 

painted onto the counter housing or otherwise suitably marked. 

 

 

 

 

To ensure continuous accurate flow measurement, flowmeters must be calibrated, the manufacturer‘s 

calibration facilities shall be accredited according to ISO/IEC 17025 accredited calibration services. 

The calibration facilities shall be traceable to the National Institute of Standard and Technology (NIST). 

The accrediting bodies shall be member of the International laboratory Accreditation Cooperation 

(ILAC) in order YWC to ensure the manufacturer ability to perform accredited calibration of flow 

meters. 

 

The complete meter assembly and signal converter (the flow meter, the cable and the electronics) shall 

be wet accuracy tested and calibrated under the flowmeter operating conditions as specified in the 

technical specification (flow, density, temperature, volume and pressure) 

The winning bidder is requested to provide in his technical offer three options for accredited 

international third-party companies; YWC will choose one of them to perform the needed inspections.  

The winning bidder is requested to call the chosen company to attend and witness the calibrations and 

tests to be done at the manufacturer‘s testing facilities or any place the manufacturer chooses.  

The call for Third Party Company must include the main task of this company to ensure 100% complete 

matching between the product and what is required in tender/contract documents in terms of 

standards, specifications, and conditions.  

3.6.1 Marking 

3.6.2 Third Party Inspection Test 
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A sample (size specified in the table below) is to be randomly chosen by the owner or third party 

representatives for the above mentioned calibrations and tests; those tests must be witnessed by the 

third part representative and attended by (3) three representatives of YWC. 

Acceptance/rejection criteria for those tests: 

 Static pressure as per applicable AWWA standard. 

 Error of indication (accuracy),  

The meter shall be tested for accuracy before and after it has been pressure tested to determine 

whether has been any distortion that could affect the registration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The inspection will include visual inspection, testing the accuracy under rated operating 

conditions at zero- and 45-degrees rolling angle in addition to Vibration effect. 

 Failure to achieve these criteria will result in rejecting the whole batch with the same sequence 

of serial numbers will be rejected and the winning bidder to manufacture a new batch and all the 

above procedure will be repeated.  

 The winning bidder is requested to inform YWC in written of the production time schedule and 

of calibration and testing time, duration and location in advance allowing enough time (not less 

than 2 months) for travel arrangements.  

 The Winning bidder shall provide YWC with the accuracy calibration certificate and calibration 

data for each flowmeter (full reports and results of all tests) YWC may require the Winning 

bidder to carry out any test and/or inspection not required by this Contract but deemed 

necessary to verify that the characteristics and performance of the Goods comply with the 

technical specifications and standards under this Contract, provided that the Winning bidder‘s 

Test Sample Size (For each DN requested in the BoQ) 

The number of Samples depend on number of meters in the BoQ as indicated in the table 

below: 

Quantity as per BoQ Number of Samples to be tested 

Number of meters ≥5 1 

5< Number of meters ≥20 2 

20 < Number of meters ≥50 3 

50 < Number of meters ≥100 4 

Number of meters≤100 5% of meters' number 
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reasonable costs and expenses incurred in the carrying out of such test and/or inspection shall 

be added to this Contract Price. Further, if such test and/or inspection impede the progress of 

manufacturing and/or the Winning bidder‘s performance of its other obligations under this 

Contract, due allowance will be made in respect of the delivery dates and completion dates and 

the other obligations so affected.  

 The goods shall be inspected before each shipment; the winning bidder is requested to call the 

chosen Third Party Company and YWC‘s representatives to attend and witness the inspection 

to verify quality, quantity, packing, marking and loading and delivery to YWC/Hofa warehouse.   

 The winning bidder shall bear all costs of inspection including (fees of third party, all travelling 

and accommodation plus per diems for the YWC‘s representatives, the cost should be included 

in the tender unit price).  

 The third-party inspection tests certificates shall include the following stages: 

• Testing at the factory  

• Packing, And the kind of inspection:  

• Review document  

• Witness inspection at least (visual and tests) and the test certificates must show the 

results.  

• Before dispatching the supplies, another visual inspection shall be done in respect of 

proper packing and to certify the Bill of Lading for each shipment.  

• Loading and proper delivery to YWC/Hofa warehouses.  

   Acceptance and approval from JISMO are the winning bidder sole responsibility.  

 

 

 

 

Ambient temperature:             -10oC to +60oC 

Fluid Type:                        Drinking Water 

Maximum operating water temperature:  50°C  

Nominal Pressure:              10,16, 25 bar. (Nominal pressure shall be as specified in the bill of 

quantity) 

3.6.3 Operating conditions: 
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Power supply shall be one of the following options and shall be specified in the bill of quantities: 

 Main power supply: Meter shall have ability to connect with 230 VAC 50 Hz single phase AC 

supply with Backup Battery for 3 years to work during interruption of power supply from 

electric network shall be provided. 

 

 Battery operated: Site replaceable batteries with lifetime not less than five years. 

  The operation of replacing the battery shall be carried out in a way that does not necessitate 

breaking the statutory metrological seal nor tempering the Ingress protection of the flowmeter.  

 

 

 

 

 

 flow velocity: -10 to 10 m/s (Bi-directional (Forward and reverse flow direction)) 

 Accuracy (Max. Permissible error): ±0.5% of rate from 0.3 m/s to 10 m/s. 

 Each flow meter shall be tested and calibrated at min. 5 points under the operating conditions. 

 Repeatability:  0.1% of span or less. 

 Upstream and downstream piping: install the sensor with a maximum of five straight pipe 

diameters upstream and two pipe diameters downstream from the electrode plane. 

 

 

Sensor Technology: Electromagnetic. 

Mounting type: In line type. 

End fittings: The metering tube end connections shall be carbon steel flanged 

According to EN 1092-1, ISO 7005 or equivalent 

Media conductivity: ≥ 5 μS/cm (Potable Water)  

Measuring Tube Material: Stainless steel 304 

3.6.4 Power SUPPLY 

 3.6.5 Flow Performance 

3.6.6 Meter body and detector 
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Insulating liner material: EPDM lining, Neoprene, Hard Rubber, Rilsan, Polyurethane, Elastomer, 

PTFE lining or any approved material for potable water. WRAS, NSF/ANSI 

61 approved or equivalent 

Tube housing: Carbon steel with proper outside/inside corrosion protection 

 Enclosure head rating: IP68 minimum 

 Electrodes Material: Self-cleaning 316L SST, Titanium, Hastelloy or better 

 

 

Enclosure Rating:         IP68 for compact version, IP67 for transmitter and IP 68 for   

                                           sensor (remote version)     

Mounting:   Compact or remote installation with factory mounted double shielded 

twin-core cable or higher with length up to 25m 

Display: Alphanumeric LCD display with enough characters to show flow reading 

totalized   forward flow, reverse flow, alarms (leak detection, no flow 

detection, high flow detection, tamper Detection,…), flow direction,  

battery lifetime indicator or power supply indicator and history data 

programming keypad, with m3/h for flow and m3 for totalized flow. 

Language:  English 

Anti-tampering protection: The flowmeter shall be protected against tampering by means of a 

metrological seal and software protection (Password protection for the 

total amount, main setting, and calibration factor) 

Electrical Protection: Transient protection circuitry. 

                                            Protection against reverse polarity when battery powered. 

Housing material: Robust plastic with glass window, Powder-coated aluminum with glass 

window or other corrosion resistant metal 

 

 

 

 

3.6.7 Converter unit (Transmitter) 
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Data Storage 

Flow meter settings and Totalized flow:  shall be stored in nonvolatile memory. 

             

Data Logging: Internal data logging for main parameter: flow (forward and reverse), total 

flow, alarms, and meter status.   

 

 

 

Option 1: The main-powered (AC powered) meter shall give 4-20 mA Analogue Output 

 (HART protocol). 

Option 2: The battery-powered meter shall be equipped with data Logger and GSM/GPRS Module. 

The communication module must be of open protocol with a possibility to cooperate with the 

equipment from various manufacturers.  

 

 

 

 

 The meter shall furnish with suitable earthing flange or Grounding rings as recommended by the 

manufacturer. 

 

Data Logger and GSM/GPRS Module  

 

 The battery-powered flow meter shall be equipped with data logger and 3G GSM/GPRS module 

as separate device or built in the converter (transmitter) unit compact or remote installation 

with IP68/NEMA 6P enclosure and factory mounted cable. 

 Data logger and GSM/GPRS module shall be equipped with built-in high-performance antenna 

designed for the installation in manholes. 

 It shall import the logged data (accumulated total flow, instantaneous flow, and alarms) from 

EMF and export it through GPRS provider to data acquisition station and vice versa. 

 Data logger capacity shall be 3 months at 15 minutes logging interval these parameters and data 

shall be password protected. 

 Transmitting data to the remote workstation shall be programmable by time schedule and as 

requested by the operator or in fault occurrence. 

 It shall be equipped with dedicated replaceable battery with lifetime not less than five years.  

 The battery shall be replaced without loss of logger contents enabling smooth switchover.  

3.6.8 Communications 

3.6.9 GROUNDING (EARTHING) 
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User interface 

 

The data logger shall be supplied with software to configure the data logger 

shall install the software to configure the data logger or with a web solution that can fulfill real time 

connectivity with Utility.  

The Software can be integrated with SCADA system and AMR/AMI system at the same time. 

Software 

 

 

Install the Utility Full licensed software with following requirements: 

 User friendly ensuring easy installation, configuration and use. 

 The software shall be installable on commonly used operating systems as windows 2008 or 2012.  

  Future expandability to add new meters without complicated process.  

  The software shall be capable to configure the data pulling rate and a manual invoke to get data 

any time from any flow meter as per operator request. 

 Meter can be read on demand.  

  The following views shall be provided as minimum: 

 List view showing the data for all meters. (Flow (m3/hour), Totalizer, Flow Direction 

(forward / reverse), Empty Pipe detection, Meter Battery capacity, Meter fault. 

 Alarm view. 

 Tamper detection 

 Trend view for flow rates  

 Configuration view. 

 Data memory capacity 

 The software shall export the data in different formats acceptable for data utilization.  

  The solution system shall have built-in and ad-hoc reporting capabilities. Report formats must 

be user-customizable, using a built-in report writer or a third-party commercially available 

report. Reports must be able to be directed to a printer, screen or data file. Reports shall be in 

Arabic and English. 

 Full licensed Server software able to operate and manage as minimum 300 flow meters with not 

less than 10 concurrent client licenses. 

 The proposed software solution shall be of the latest version and has a lifetime of not less than 

5 years. 

 User friendly ensuring easy installation, configuration and use or limitations and preferably 

without license additions. 

 Future expandability to add new meters without complicated process. 

 The software shall be capable to configure the data pulling rate and a manual invoke to get data 

any time from any flow meter as per operator request. 

 Software shall be an open protocol type with the ability to communicate to various 

manufacturers and not limited to a certain protocol not a certain manufacturer. 
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Documents to be provided at Time of Tender 

 

 Quality assurance certificate (ISO 9001). 

 Environmental management systems ISO 14001: 2004 certificate. 

 Potable water certificate from Third Party NSF 61 or equivalent standard. 

 The manufacturer‘s calibration facilities accredited certificate according to ISO/IEC 17025. 

 The accrediting bodies registration membership (ILAC MRA Signatories) of the International 

laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

 The certificate should be certified from Jordan Institution for Standard and Metrology (JISM) 

with an official letter, the letter should be renewed annually. 

 

  Document to be provided upon delivery  

 

The bidder shall provide all the following technical documents and certificates as minimum:  

 Certificate of origin.  

 Packing list. 

 Third Party inspection certificates. 

 Flow meter installation and operation manuals. 

 Maintenance manual. 

 Precise rules for the replacement of the battery locally. 

 Flow meter user manual. 

 Data logger and GPRS installation and configuration manual. 

 Software user manual. 

 Traceable calibration certificate for each flow meter. 

 Potable Water Certificate. 

 

 

 Installation and commissioning  

 

The bidder should train and supervise the Utility stuff to implement the system to ensure correct water 

meter installation, data logging, transfer data to Utility meter server and convert the received data to 

convenient form like SQL. 
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3.7 PRESSURE REDUCTION VALVE (PRV) 

3.7.1 Design 

The Pressure Reducing Valve shall conform to the latest version of AWWA Standard C530 Pilot-

Operated Control Valves.  

The Pressure Reducing Valve shall be a pilot operated diaphragm valve designed to automatically reduce 

a higher inlet pressure to a steady lower downstream pressure regardless of varying flow rates and 

varying inlet pressure. 

The main valve shall be a hydraulically operated, single diaphragm actuated, globe pattern valve. The 

valve shall contain a disc and diaphragm assembly that forms a sealed chamber below the valve cover, 

separating operating pressure from line pressure. 

The main valve shall consist of three major components: the body; the cover and the internal trim 

assembly. 

The valve components shall be accessible and serviceable without removing the valve from the pipeline.  

All necessary repairs shall be made from the top of the valve while the body remains in line. 

 

For valves that must provide a large range of downstream flows that cannot be covered by the main 

valve, provide a low capacity bypass pilot valve assembly mounted on the main valve with settings 

coordinated with the main valve settings to allow the main valve to close completely and the bypass to 

provide low flow pressure control. 

3.7.2  Construction 

The main valve body and cover shall be Ductile Iron ASTM A536. Grade 65-45-12 or higher, and all 

internal cast components shall be Ductile Iron or 316 Stainless Steel.  

Flange connection shall be according to EN 1092-2, ISO 7005-2 PN PN16/PN25 or equivalent. 

All Ductile Iron components, including the body and cover, shall be inside and outside fusion bonded 

epoxy coated with a minimum thickness of 250 µm. Epoxy shall be applied in accordance with AWWA 

C550. 

All main valve throttling components (valve seat and disc guide) shall be bronze or Stainless Steel.  

All stems, nuts and spring shall be stainless steel. 

The disc shall be made of Bona-N rubber or EPDM 
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The disc, seals and diaphragm assembly must be guided by two separate bearings, one installed in the 

valve cover and one concentrically located within the valve seat, to avoid deflection and assure positive 

disc-to-seat contact. 

The diaphragm shall be constructed of nylon reinforced Buna-N or EPDM and shall not seal directly 

against the valve seat and shall be fully supported by the valve body and cover. 

 Direct sealing diaphragm valves may be considered in low -pressure system.  

The technical catalogue shall contain the cavitation, flow and performance charts. 

Where there is a potential for noise, vibration and erosion damage from cavitation, the valve 

manufacturer shall provide a computerized sizing and cavitation analysis, using independent third-party 

software. Cavitation analysis shall provide the status of cavitation based on operation conditions as to 

valve size, flow rate requirements and pressure conditions. The cavitation analysis shall also provide 

information as to Cv factor, percent of valve lift, cavitation index and noise level. 

In order to eliminate the potential for valve cavitation under the operating conditions, the pressure 

reducing valve shall be equipped with Anti-cavitation control trim made of 316 stainless steel and shall 

be engineered to be optimized to the actual operating parameters of the control valve application and 

warranted to perform correctly and prevent main valve cavitation damage under the operating 

conditions.  

The valve shall be certified as a complete drinking water valve according to NSF, WRAS, or equivalent 

recognized standards. 

 

 Pilot System 

The valve shall be operated by a system of pilot controls necessary to perform the specified function. 

The pilot system shall be factory pre-piped, installed on the main valve and tested as an assembly and 

factory adjusted to customer requirements. 

In addition to the necessary pressure regulating pilots, the system shall incorporate a strainer, Position 

Indicator and opening and closing speed control valves. 

Enough isolating valves and pipe unions shall be provided to facilitate removal and maintenance of the 

pilot system without disturbing the main valve. 

The pilot system shall be equipped with a second pilot for the intermittent supply applications. This 

secondary pilot system shall act as a regulator for turbulence and extreme pressure variations that 

occurs at the beginning of the pumping and until the pressure and flow is stable. 

Pilots, controls, piping and fittings shall be corrosion resistant Stainless Steel, copper, bronze or brass 
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3.7.3 Controller 

 

I. Installation and Commissioning 

All PRV Control Systems must be quick easy and simple to install. 

It is required that the PRV Control System can be rapidly serviced with replacement components, these 

replacement components should be programmed with a duplicate configuration remotely via the Host 

Software Suite or locally using a field programming device. 

The PRV control system shall be supplied with either a hydraulic actuator or electrical actuator as the 

interface between the electronic controller and any brand of the hydraulic PRV. 

The electric actuator shall be sealed and watertight to IP68 

The PRV control system adds the ability to increase the outlet pressure proportional to pipe friction. 

This means that the valve can maintain a relatively constant pressure at a remote location (critical point) 

under varying flows. 

3.7.4 Control Models 

The PRV Control Systems must provide accurate and reliable control in several different control 

modes. 

1. PRV Control System should be able to modulate the PRV control and maintain the required 

network pressure target without the requirement for a flow signal input. 

2. PRV Control System should provide control of network pressure against flow, time, and a 

combination of flow/time and from direct feedback from CP data. 

3. The system must use adaptive algorithms, which automatically respond to changing network 

characteristics and proportionally modify control models in order to maintain required 

levels of service but optimizing potential opportunities to reduce pressure. 

4. The PRV Control System must be able to accept inputs from the critical point logger.  

5. PRV Control System must be able to automatically adjusts pressure in response to changing 

demand to ensure that the ―critical point‖ of the network always receives sufficient pressure 

(for PRVs information refer to the enclosed schedule ―PRVs data‖).  
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3.7.5 PRV Control 

PRV Control Systems must operate as to smoothly and efficiently adjust the Pressure Reducing Valve 

without causing pressure surges or cavitation. 

1. It should be possible for the PRV Control System to finely adjust the PRV outlet pressure to a 

resolution of 0.1m, ensuring smooth and efficient adjustment of the outlet pressure to reduce 

the possibility of inducing pressure surges. 

2. In fault conditions the PRV Control System should be able to directly fully open or close the 

valve in response to extreme or emergency situations. 

3. A pressure failsafe setting needs to be configured in the PRV Control System so output pressure 

never falls below an acceptable level. Mechanical fail-safes must be installed to ensure sufficient 

network pressure even in extreme failure conditions 

3.7.6 Network Data/Logging  

All PRV Control Systems components must have internal data logging. 

 The PRV Control System must incorporate advanced bi-directional communication system. 

 PRV Control System record data from PRV inlet pressure, PRV outlet pressure and Flow. 

 Logging and Dial-in frequency must be remotely configurable from the Host Software Suite. 

 Each logging components should have the ability of fast logging to 1 second, this is to enable 

accurate minimum night flows to be calculated/investigation of network events and should be in 

addition to the normal logging channel. 

 A dedicated telemetry data logger shall be installed at the Critical Point (point of lowest 

pressure in the pressure zone).  This data logger must record pressure and have the ability to 

transmit data to the Host every 5 minutes. 

 Data from all logged parameters must be accessible through a web interface from any web-

enabled device. 

 Pressure Transducer should have an accuracy of 0.1% and a repeatability of 0.1%, full scale. 

 Flow input needs to have options to accept both pulse and analogue (4-20mA) inputs. Flow 

logging needs to have count and event modes.  
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3.7.7 Alarms 

All PRV Control Systems components should have alarm routines to provide early warning of network 

events. 

1. Alarms must be remotely configurable via the Host Software Suite or locally using the field 

programming device 

2. All alarms should be able to be configured to send to the Host Software Suite and to individual 

hand phone numbers via SMS. 

3. Alarms should be able to be configured as; Rate of Change, Profile, Minimum Night Flow and 

Threshold. PRV Control System should be able to accelerate the rate of data dial-in upon alarm.  

Dial-in rate is increased if an alarm situation is triggered.  

3.7.8  Communications 

All PRV Control Systems components should have two-way communications. 

1. All configuration parameters, including exact regulated pressure, shall be programmed remotely 

via the Host Software Suite. 

2. Communications should be available via 3G, GPRS and SMS.  

3. Each logging components should be able to be configured to send data to the host down to a 

frequency of 5 minutes. 

4. PRV outlet target pressure should remotely adjustable from any web-enabled device. 

5. Alarms, Logged Data shall be sent to the Host Software Suite to a minimum frequency of every 

5 minutes. 

 

6. PRV Control System should be able to operate autonomously and not be susceptible to loss or 

impaired control due to temporary or permanent failures to the GSM network. PRV Control 

System shall continue to control according to the latest flow and time related pressure models 

indefinitely in the event of communications failure. 

 

II. Host Software Suite 

A Host Software Suite is required to manage the PRV Control System 
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1. The Host Software Suite needs to be web-based with access available to any web-enabled 

device. 

2. Host Software Suite needs to be able to be installed on a suitable server installed and managed 

locally, independent and isolated from access via any third party.  This server will be owned and 

managed by the user. 

3. Host Software Suite will offer Control, Monitoring, Database Management and Display functions. 

4. Individual access to Control functions will be granted by the system administrator.  The Host 

Software Suite will allow the administrator to grant individual users different levels of system 

access.  

5. The Host Software Suite can be integrated with existing Aqaba Water SCADA system. 

III. Power Requirements 

Both the PRV Control System and the Critical Point Logger require independent power supplies 

The PRV Control system shall have ability to connect with 240 VAC 50 Hz. Battery operated is 

optional and should be priced separately. 

The Critical Point Logger shall be battery operated. 

1. All battery shall be with an expected lifetime under normal operation of 5 years. 

2. Batteries can be installed internally or externally of the PRV Control System and CP logger. 

3. Low battery alarms must be generated by all components to allow for predictive maintenance.  

This alarm should be triggered more than a month before battery depletion. Battery voltage 

shall be transmitted to the Host Software Suite as part of the data message.  

 

IV. Physical 

Both the PRV Control System and the Critical Point Logger require to robust and suitable for 

installation in underground chambers. 

1. Operating temperature should be from -15oC to +60oC 

Ingress protection is to IP68, fully submersible. PRV Control System should operate when totally 

submersed without the requirement of a breather. 
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3.7.9 Marking 

 

 

Markings shall be cast on the body with raised letters or provided on a corrosion-resistant plate. The 

markings shall show the valve size, manufacturer, pressure class, model number or serial number, and 

year of manufacture. 

 

3.7.10 Testing  

 

The pressure reducing valves shall be tested (Performance test, Seat leakage test and Valve body 

hydrostatic test) according to AWWA C530 requirements. 

 

The manufacturer shall provide a certified statement that proof-of-design tests were performed as 

described in the standard and all requirements were successfully met. 

 

3.7.11 Document to be submitted during the tendering: 

-   Potable water certificate from Third Party. 

- AWWA 530 conformity or self-declaration of the required standard approved in USA. 

- All required technical data sheets and technical catalogs that includes but not limited to 

(dimensional drawings, cavitation, flow and performance charts.) 

 

 

 

3.7.12 Document to be submitted on delivery: 

 

- Test result Certificates. 

- The cavitation analysis. (If required) 

- Certificate of Origin. 

- Installation manual. 

- Operation and maintenance manual. 

- Precise rules for the replacement of the battery locally. 

- GPRS installation and configuration manual. 

- Software user manual. 

- Warranty certification from manufacturer  



 Price Analysis List 

 
 

 YWC-FARA5-2.4/2021            اٌماػذج خضاْ ٌٚغا٠ح وفشٔدٗ عذ ِٛلغ فٟ اٌّمرشزح ا١ٌّاٖ ِؼاٌدح ِسطح ِٓ إٌالً اٌخػ ٚذّذ٠ذ ذٛس٠ذ ِششٚع
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3.8 STRAINER 

 The strainer shall be in-line top cover type, the top cover can be removed without taking 

strainer out of the pipeline, the body shall be equipped with a stainless-steel cap tapped and 

plugged for drain.  

 Strainer mesh size shall be as recommended by the manufacturer of flow meter, pump or 

control valve and shall be max. 2mm. 

 The strainer body and cover shall be made of ductile iron GGG40, GGG50 or equivalents. 

 Cover seal shall be made of Buna-N or EPDM suitable for potable water 

 Strainer shall be made of 316 stainless steel with ductile iron frame. 

 All fasteners shall be made of stainless steel. 

 Flanged ends shall be flanged according to ISO 7005-2, EN 1092-2 PN 10, PN16 and PN25 bars 

according to the Bill of Quantities. 

 The strainer shall be tested and certified as a complete drinking water according to NSF 61, 

WRAS, or equivalent recognized standards. 

The body cover and strainer frame shall be coated with fusion bonded epoxy, both interior and 

exterior. Epoxy shall be applied in accordance with AWWA C550 or epoxy powder coated according 

to EN14901 with minimum 250µm and shall be NSF61, WRAS certified or equivalent recognized 

standards.  

3.8.1 Marking: 

The strainer size, pressure rating, year of manufacture and manufacturer‘s name & model shall be cast 

onto the strainer body or be on a permanently attached nameplate.  
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 انغضء انغبدط

 انششٔؽ انخبطخ ثبنوبئًخ انغٕداء
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في ما يخز القائسة  2019( لعاـ 28حكػميو رقع )السذتخيات ال عميسات وشخوط نطاـ تتصبق  -
  الدػداء.
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)شػػخط االلتػػداـ بتػريػػج السػػػاد السصمػػػب تػريػػجىا الخسػػـػ الجسخكيػػة  مالحطػػة ىامػػو: العصػػاء معفػػى مػػغ
 الخسػـػ ووالزخيبة العامة عمى السبيعات ائق العصاء ( وىػ غيخ مخفق بػث 939لمسذخوع حدب الكػد 

  والزخائب االخخى.
 جداول الكمٌات

 

 مقجمو: - أ
 تعتبخ ججاوؿ الكسيات مع السقجمو جدء ال يتجدء مغ وثائق العصاء وتقخأ وتفدخ عمى ىحا االعتبار . - 1
 بالجيشار االردني . تدعيخ جسيع البشػد يغعمى السشاقر - 2

السحمية والجيات األمشية و/أو أه  و/أو الػزارات التشديق و التعاوف مع أه مغ الدمصات يجب عمى السقاوؿ -3
وااللتداـ بستصمباتيع وتكػف محسمة عمى  جية أو فخد مسغ قج يكػف ليا/لو أه تأثخ أو تأثيخ عمى أعساؿ السذخوع

 . جخاء ىحا االلتداـاو زمشية سعخ العصاء وال يدتحق السقاوؿ اه تعػيزات مالية 
 :تدعيخ البشػد في ججوؿ الكسيات - ب

اف مػاصفات ووصف االعساؿ لمبشػد السبيشو في ججاوؿ الكسيات غيخ مفرمو في الججاوؿ وعمى السشاقز مقجـ العصاء   - 1
 لمتاكج مشيا قبل وضع اسعاره.والسخصصات  الخجػع الى السػاصفات والذخوط

اساس الدعخ لكل وحجه كيل لجسيع االعساؿ السبيشو في ججاوؿ عمى السشاقريغ وضع اسعارىع الفخديو لمبشػد عمى  - 2
يجب أف و  الكسيات وتعتبخ ىحه االسعار ممدمو لمسقاوؿ وصالحو لجسيع االعساؿ السصمػبة في أه مػقع ضسغ مشاشق العصاء.

السثاؿ ال  تذسل عمى سبيل ما لع يشز العقج عمى خالؼ ذلظ جسيع التدامات السقاوؿ بسػجب العقج االسعار ىحه تغصي
واالختبارات  واالعساؿ السداحيةوفحز التخبة والحساية والحفخ واعادة االوضاع والشقل : التػريج والتخكيب الحرخ ما يمي

 والريانة والتذغيل وأه تجريب مصمػب والتأميغ والخبح والشفقات العامة والسخاشخ والتخديغوالعسالة والسػاد والسقاشع 
 الخ مغ االعساؿ الالزمة مغ أجل تشفيح االعساؿ حدب متصمبات صاحب العسل و وثائق العصاء....  والسافقات والتراريح

 عمى السشاقريغ وضع اسعارىع االفخديو لػحجة الكيل بالخقع والكتابو . -3
تفعة والسالي تحميل اسعار مفرل لكافة بشػد ججاوؿ الكسيات واه بشػد مخ  )اف وجج( عمى السقاوؿ تقجيع مع عخضو الفشي -4

 عغ االسعار الجارجة يحق لراحب العسل مفاوضة السقاوؿ عمييا.
تكػف ىحه االسعار شاممو لجسيع التكاليف مغ ايجه عاممو واجػر واليات واالرباح وأه مراريف اخخى تتختب عمى  -5

اده في االسعار السقاوؿ بسػجب شخوط العقج اف كاف مشرػصا عمييا صخاحو او ضسشا، وال يحق لمسقاوؿ السصالبو باه زي
 اله سبب كاف اال في الحاالت التي تجيدىا شخوط العقج .

يكػف الدعخ لمػحجة في ججوؿ الكسيات العساؿ تسجيج انابيب السياه شامال عمى سبيل السثاؿ وليذ الحرخ تػريج جسيع  -6
خابط  والفمشجات والقصع انػاع االنابيب عمى اختالؼ اقصارىا  وجسيع القصع مغ اكػاع وتييات ونقاصات وسجادات وم

الخ وحفخ الخشادؽ وتسجيج االنابيب وعسل وتشفيح التػصيالت الالزمة وتػريج السعاجيغ والسػاد الالزمة وتشفيح …الخاصة
( ألنابيب  Thrust Blocksوصالت األنابيب الجكتايل وتخكيب القصع حيثسا يمـد وتػريج وصب الجعامات الخخسانية ) 

صات السخبخية وتػريج ووضع ) األدلة الكتخونية والذخيط التححيخه البالستيكي(  أو ) الذخيط التححيخه الجكتايل وكافة الفحػ 
السعجني ( ويذسل أيزًا تقجيع جسيع السػاد والتجييدات الالزمة واجخاء فحز التدخب ) الزغط الييجروليكي ( والغديل 

سع الى الدصح العمػه واعادة االوضاع ونقل االنقاض ... الخ والتعؿيع  وتغميف الػصالت والصسع )مغ مػاد مختارة ( والص
 وجسيع متصمبات العقج بسػجب السخصصات والسػاصفات وحدب تعميسات السيشجس السذخؼ .
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عمى السقاوؿ اف يزسغ اسعاره لتكمفة جسيع االعساؿ الالزمو لمتحكع بالسياه حيثسا تكػف الحفخيات في ارض مغسػره  - 7
حجث تقاشع بيغ خصػط السياه والرخؼ الرحي والعبارات والسرارؼ الدصحيو او خصػط مياه اخخى بسا في بالسياه وحيثسا ي

 ذلظ االحتياشات الزخوريو لتػفيخ السياه لسشصقة العسل .
 تذسل االسعار االفخاديو ايزا عمى سبيل التػضيح وليذ الحرخ االعساؿ السسقتو والسعجات االنذائيو  والحخاسو واالناره -8

وتػفيخ السسخات اآلمشو لمسػاششيغ واالرباح واية نفقات اخخى شامال جسيع االخصار وااللتدمات الػارده او التي يشز عمييا 
 العقج .

اضافو الى ذلظ فاف االسعار االفخاديو واالجػر تعتبخ شاممو لحسايو وتثبيت جسيع اعساؿ السػاسيخ والعبارات والكػابل   -9
ق السبيشو وغيخ السبيشو عمى السخصصات التي يسكغ اف تتعخض لمخصخ اثشاء تشفيح عسميات السقاوؿ  وجسيع الخجمات والسخاف

وتذسل االسعار كحلظ تكاليف الفحػص التي يصمبيا السيشجس وكحلظ تذسل عسل وتحزيخ وتقجيع السخصصات التشفيحيو وكحلظ 
 السخصصات السخجعيو .

ت التي يزعيا السقاوؿ انيا الؿيسو الحؿيؿيو والذاممو لالشغاؿ الػارده  تعتبخ االسعار الػارده في ججوؿ الكسيا -10
والسصمػبو في ججوؿ الكسيات بسػجب السػاصفات والسخصصات وتعميسات السيشجس وانيا تذسل ايزا ارباح السقاوؿ  وتعػيزو 

 عغ أه التدامات اخخى قج يتحسميا وفقا لذخوط ومػاصفات العصاء .
االشاريف واعادة والخدمات وازالة واعادة تركٌب  القائسوً ٌضعها المماول شامله حماٌة االنشاءات سعار التتكػف اال -11

وضع الدصػح كسا كانت عميو واالدراج وحجيج الحسايو عمى جػانب الصخؽ والجدػر واشارات السخور واالسيجو وكل الخجمات 
او تغييخ خصػط السػاسيخ القائسو تحت االرض واية خجمات  والسشذئات التي قج تتاثخ بذكل مباشخ وغيخ مباشخ وكحلظ ازاحة

 اخخى وكحلظ اعادة زراعة الذجيخات والتخبو الدراعيو وكل ما يمـد وحدب تعميسات ومػافقة السيشجس .
عمى السقاوؿ استعساؿ االسسشت السقاـو لالمالح في جسيع انػاع الخخسانو السالمدة لمتخبة )خخسانة الشطافة،قػاعج  -12
عسجة، الجدػر االرضية،ججراف التعميات،الججراف االستشادية واساساتيا،تغميف االنابيب....الخ ( وبجوف أه عالوات او اال

 فخوقات في االسعار.
 الكيل والجفع:

اف كسيات االعساؿ الػارده في ججوؿ الكسيات ىي كسيات تقجيخيو ومحكػره لتثبيت االسعار االفخاديو لشػع وقصخ السػاسيخ  - 1
) وشبيعة مػاد الدصػح ( التي يتػقع تشفيحىا خالؿ مجه العقج وىي قابمو لمدياده والشقراف بشدب غيخ محجده ويجفع لمسقاوؿ 

 عغ الكسيات مغ االعساؿ السشجده فعميا والتي يػافق عمييا السيشجس .
عسل السخصصات التشفيحية واية عمى السقاوؿ اخح مػافقة صاحب العسل عمى الكسيات التي سيتع تػريجىا لمسذخوع بعج  -2

 مغ قبل صاحب العسل يتحسميا السقاوؿ. عميياكسيات زائجة لع يتع السػافقة 
أه عسل يقـػ بو السقاوؿ ويكػف غيخ مصمػب في العقج وليذ بامخ خصي مغ السيشجس لغ يكػف مذسػال في عسمية  -3

 الكيل.
عمي الحه يشفحه السقاوؿ حدب نػع وقصخ السػاسيخ وحدب شبيعة تكاؿ اعساؿ خصػط السياه السختمفو بالستخ الصػلي الف -4

مػاد الدصػح السختمفو وتقاس خصػط السياه السشفحة مغ الشيايات السبيشة عمى السخصصات عمى محاور خصػط السػاسيخ 
ع يحكخ خالؼ بجوف حدع القصع مغ أكػاع وتييات ونقاصات ... الخ وتذسل عسمية الكيل السػاسيخ داخل غخؼ السفاتيح ما ل

 ذلظ. 
يجفع عغ السفاتيح واليػايات .... الخ بانػاعيا واقصارىا السختمفة بالعجد ويكػف الدعخ لمػحجة شامال جسيع ما  -4

 يمـد بسػجب وثائق العصاء ومتصمباتو وشخوشو.
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 ان االعسالبي الخقم
وحجة 
 الكسية الكيل

 السبمغ االجسالي سعخ الهحجة

 ديشار فمذ ديشار فمذ
 :حػفا -تػريج السػاد التاليو الى مدتػدعات شخكة مياه اليخمػؾ 

 الى ىحا الججوؿ في السحكػرة السػاد وتػريج تقجيع السقاوؿ عمى يجب 
 عغ التديج فتخة خالؿ كاممة حػفا – اليخمػؾ مياه شخكة مدتػدعات

 ىحه عكذ السقاوؿ عمى ويجب ، السباشخة أمخ تاريخ مغ أشيخ خسدة
 صاحب قبل مغ العتسادىا عسمو وخصة الدمشي بخنامجو عمى السجة
 متصمبات حدب كامال البشج ىحا بتػريج السقاوؿ التـد حاؿ وفي. العسل

. كامال البشج ىحا سعخ يتقاضى اف لمسقاوؿ يدتحق فإنو العسل صاحب
 متصمبات حدب البشج ىحا بتػريج االلتداـ في السقاوؿ اخفق ذاا اما

 يحق فإنو مبخرا غيخ تأخيخا السصمػب السجة وحدب العسل صاحب
 يـػ كل عغ اردني ديشار 100 تداوه  مالية غخامة فخض العسل لراحب

             .تأخيخ
 400 قصخ  C40 دكتايل مػاسيخوتدميع  حػفا مدتػعات الى تػريج 1

     21,500 ـ.ط ممع
 300 قصخ  C40 دكتايل مػاسيخوتدميع  حػفا مدتػعات الى تػريج 2

 ممع
     11,000 ـ.ط

 200 قصخ  C40 دكتايل مػاسيخوتدميع  حػفا مدتػعات الى تػريج 3
 ممع

     2,100 ـ.ط

 150 قصخ  C40 دكتايل مػاسيخوتدميع  حػفا مدتػعات الى تػريج 4
 ممع

     3,300 ـ.ط

 100 قصخ  C40 دكتايل مػاسيخوتدميع  حػفا مدتػعات الى يجتػر  5
 ممع

     4,500 ـ.ط

     500 ـ.ط ممع125بػلي اثيميغ قصخ  مػاسيخوتدميع  حػفا مدتػعات الى تػريج 6
     2700 ـ.ط ممع63بػلي اثيميغ قصخ  مػاسيخوتدميع  حػفا مدتػعات الى تػريج 7
 Double orifice -Air)  ػاياتىوتدميع  حػفا مدتػعات الىتػريج  8

Valve   20 عجد بار 40ممع بزغط اسسي 80 ( قصخ 
        

 40 اسسي" بزغط 6بذ قصخ امحوتدميع  حػفا مدتػعات الىتػريج  9
 7 عجد   بار

    

 السجسػع يشقل لسا بعجه 
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265 ٚذٛس٠ذ ِٛاع١ش ِٚساتظ ٚلطغ ٌّغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ ا١ٌشِٛن ػدٍْٛ ِسافظح - ػٕدشج تٍذج فٟ  اٌّمرشذ
  

 

 
 
 
 
 

 بيان االعسال الخقم
وحجة 
 الكسية الكيل

 ليالسبمغ االجسا سعخ الهحجة

 ديشار فمذ ديشار فمذ
بزغط اسسي  ممع 300بذ قصخ امحوتدميع  حػفا مدتػعات الىتػريج  10

 4 عجد بار   25
        

بزغط اسسي  ممع 200بذ قصخ امحوتدميع  حػفا مدتػعات الىتػريج  11
     3 عجد بار   25

بزغط اسسي  ممع 150بذ قصخ امحوتدميع  حػفا مدتػعات الىتػريج  12
     5 عجد بار   25

بزغط اسسي  ممع 100بذ قصخ امحوتدميع  حػفا مدتػعات الىتػريج  13
     20 عجد بار   25

 25بزغط اسسي  "  2بذ قصخ امحوتدميع  حػفا مدتػعات الىتػريج  14
     11 عجد بار  

ممع ضغط 300وتدميع مخففات ضغط قصخ  حػفا مدتػعات الىتػريج  15
 بار  25ممع ضغط  300( قصخ 2سحابذ عجد )شامال ال بار 25

     3 عجد

ممع ضغط 200وتدميع مخففات ضغط قصخ  حػفا مدتػعات الىتػريج  16
 بار 25ممع ضغط  200( قصخ 2شامال السحابذ عجد ) بار 25

     3 عجد

ممع ضغط 150وتدميع مخففات ضغط قصخ  حػفا مدتػعات الىتػريج  17
 بار 25ممع ضغط  150( قصخ 2شامال السحابذ عجد ) بار 25

     3 عجد

ممع ضغط 100وتدميع مخففات ضغط قصخ  حػفا مدتػعات الىتػريج  18
 بار 25ممع ضغط  100( قصخ 2شامال السحابذ عجد ) بار 25

 عجد
6 

        
 electromagneticوتدميع عجادات مياه  حػفا مدتػعات الىتػريج  19

flowmeter   2 عجد ربا 25ممع ضغط  200قصخ 
    

 electromagneticوتدميع عجادات مياه  حػفا مدتػعات الىتػريج  20
flowmeter   17 عجد بار 25ممع ضغط  150قصخ 

    
 electromagneticوتدميع عجادات مياه  حػفا مدتػعات الىتػريج  21

flowmeter   7 عجد بار 25ممع ضغط  100قصخ 
    

 الشيائيالسجسػع  
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 بيان االعسال الخقم
وحجة 
 الكسية الكيل

 السبمغ االجسالي سعخ الهحجة

 ديشار فمذ ديشار فمذ

  

بخوفايل ىشجسي لمسيشجس السذخف   وترسيم  عمى السقاول العسل عمى تقجيم
مهاقع اليهايات ونقاط الغديل بشاء عمى مدار الخط ودرجات السيل و يبين 

دراسة ىيجروليكية دقيقة لسدار الخط السقتخح وتكهن مدهؤلية السقاول التامو 
سعج وبيان نقاط الذبك مع خصهط تشفيح الخط السقتخح حدب البخوفايل ال

 surgeالدحب لمسزخات السقتخحو والبالغو خسذ مهاقع وبسا يتشاسب مع 
tanks . في محصات الزخ  

عمى السقاول تثبيت مدار الخط في حخم الذارع  ) من خالل مداح مخخز 
مهافقة السيشجس السذخف عمى ذلك قبل خح أ و( وتقجيم كخوكي معتسج بالهاقع 

             :العصاءسعار أالبجء بالعسل، وتكهن كمفة تثبيت حجود الذارع محسمة عمى 
تسجيج  حفخ و و فا ونقلحه –استالم من مدتهدعات شخكة مياه اليخمهك  1

زغة اٌّطٍٛب غثماً  ممم 400 قصخ Class C40دكتايل مياه خصهط 

 :ٌٍّٛاصفاخ ٚفٟ األِاوٓ اٌرٟ ٠سذد٘ا خٙاص اإلششاف ٚاٌغؼش ٠شًّ 

 

… زفش اٌخٕادق فٟ خ١ّغ أٔٛاع اٌرشتح ِٓ صخش ٚخشعأح ٚإعفٍد اٌخ  -

ً ٌٍّٛاصفاخ اٌف١ٕح اٌّؼرّذج ػادج األٚظاع ِغ ٚإ ٚاٌّخططاخ اٌّشفمح غثما

 خػ ا١ٌّاٖػٍٝ أعفً ٚأٚاٌرأ١ِٓ , اخ اٌرغ٠ٛح ٚاٌطُّ ٚاٌذن خ١ذاً ٚػٍٝ غثم

 ِغ ٚظغ اٌشش٠ػ اٌرسز٠شٞ اٌّّغٕػ ٚ اٌطُّ زغة اٌّٛاصفاخ اٌّطٍٛتٗ

 ٚٔمً ٔاذح اٌسفش خاسج اٌّٛلغ .  ٚاٌّخططاخ اٌّشفمح

 

ر١اخ ٚ اٌ لطغ اٌرٛص١الخذٛس٠ذ ٚذشو١ة خ١ّغ اٌمطغ اٌالصِح  )ِثً  -

 .ٚاٌّفف ٚاالداترش ٚاالوٛاع ٚاٌٍساَ ٚاٌؼضي ..اٌخ(

 

ٚذؼرثش  ,اٌمائّح ِّٙا تٍغد االلطاساٌخطٛغ شثه اٌخطٛغ اٌّمرشزح ِغ  -

ػٍٝ  حِسٍّ حٚاٌّمرشزاٌرٟ ٠ٕفز٘ا اٌّماٚي ت١ٓ اٌخطٛغ اٌمائّح  اٌشثىاخخ١ّغ 

ٌثٗ ٌّماٚي اٌّطاّا تٍغد الطاس اٌخطٛغ ٚال ٠غرسك اعؼش اٌّرش اٌطٌٟٛ ِٙ

 تثذي اٌشتطاخ ِّٚٙا تٍغ ػذد٘ا .

 

ذىٍفح فسٛصاخ اٌعغػ ٚاٌىٍٛسج ٚاٌغغ١ً ٚخ١ّغ فسٛصاخ إٌٛػ١ح اٌرٟ  -

ذمَٛ تٙا ِذ٠ش٠ح اٌّخرثشاخ .ٚػٍٝ اٌّماٚي اٌرٕغ١ك ِغ اٌثٍذ٠ح / االشغاي 

/ ٕ٘ذعح اٌثٍذ٠اخ ٌرسذ٠ذ ِغاس اٌخػ اٌّمرشذ ٚذىْٛ وٍفح اػادج  اٌؼاِح

ٓ اٌدٙح اٌّؼ١ٕح ) اٌثٍذ٠ح اٚ االشغاي اٌؼاِح اٚ االٚظاع زغة اٌّطٍٛب ِ

 ٕ٘ذعح اٌثٍذ٠اخ ( ِسٍّح ػٍٝ عؼش اٌّرش اٌطٌٟٛ  . 

 

 ٚاٌؼًّ ٠ىْٛ زغة ذؼ١ٍّاخ إٌّٙذط  ٚوّا ٠ٍٟ :

 

)اٌرٕف١ز ٠ىْٛ زغة ِٛاصفاخ اٌثٍذ٠ح اٌّؼ١ٕح اٌغاس٠ح اٌّفؼٛي ٚال ٠سك 

 ٕف١ز ِٛاصفاخ اٌثٍذ٠ٌٍّٗماٚي اٌّطاٌثٗ ترؼ٠ٛعاخ ِا١ٌٗ اٚ ص١ِٕٗ  ٔر١دح ذ

 (ٚصاسج االشغاي  اٌّؼ١ٕح اٚ

 

  
        

 أ-1
قصخ  Class C40 دكتايلوحفخ وتسجيج خصهط مياه  استالم و نقل- 

سصح خخساني في شخيق تابع  اي في االسفمت او البالط او  ممم400
  ٌٛصاسج االشغاي اٌؼاِح ٚاالعىاْ

 12000 ـ.ط
        

 سا بعجهالسجسػع يشقل ل 
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 بيان االعسال الخقم
وحجة 
 الكسية الكيل

 السبمغ االجسالي سعخ الهحجة

 ديشار فمذ ديشار فمذ

 السجسهع مشقهل مسا قبمة 

 ب-1
ممم  في 400وحفخ وتسجيج خصهط مياه دكتايل قصخ  استالم و نقل -

 ٌٛصاسج االشغاي اٌؼاِح ٚاالعىاْشخيق تابع الدميشكهت في 
 

 200 .طـ

    
 ج-1

في ممم  400وحفخ وتسجيج خصهط مياه دكتايل قصخ  استالم و نقل -
 ٌٛصاسج االشغاي اٌؼاِح ٚاالعىاْشخيق تابع فٟ  االرض الصبيعية

 

 3800 ـ.ط

    
 د-1

ممم  في 400وحفخ وتسجيج خصهط مياه دكتايل قصخ  استالم و نقل -
ط.ـ ٌٍثٍذ٠ح اٌّؼ١ٕٗ االسفمت او البالط او سصح خخساني في شخيق تابع  2000 

    

 ه-1
 ممم في400 قصخ دكتايل مياه خصهط وتسجيج وحفخ استالم و نقل -

لمبمجية السعشيو تابع شخيق في الدميشكهت ط.ـ   100 
    

 و-1
 ممم في400 قصخ دكتايل مياه خصهط وتسجيج وحفخ استالم و نقل -

 1800 ط.ـ لمبمجية السعشيو تابع شخيق في الصبيعية االرض
    

 ز-1

ممم  400وتسجيج خصهط مياه حجيج قصخ  الى مهقع العسل تهريج -
ٌالشغاي اٌؼاِٗ اٚ اٌثٍذ٠ح  باستخجام التقشية بجون حفخ في شخيق تابع

 شاِال اٌشثه ِٓ اٌدٙر١ٓ ٚاٌٍساَ ٚاٌؼضي اٌّؼ١ٕح

)٘زا اٌثٕذ ِطٍٛب ذٛس٠ذ اٌّٛاع١ش اٌٝ ِٛلغ اٌؼًّ ١ٌٚظ اعرالِٙا ِٓ 

 زٛفا(

 

 

 400 ـ.ط

    

 خ-1

ممم  والدعخ يذسل 400وتسجيج خصهط مياه دكتايل قصخ  استالم و نقل -
َ ػٍٝ ػشض س 25اعادة وضع الدصح بخصفة دبر وباشهن  سساكة 

  ٚغٛي اٌّمطغ ٚزغة ذؼ١ٍّاخ إٌّٙذط اٌّششف ٚرٌه تّساراج اٌٛادٞ

 اٚ اٌّغاساخ راخ ا١ٌّالْ اٌؼاٌٟ

 

 100 ـ.ط

        
             لسا بعجهالسجسػع يشقل   
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 بيان االعسال الخقم
وحجة 
 الكيل

 السبمغ االجسالي سعخ الهحجة الكسية

 ديشار فمذ ديشار فمذ رقسا وكتابة
     السجسهع مشقهل مسا قبمة  
 Double)  وتخكيب ىهايات استالم من مدتهدعات حهفا و نقل 2

orifice -Air Valve   تاس شاِال"  40 ٍُِ تعغػ اع80ّٟ ( لطش

 ( Gate Valve)  صَ)اٌّفاذ١ر اٌال, ٍُِ ػٍٝ اٌخػ 900إًٌّٙ لطش 

اٌّخططاخ اٌّشفمح  ٚزغة ذؼ١ٍّاخ  اٌّٛاصفاخ ٚ اٌّمرشذ زغة

 إٌّٙذط اٌّششف .

 

 

 عجد
 
 

20 

استالم  ممم شامال" 150( قصخ  WASHOUTتخكيب خط لمغديل )  3    
بار  شامال تهريج  40" بزغط اسسي 6وتخكيب محبذ قصخ  و نقل

شامال الحفخيات الالزمة  وعسهد االستصالو Surface boxوتخكيب 
تهريج شامال وإعادة الخدم وإعادة األوضاع الى ماكانت عميو سابقا 

م.ط(  20ممم بصهل اجسالي )150وتسجيج مهاسيخ دكتايل قصخ 
مشيل  السرب او وحدب السخصصات والسهاصفات ، شامال" عسل

شامال" في حال عجم وجهد مرخف لمسياه سم  90خخساني قصخ 
الحفخ والصسم واعادة الهضع وجسيع ما يمدم  شامال" حجيج التدميح 

و حدب السخصصات السخفقة و لمسشيل  HDوالغصاء السعجني 
 تعميسات السيشجس السذخف .

 

 

 7 عجد

 Ready( يهما 28 بعج 2سم/كغم250) مدمحو خخسانو وصب تهريج 4    
mix الرحي والرخف السياه لسهاسيخ غميفت لعسل(RCE ) شامالا 

 واعادة الفائس ونقل الصسم واعادة والحفخيات التدميح وحجيج الصهبار
 . تقجيخية والكسية التابعة االعسال وكافة الخ.االوضاع

 

 50 3و

 
             االجساليالسجسػع      
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إنضايٛخ رشـٛم  2216نؼبو ( 131)ؽغت انُظبو سهى  كبدس انًوبٔل انًطهٕة( : 3)عذٔل انكًٛبد سهى 

 انؼًبنخ انًؾهٛخ األسدَٛخ يٍ أثُبء انًؾبكظخ
انؾذ االدَٗ  ثٛبٌ االػًبل انشهى

نهجذل انشٓش٘ 

نهلشد دُٚبس 

 (أ* )أسدَٙ

 انؼذد

 (ة)

انًذح 

ثبألشٓش 

 (ط)

    انجذل انشٓش٘

 (د** )

انًجهؾ اإلعًبنٙ    

 (د*ط*ة) 

دُٚبس  كهظ

 أسدَٙ

دُٚبس  كهظ

 أسدَٙ

        ٔظاَ إٌضا١ِح اٌرشغ١ً 

 :تاٌؼذد 1

ذؼ١١ٓ اٌىادس أدٔاٖ ز١ث ٠دة ػٍٝ اٌّماٚي 

اْ ٠ٍسك تىٛادسٖ اٌشئ١غ١ح خٙاص ِغاػذ 

ٔظاَ  2016ٌؼاَ  (131)زغة إٌظاَ سلُ 

إٌضا١ِح ذشغ١ً اٌؼّاٌح االسد١ٔح ِٓ أتٕاء 

 اٌّسافظح ٌّشاس٠غ االػّاس إٌّفزج ف١ٙا

       

 أ
ِٕٙذط زذ٠ث اٌرخشج زغة اٌرخصصاخ 

 اٌّطٍٛتح
400 4 10     

     10 6 250 ف١ْٕٛ ة

     10 15 220 ػّاي ط

  

ع١رُ اٌرأوذ ِٓ إٌرضاَ اٌّما١ٌٚٓ تذفغ اٌثذي * 

اٌشٙشٞ ٌٍؼا١ٍِٓ تّا ال٠مً ػٓ اٌسذ االدٔٝ 

ِٓ ٘زا ( أ)إٌّصٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌثٕذ 

 اٌدذٚي

       

 

االدٔٝ ٌٍثذي اٌشٙشٞ ٘ٛ اٌسذ ( د)اٌثٕذ ** 

ٌٍفشد تاالظافح إٌٝ ل١ّح ِصاس٠ف اٌّىرة 

 ٚاستازٗ ػٓ اٌفشد

       

 

فٟ زاي ػذَ اٌرؼ١١ٓ ٚذشغ١ً اٌؼّاٌح 

االسد١ٔح اٌّطٍٛتح ٚوّا ٚسد اػالٖ ٠رُ زغُ 

ظؼف ل١ّح اٌسذ االدٔٝ اٌّشاس إ١ٌٗ فٟ 

 ِٓ ٘زا اٌدذٚي( أ)اٌؼّٛد 

       

        انًغًٕع ُٚوم إنٗ انخالطخ 
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 937مالحطة ىامو: العصاء معفى مغ الخسػـ الجسخكية )شخط االلتداـ بتػريج السػاد السصمػب تػريجىا لمسذخوع حدب الكػد 

 والزخائب االخخى وىػ غيخ مخفق بػثائق العصاء ( والزخيبة العامة عمى السبيعات و الخسػـ 
 

 
  خالصة ججاوؿ الكسيات 

 

 انشهى

 

      

 اٌٛصف

 نًغًـٕع سهًــبً ٔكزبثــخً ا

  د٠ٕـــاس فٍظ

 حػفا-(: تػريج السػاد لسدتػدعات شخكة مياه اليخمػؾ1ججوؿ الكسيات ) 1
 

   

 (: تشفيح اعساؿ تسجيج الخط الشاقل لدج كفخنجو2ججوؿ الكسيات ) 2
 

   

    خرع أو زيادة 

    بعج الخرع او الدياده ( 1)السجسػع الكمي لججوؿ 

( لعاـ 131(: كادر السقاوؿ السصمػب حدب الشطاـ رقع )3)ججوؿ  3
 إلدامية تذغيل العسالة السحمية األردنية مغ أبشاء السحافطة 2216

   

    (2) ( بعج الخرع أو الديادة + ججوؿ1السجسػػػػع الكمي لججوؿ)

 
 ديشارا  ال  غيخ……………….…………………………………………………… فقػػػػط 

  ……………………………………اسع وتػؾيع السقاوؿ :

 .............................................التػػػػػاريخ  : 

: ............................................عشػاف السقػػاوؿ    
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 عذٔل انكًٛبد (:2)يهؾن

 
 ججوؿ تحميل االسعار      

(PAL)   
 
  

يجب اف يكػف سعخ البشج مداوه لدعخ الػحجه الػارد في يجب عمى السقاوؿ تعبئة ججاوؿ تحميل االسعار السخفقو و -
 ججاوؿ الكسيات وسيتع رفس العخض في حاؿ عجـ تعبئة ججاوؿ تحميل االسعار. 

 
في حاؿ وجػد تشاقس بيغ سعخ البشج في ججوؿ الكسيات وسعخه في ججوؿ تحميل االسعار يتع اعتساد الدعخ -

 تعجيل الدعخ في ججوؿ تحميل االسعار.االفخاده في ججوؿ الكسيات ويصمب مغ السقاوؿ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ممع في شخيق تابع لػزارة االشغاؿ العامو واالسكاف  400تػريج وتسجيج مػاسيخ الجكتايل قصخ 

 لخقعا صفالػ  الػحجة  دعخ /ـ.طال

 1 الحفخ في جسيع انػاع التخبو  

 اسفمت -أ  
 
2 

 سميشكػت-ب  
3 
 

 ارض شبيعيو-ج  
 
4 

 غ بالسػاد الشاعسوالتأمي  
 
5 

  الصسع الى الدصح العمػه   
6 

 
 

 اسفمت -أ
7 
 

 
 

 سميشكػت-ب
 
8 

 
 

 ارض شبيعيو-ج
9 
 

  اعادة اوضاع  
10 

 
 

 اسفمت -أ
 
11 

 
 

 سميشكػت-ب
12 
 

 
 

 ارض شبيعيو-ج
 
13 

نقل السػاسيخ والقصع الى مػقع العسل وفحريا في   
 مختبخ معتسج

 
14 

 15 .يختسجيج وربط السػاس  

 16 .تػريج وتشفيح الجعامات الخخسانيو  

 17 .الغديل والتعؿيع والفحز الجخثػمي  

 
 لسجسػعا 

 
 

18 
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 ممع في شخيق تابع لػزارة االشغاؿ العامو واالسكاف  400تػريج وتسجيج مػاسيخ الجكتايل قصخ 

 لخقعا صفالػ  الػحجة  دعخ /ـ.طال

 اسفمت -أ  
 19 8+7+6+5أ+-4أ+-3+2أ+-1

 سميشكػت-ب  
 20 8+7+6+5ب+-4ب+-3+2ب+-1

 ارض شبيعيو-ج  
 21 8+7+6+5ج+-4ج+-3+2ج+-1

  Overheads  22 

 23 ارباح  

 24 الجسالي لدعخ الػحجهالدعخ ا  

 اسفمت  
 25 11+10أ+-9

 سميشكػت  
 26 11+10ب+-9

 ارض شبيعية  
 27 11+10ج+-9

 
 
 
 

 

 18 السجسػع
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 EMMP(: 3يهؾن)

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

































































  Supply of Materials: Pre-requisite Requirements(:4ملحق)
 

The Bidder must submit with his bid the following documents for the manufacturers 

he intends to supply from.  

1- Ductile Iron Pipes: 

a- Financial Capacity:  

 Pipes Turnover: Has generated an average annual supply/production turnover during 

the last 5 years greater than US$ 100 Million or the equivalent in foreign currency 

(The average annual turnover is defined as the total of certified payment certificates 

for works in progress or completed by the firm or firms comprising the Contractor 

during the stated period, divided by the number of years stated.). 

 Manufacturer’s Production Capacity: The manufacturer should prove his capability of 

manufacturing the products required in this tender by providing the information 

required in the attached form.  

b- Compatible Products:  

Pipes, their associated connections, fittings, and all components shall be designed to fit 

together as part of a system to ensure the maximum level of compatibility.  

The following must be submitted: 

• Self- declaration from the manufacturer stating the full factories details that he intends to 

supply from. 

• Documents showing the ownership of pipes and fittings factories. 

• Products certificate of conformity according to ISO/EN standards. 

c- Experience:  

● A certificate from the manufacturers that he has experience in similar projects in the 

middle east preferably in Jordan in the field of production of Ductile iron pipes and 

fittings. 

2. International Supply: the manufacturers should give sufficient document to demonstrate 

that they have the experience in international supply of materials identical or similar to this 

tender.  

a. Supply from more than one factory belonging to the manufacturer: if the manufacturer 

wants to supply from more than one factory belonging to them, they should submit the 

following documents: 

b. Documents that clearly shows that this factory is fully owned and controlled by the 

manufacturer. 

c. Documents showing that the factory going to be supplied from has been in operation and 

has been supplying to the local and international market. 

3. Reference for similar projects: Details and evidence that the manufacturer has successfully 

supplied in the past 5 years, 5 contracts with around 100 Km of Ductile Iron pipes in 

accordance with the international Standard ISO2531:2009 or European Standard EN 

545:2010.  The supplied pipes should have the same technical specifications required by this 
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tender (External coating, Internal lining, Pressure Rating…etc.) and with similar project 

complexity.  

All the reference letters should contain the following name, addresses, and phone contact 

for each beneficiary with references being submitted to confirm satisfactory performance. 

4. after delivery support: 

An official document should be submitted proving the presence of an official local 

representative/ agent in the market. This will make sure that there will be local technical 

support in case of any problems that might happen on site after delivery. 

5. Quality Assurance System:  

The manufacturer shall control the quality of his products during their manufacture by a 

system of process control to comply with the technical requirements of the standards.  

A copy of the quality manual or procedure should be submitted. It should be certified by an 

independent international third party (Veritas, Lloyds, etc.) 

6. Traceability System:  

The manufacturer shall state in detail the method by which he can keep records and trace 

the manufactured pipes, fittings, etc. to ensure the capability of going back to the records for 

the manufactured item in case any problems occur after the installation.  

A copy of the traceability manual or procedure should be submitted.  
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Manufacturer Forms 

 
 
 

MANUFACTURING CAPACITY 

FORM 
 

Construction of Bidder:  
 

[The Bidder shall demonstrate that his manufacturer/vendor has the manufacturing 

capacity to produce major items of equipment in accordance with the Manufacturing and 

Delivery Schedule (Forms XXX), considering the manufacturer’s/ vendor’s commitments 

in other contracts. 
 

The Tenderer shall demonstrate compliance to requirements indicated in the technical 

specifications Section.  
 
 

SUMMARY 
 

Manufacturing 
lines and 
characteristics 

Number Brief description Capacity Source1 

     

     

     

     

     

 
 
 
Signed: 
 
 
Name:  
 
 
 
 
 
 
 

1 The following abbreviation shall be used: O – owned, R- rented, L-leased, C - 

contracted. 
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MANUFACTURING CAPACITY 

FORM 
 
Construction of Bidder:  
 

Manufacturing line: 

Manufacturing line 
information 

Name of the plant/workshop: 
 
 

 

 Capacity: 
 
 

Year of installation: 
 

 
Status Current commitments: 

 
 

 

Type of access1  

Owner2 Name of owner: 
 
 

 

Address of owner: 
 
 

 Telephone: 
 
 

Contact name and title: 
 
 

 Fax: 
 
 

E-mail: 
 
 

Agreements Details of rental/lease/manufacture agreements specific to the Contract 
 
 

 

 
Signed: 

 
 
 

Named:  
 
 
 
 

 The following abbreviation shall be used:   

O – owned, R – rented, L- leased, SM – specially manufactured. 
  

   2Omit the following information for equipment owned by the Applicant or a 
JVCA partner  
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Manufacturer’s Authorization Form 
 

To: 

Name of the Client 

Name of the Project 

Detailed Address of the client and 

 

WHEREAS [name of the Manufacturer] who are established and reputable 

manufacturers of [name and/or description of the goods]    having factories at         

[address of factory] 

 

Do hereby authorize [name and address of Tenderer] to submit a tender, and 

subsequently negotiate and sign the Contract with you against Tender: 

__________________ for the above goods manufactured by us. 

 

We hereby extend our full guarantee and warranty as per of the General Conditions 

of Contract for the goods offered for supply by the above Tenderer against this 

Invitation for Tender. 

 

[Signature for and on behalf of Manufacturer] 

 

Note: This letter of authority should be on the letterhead of the Manufacturer and 

should be signed by a person competent and having the power of attorney to bind 

the Manufacturer. It should be included by the Tenderer in its bid. 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 

 
Form No. 1 / PAGE 1/2 

DUCTILE IRON PIPES, Pressure Classes for DN 100 – 1000 

 DESCRIPTION DETAILS 
 

 

 

DUCTILE IRON PIPES, Pressure Class, DN 100 – DN 1000  

Diameter : DN 100 – DN1000 

Manufacturer :    

Country of Origin :    

Type :    

Type of sockets :    

According to EN Standard :     

External protection coating/according to standard:   

Internal protection lining / according to standard: 

Rubber gaskets (material/standard):     

Non-Toxic Certificate provided for Lining Material:    
 

Non-Toxic Certificate provided for Rubber Seals:    
 

Non-Toxic Certificate provided for coating :    
 

 

PIPE Diameter DN 100: 

Outside diameter 

 
 

[mm]: 

 
 

   

Wall thickness 

Internal cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 

   

   

   

   

PIPE Diameter DN 150: 

Outside diameter 

 

 
[mm]: 

 

 
   

Wall thickness 

Internal cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 
 

Form No. 1 / PAGE 2/2 
DUCTILE IRON PIPES, Class C40, DN 100 - 400 

DESCRIPTION                                                                                                     DETAILS 
 

 

PIPE Diameter DN 200: 

Outside diameter Wall 

thickness Internal cement 

lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

 
 

 
[mm]: 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 

 
 

 
   

   

   

   

   

PIPE Diameter DN 300: 

Outside diameter 

 

 
[mm]: 

 

 
   

Wall thickness Internal 

cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 

   

   

   

   

PIPE Diameter DN 400: 

Outside diameter 

 
 

[mm]: 

 
 

   

Wall thickness Internal 

cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 

   

   

   

   

 

PIPE Diameter DN 500: 

Outside diameter 

 
 

[mm]: 

 
 

   

Wall thickness Internal 

cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 
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PIPE Diameter DN 600: 

Outside diameter 

 
 

[mm]: 

 
 

   

Wall thickness Internal 

cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 

   

   

   

   

 
 

PIPE Diameter DN 700: 

Outside diameter 

 
 

[mm]: 

 
 

   

Wall thickness Internal 

cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 

   

   

   

   

 
 

PIPE Diameter DN 800: 

Outside diameter 

 
 

[mm]: 

 
 

   

Wall thickness Internal 

cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 

   

   

   

   

 
 

PIPE Diameter DN 900: 

Outside diameter 

 
 

[mm]: 

 
 

   

Wall thickness Internal 

cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 

   

   

   

   

 
 

PIPE Diameter DN 1000: 

Outside diameter 

 
 

[mm]: 
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Wall thickness Internal 

cement lining 

PFA (allowable operating pressure) 

Weight 

[mm]: 

[mm]: 

[bar]: 

[kg]: 

   

   

   

   

 

NOTE: 
 

1) If features are not applicable - enter N / A 
2) Data must be filled in “LEGIBLY." 

 

The following technical documents shall be submitted together with this “Schedule of 
Particulars": 
 

a) a technical leaflet of DI pipe C class with specification 
b) all nontoxic certificates 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 
 

Form No. 2 
 

DUCTILE IRON FITTINGS, DN100 – DN 400 

DESCRIPTION                                                                                              DETAILS 
 

 

 

DUCTILE IRON FITTINGS, DN100 – DN 400 

Diameter :     DN100 - DN400 

Manufacturer :        

Country of Origin :        

Type :        

Type of sockets :        

Type of Flanges :        

According to EN Standard   :          

External coating / according to standard  :        

 Internal lining   :         

 Rubber gaskets (material/standard):          

PFA (allowable operating pressure) [bar]                         :         

Non-Toxic Certificate provided for Lining Material       :    
 

Non-Toxic Certificated provided for Rubber Seals         :    
 

Non-Toxic Certificate provided for coating :    
 

Non-Toxic Certificate provided for lining :    
 
 

NOTE: 
 

1) If features are not applicable - enter N / A 
2) Data must be filled in “LEGIBLY." 

 

The following technical documents shall be submitted together with this "Schedule of 
Particulars": 
 

a) a technical leaflet of DI Pipe Fittings with specification 
b) all nontoxic certificate 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 
 

Form No. 3 / PAGE ½ 
 

GATE VALVES, DN 100 – DN 200 
 

DESCRIPTION                                                                                         DETAILS 
 

 

 

GATE VALVES DN 100 – DN 200 
 

Diameter : DN 100 – DN200 
 

Manufacturer :    
 

Country of Origin :    
 

Type :    
 

Pressure Nominal [PN] : bars 
 
Hydrostatic test pressure : bars 
 

according to :   
 

Maintenance-free :      yes  no  

Minimum Operational Life Circle – No. closing / openings:   

Spindle Type (rising / not rising) :    
 

Stainless steel valve stem according to :    
 

Body, wedge, and bonnet according to :    
 

Thread nut :    
 

Body bolts :    
 

Rotation of opening 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 
 

Form No. 3 / PAGE 2/2 
 

GATE VALVES, DN 100 – DN 200 

DESCRIPTION                                                                                                 DETAILS 
 

 

 
 

CORROSION PROTECTION 
 

1) internal protection of valves [material / thickness]:    
 

2) external protection of valves [material / thickness]:    

 

NOTE: 
 

1) If features are not applicable - enter N / A 
2) Data must be filled in “LEGIBLY." 

 

The following technical documents shall be submitted together with this “Schedule of 
Particulars": 
 

a) A technical leaflet of gate valves with specification 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 

Form No. 3 / PAGE 1/2 
 

GATE VALVES, DN 200 – DN 600 

DESCRIPTION                                                                                                 DETAILS 

  

___________________________________________________________________________ 

Diameter        

   :      DN 200 – DN600 

 

Manufacturer : 

 __________________________________ 

 

Country of Origin :

 __________________________________ 

 

Type : 

 __________________________________ 

 

Pressure Nominal [PN]  :  ____________ bars 

 

Hydrostatic test pressure :  ____________ bars 

 

Metal seat :

 ___________________________________  

 

Valve discs rotation : ________________ 

 

Body and cover according to : 

 ___________________________________ 

 

Sealing disc lever according to : 

 ____________________________________ 

 

Shaft according to                                                       :  

 ____________________________________ 

 

Thread nut                                                                    :  

 ____________________________________ 

 

Body bolts                                                                     :     

 ____________________________________ 

 

Face to face to                                                             :     

 ____________________________________ 

 

Flanged according to                                                  :     

 ____________________________________ 
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Flanged connection according to                             :     

 ____________________________________ 

 

O-ring glands:   ____________________________________ 

 

Suitable for installation in either horizontal  

Or vertical position                                                                 :     yes  

 no                                                              
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SCHEDULES OF PARTICULARS 

Form No. 3 / PAGE 2/2 
 

GATE VALVES, DN 200 – DN 600 

 

DESCRIPTION                                                                                                 DETAILS 

  __________________________________________________________________________________ 

CORROSION PROTECTION 

 

1)  Internal protection of valves [material / thickness]: 

 ___________________________________ 

 

2)  External protection of valves [material / thickness]: 

 ___________________________________ 

 

 

 

 

NOTE: 

 

1) If features are not applicable - enter N / A 

2) Data must be filled in “LEGIBLY” 

 

The following technical documents shall be submitted together with this “Schedule of 

Particulars”: 

 

a) a technical leaflet of resilient seated gate valves with specification 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 

SHEET NO. H / PAGE 1/1 
 

PRESSURE REDUCING VALVE 
DESCRIPTION                                                                                                          DETAILS 

____________________________________________________________________

______________ 

 

Manufacturer : 

 __________________________________ 

 

Country of Origin :

 __________________________________ 

 

Type : 

 __________________________________ 

 

Pressure Nominal [PN]  :  ____________ bars 

 

Hydrostatic test pressure :  ____________ bars 

 

Body and cover according to : 

 ___________________________________ 

 

Operating temperature : 

 ___________________________________ 

 

Ingress protection is to IP68, fully submersible :       

                               yes        no 

 

Battery expected lifetime :

 ___________________________________        

                                

 

 

CORROSION PROTECTION 

 

1)  Internal protection of valves [material / thickness] : 

 ___________________________________ 

 

2)  External protection of valves [material / thickness] : 

 ___________________________________ 

 

 

 

 

NOTE: 

 

1) If features are not applicable - enter N / A 

2) Data must be filled in “LEGIBLY “ 
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3) Remaining system operation, software, connectivity … etc. shall be clarified in 

the presentation by the contractor 

 

The following technical documents shall be submitted together with this „Schedule of 

Particulars “: 

 

a) A technical leaflet of resilient seated gate valves with specification 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 

 
Form No. 5 /Page 1/1 

 
AIR VALVE 

DESCRIPTION                                                                                         DETAILS                     
                                                                                          

 

 

 

Manufacturer :    
 

Country of Origin :    
 

Type :    
 

Pressure Nominal [PN] : bars 
 

Hydrostatic test pressure : bars 
 

Type of connection (threaded/flanged):    
 

De-aeration capacity [m³/h]:    

Operating pressure (min – max) [bar]:    

MATERIAL SPECIFICATIONS 
  

Materials according to EN no. :    

Body of valve to EN :    

Valve chamber covers [Material no.]:    

Float ball [Material no.]:    

Float cage [Material no.]:    

Gaskets 

CORROSION PROTECTION 

[Material no.]:    

1) internal protection of valves [material / thickness]:    

2) external          protection          of          valves   [material          /       thickness]:     

Weight:                                  [kg]                                                                        

NOTE: 

1) If features are not applicable - enter N / A 
2) Data must be filled in “LEGIBLY." 

 

The following technical documents shall be submitted together with this “Schedule of 

Particulars": 

 

a) A technical leaflet of air valve with specification 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 

SHEET NO. G / Page 1/1 

AIR and VACUUM VALVE  

DESCRIPTION DETAILS 
____________________________________________________________________________

______ 

Manufacturer : 

 ____________________________________ 

Country of Origin :

 ____________________________________ 

Type : 

 ____________________________________ 

Pressure Nominal [PN]      :  ____________ 

bars 

Hydrostatic test pressure      :  ____________ 

bars 

Type of connection  (threaded/flanged):

 ____________________________________ 

De-aeration capacity [m³/h]: 

 ____________________________________ 

Operating pressure (min – max) [bar]:

 ____________________________________ 

MATERIAL SPECIFICATIONS  

Materials according to EN no. : 

 ____________________________________ 

Body of valve to EN  : 

 ____________________________________ 

Valve chamber covers [material no.]: 

 ____________________________________ 

Float ball [material no.]: 

 ____________________________________ 

Float cage [material no.]: 

 ____________________________________ 
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Gaskets [material no.]: 

 ____________________________________ 

CORROSION PROTECTION 

1)  Internal protection of valves [material / thickness]: 

 ___________________________________ 

2)  External protection of valves [material / thickness]: 

 ___________________________________ 

Weight [kg]: 

 _____________________________________ 

NOTE: 

 

1) If features are not applicable - enter N / A 

2) Data have to be filled in „LEGIBLY“ 

 

The following technical documents shall be submitted together with this „Schedule of 

Particulars“: 

 

a) a technical leaflet of air valve with specification 
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SCHEDULES OF PARTICULARS 

SHEET NO. I / PAGE 1/1 

ELECTROMAGNETIC FLOW METERS – In Line Type 

DESCRIPTION DETAILS 

____________________________________________________________________________

______ 

 

Manufacturer : 

 __________________________________ 

 

Country of Origin :

 __________________________________ 

 

Type : 

 __________________________________ 

 

Pressure Nominal [PN]  :  ____________ bars 

 

Hydrostatic test pressure :  ____________ bars 

 

Flow meter certified as : 

 ___________________________________ 

 

Flow meter compliant to : 

 ___________________________________ 

 

 

Body and cover according to : 

 ___________________________________ 

 

Operating temperature : 

 ___________________________________ 

 

The flow sensor and convertor IP68  :       

                                 yes             no 

 

Lining of flow sensor is of hard rubber  :       

                                 yes             no 

 

Compatible with any Automatic Meter  

Reading System :       

                                 yes             no 

 

The flow sensor electrodes is made of : 

 ___________________________________ 
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Battery expected lifetime :

 ___________________________________        

                                

CORROSION PROTECTION 

1)  Internal protection of valves [material / thickness]: 

 ___________________________________ 

2)  External protection of valves [material / thickness]: 

 ___________________________________ 

NOTE: 

 

1) If features are not applicable - enter N / A 

2) Data have to be filled in „LEGIBLY“ 

3) Sanitary compliant certificate shall be attached 

 

The following technical documents shall be submitted together with this „Schedule of 

Particulars“: 

 

a) A technical leaflet of resilient seated gate valves with specification 

 

 

 

 

 


