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محطة معالجة المياه المقترحة في موقع سد  مشروع توريد وتمديد الخط الناقل من

 محافظة عجلون -عنجرة القاعدة المقترح  في بلدة كفرنجه ولغاية خزان 
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 الـمحتــويـــات 

 
 الـمــوضـوع                                    

 دعــوه العطــاء  الجزء االول

 كتاب التفويض   الجزء الثاني

 والتعليمات للمناقصينتعليمات دخول العطــاء  الجزء الثالث

 : ويتضمنخاصة( )الشروط العامة و العقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية  الجزء الرابع
 الجزء االول : شمولية وثائق العطاء -
 الشروط العامة .الجزء الثاني :  -
 الجزء الثالث : -

 الشروط الخاصة -أ

 اإلضافية. الشروط الخاصة -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج
 ( : كتاب تمديد مدد العطاءات1ملحق ) -
 االعفاء من الضرائب والرسوم كتاب                            

 والشروط الخاصة االضافية المواصفات العامة والمواصفات الخاصة الجزء الخامس
 القائمة السوداء  الجزء السادس
 :جداول الكميات  الجزء السابع

 سعارجدول تحليل اال :(2ملحق ) -
 المخططات  الجزء الثامن

  -Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP) (3)ملحق
 Supply of Materials - Pre-requisites Requirements - (4)ملحق

- Manufacturer Forms 
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 الجزء االول
 دعوة العطاء
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Invitation for Bids 

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

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

2) 

 

Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P2 /2023 

 

1- Yarmouk Water Company invites eligible bidders to bid for contract No. YWC-FARA 5-2.4-P2 /2023 “ 

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

Proposed Reservoir at Anjara High Area (package 2). The bidder 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, the company register, and a power of attorney. 

2- The nationality of the bidder shall be according to USAID geographic code #937 (The United 

States, the recipient country, and developing countries other than advanced developing countries, but 

excluding any countries that are prohibited source).  

 

3- The material in this tender should comply with Geographic 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 

4- Tender advertisement costs will be borne by the winning bidder. 

 

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

means.  

 

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

 

7- 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. 

 

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

 

9- This tender is funded by USAID and is subject to zero sales taxes for the items listed in this tender only. 

 

10- The offers submitted by the bidders shall comprise of three sealed envelopes marked as envelope No. 1 

“Tender Security,” envelope No. 2 “Technical Proposal,” and envelope No.3 “Financial Proposal,” as the 

following: 

 

11- Envelope No.1: The bidder shall attach a bank guarantee or a certified check within the sealed 

envelope for an amount of 48,000 JD and must be valid for 120 days after the deadline for submission 

with specifying the number and name of the tender on the envelope and deposited with the submitted 

offer (any proposal submitted without submission Tender Entry Guarantee will be rejected directly). 

 

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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-Envelope (2) - Technical Proposal as per section (3): instruction to bidders. 

-Envelope (3) - Financial Offer 

 

12- Schedule of events  

 

Event  Date and Time Notes 

1. Purchasing start 

date  

30/1/2023 

(9:00 a.m. - 3:30 p.m.) 

 A complete set of the Bidding Documents can 
be purchased at the address mentioned below 
for the non-refundable fee of (500) JOD. The 
document should be obtained by an authorized 
representative. 

YW Water Company, 

King Hussein Street (formerly Baghdad Street) 

P.O. Box 378 

Irbid, Tel Fax: 00962-2-7246859 

2. Site Visit 

 

9/2/2023 (11:00 a.m.)  

  

Coordination with following name : 

-Eng. Asma Al-Sheraidah 

 (asma_al-sheraideh@yw.com.jo )  

 

 

3. Last date to 

submit Inquiries   14/2/2023 

Inquiries related to the tender documents shall 
be sent to email mentioned below: 

abdelkarim_alzoubi@yw.com.jo 

malak_abo-zaitoun@yw.com.jo 

abdelhadi_bataineh@yw.com. Jo  

asma_al-sheraideh@yw.com.jo 
Furthermore, bidders are obliged to follow up on 
issuing any addenda to the tender documents 
or answers to inquiries issued by Yarmouk 
Water Company's official email letter or YW 
website. 

4. Replies to 

inquiries 16/2/2023  

5. Purchasing End 

date  
19/2/2023  

6. Deadline for 

submitting bids 

1/3/2023 

 At 12:30 p.m. 
 

 

YW General Manager 

Eng. Hassan Al-Hazaimeh 
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 الجزء الثاني
 كتاب التفويض
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 
 
 

  السيد وأفــوض 2023( يومًا اعتبارًا من .../.../   120  (وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قــائمًا لمدة 
(  بتمثيــل مسسســتنا / شــركتنا فــي كافــة اإلجــراءات والتبلي ــات المتعلقــة ب ــذا                            )                 

 العرض لدى دائرتكم 
 المفوض بالتوقيـــع

 :)                                              ( إسم المناقص 
 : الخاتــــم 

 
 (                 :)                              العنـــوان 

 
ـــــــــــاكس )                        ص . ب  ـــــــــــده )                 ( هـــــــــــات  )                     ( ف :)             ( الرمـــــــــــز البري

) 
 

 المرفقات ) أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون من ا عرضي ( :
1) 
2) 
3) 
4) 
 

 مالحظــــات :
 لكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى الدائرة .يجب أن يعبأ هذا النموذج با .1
 

 
 
 

وفقًا للتعليمات والشروط العامة والخاصة ب ا فإنني أقدم  (                    بناًء على دعوة العطاء رقم )  
موقع سد  محطة المعالجة المقترحة في مشروع توريد وتمديد الخط الناقل منعرضي وأوافق على أن أقوم بتنفيذ 

باألسعار والشروط package II  محافظة عجلون  -عنجرة اعده المقترح  في بلدة القكفرنجه ول اية خزان 
 .والمواصفات المبينة في هذا العرض
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 الجزء الثالث
 تعليمات دخول العطاء
 والتعليمات للمناقصين
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 العطاءتعليمات الدخول في 
 يسمح باالشتراك إال للشركات المصنفة و المعتمدة والمسجلة.ال  .1
لقيام بالختم والتوقيع على كافة صفحات العطاء على المتع د عند تعبئة العرض المقدم منه ا .2

 وم ل  عرض السعر المقدم وخالفا لذلك يستبعد العرض
 ( يومًا من التاريخ المحدد كآخر موعد إليداع العروض .120مدة سريان العرض ال تقل عن ) .3
 على المناقص أو من يفوضه  إحضار العرض  المقدم  من  قبله  في م ل  م لق بإحكام ومختوم .4

 ومعنون بإسم :
  مديرية العطاءات و المشتريات  –شركة مياه اليرموك 
  العطاء رقم ..... ................. .................       
 ....................................... اسم المناقص 
 ............................................. العنوان 
ندوق المخصص للعطاءات بحضور موظ  العطاءات والتوقيع وضع الم ل  شخصيا في الص و 

 على سجل االيداع اصوليا".

 ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد االلكتروني. .5
صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسسولة عن فقدان  على المناقصين التاكد من .6

ئق العطاء و يتحمل المناقص مسسولية عدم قيامه او نقص اه مرفق او صفحة بعد شراء وثا
 بالتدقيق و التأكد من اكتمال الوثائق . 

يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزامًا منه بأنه مطلع ومتف م لجميع المواد والتعليمات الصادرة  .7
بموجب سياسة العطاءات  المشتريات لدى شركة مياه اليرموك وتعديالته ووثائق دعوة العطاء 

 ماذج المرفقه.والن
 باسم شركة مياه اليرموك. كفالة الدخول تقدم .8

المحاكم االردنية هي الج ة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أه دعوة قضائية تنشأ بين  .9
 المتعاقدين.
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 التعليمات الى المناقصين 
Instructions to Tenderers 

 

 (                      العطاء رقم )    
محافظة  -عنجره  القاعده المقترح في بلدة توريد وتمديد الخط الناقل من موقع سد كفرنجه ول اية خزان مشروع مشروع:الخاص ب
 Package II عجلون 

يمكن للمقاولين الذين يحق ل م شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك في المناقصة  (1)
 ل على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع ثمن النسخة المقرر .أن يتقدموا للحصو

 
 :ل ذا المشروع ما يلي تشمل وثائق العطاء (2)

 دعوة العطاء بما في ا اإلعالن . 2.1
  كتاب التفويض      2.2
 والتعليمات الى المناقصين تعليمات دخول العطاء       2.3
  : يتضمن و )الشروط العامة و الخاصة( ولة الموحد للمشاريع اإلنشائيةعقد المقا  2.4

 الجزء االول : شمولية وثائق العطاء -

 الشروط العامة الجزء الثاني :  -
 الجزء الثالث :  -

 الشروط الخاصة -أ

 اإلضافية. الشروط الخاصة -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج
 تمديد مدد العطاءات( : كتاب 1ملحق ) -

 كتاب االعفاء من الضرائب والرسوم               

 والشروط الخاصة االضافية المواصفات العامة والمواصفات الخاصة   2.5
 القائمة السوداء     2.6
 (2)ملحق االسعارتحليل جداول جداول الكميات و      2.7
 المخططات      2.8
 Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP)  (3ملحق)     2.9

 :Supply of Materials - Pre-requisites Requirements  (4ملحق)    2.10

 Manufacturer Forms                      
 
 

 : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض
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ارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه ينب ي على من يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزي (3)
وعلى مسسوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض ، وأن يتف م ماهيت ا والظروف المحيطة 

لتي تسثر على بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخرى التي ل ا عالقة بالمناقصة ، أو تلك ا
 وضع أسعار عرضه.

يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة  -أ
النموذج وجدول الكميات واألسعار وأه جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة 

 لذلك .

 اول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح .يشترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جد-ب

ال يجوز إدخال أه تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أه تعديل،  أو أخّل -ج
 بأه من هذه التعليمات ، فإّن ذلك يسده إلى رفض عرضه .

في مذكرة خاصة منفصلة ترفق أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن باستطاعته أن يقدم ذلك -د
بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في 

 عرضه البديل أو ترفضه .

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض  (4)
 -ت التالية :على البيانات والمعلوما

 وضع منشأة المناقص فردًا كان أو شركة ، وكتاب التفويض للمسسول المفوض بالتوقيع عن ا .  -أ

خبرة المناقص ومسهالته ، مع بيان وص  المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم ب ا -ب
 حاليًا ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

الفرعيـين الذين ينوه استخدام م في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول األش ال ذكر أسماء المقاولين -ج
الك روميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفًا ضمن نفس الفئة التي ينتمي إلي ا المقاول 

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تلي ا مباشرة بالتسلسل التنازلي .

 فالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل وألمره ، بالمبلغ المحدد فييرفق مع العرض المقدم ك-د
) ملحق عرض المناقصة ( كدليل على جدّية التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك 

 الكفالة صادرة عن بنك أو مسسسة مالية مرخصة للعمل في األردن .
يحل علي م العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم  
( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انت اء صالحية كفالة المناقصة أي ما أسبق . أما المناقص الذه يحال 7)

 عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد .
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( فعندها يتوجب على المناقص  Bondsًا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين )أما  إذا كان المناقص منتمي
أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل األحوال يجب 

 أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مسسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند تقديم ا .
المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أن يحدد عنوان -هـ

عنوانًا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذه توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو 
 رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأن ا قد سلمت إليه .

تحلياًل ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبينًا تكاليف المواد والتج يزات اآللية أن يقدم -و
 والمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األش ال كاملة .

أه معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديم ا أو إرفاق ا بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب -ز
 الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .الشروط 

 
تعتبر األسعار التي يدون ا المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أن ا القيمة الكلية لتنفيذ كل من تلك البنود  (5)

( ) إاّل إذا ورد لألعمال  Preliminariesوإنجازها وإصالح أية عيوب في ا وفقًا للعقد ، وتشمل كذلك األعمال التم يدية ) 
 التم يدية بنود منفصلة خاصة ب ا في جدول الكميات ( .

 
 توضيح االلتباس : (6)

إذا كان هناك أه التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أه غموض في وثائق العطاء ، فعلى 
لمختصة من أجل التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات ا

( أيام ، ويتم توزيع اإلجابة خطيًا على االستفسارات على جميع المناقصين  7التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن ) 
 عرض .المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبررًا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم ال

 
 إيداع العروض: (7) 
 
 يقدم العرض متكاماًل وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم  )      /       ( -أ

 الخاص بمشروع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالن ا عن العطاء وذلك في أو قبل واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذه 

 .الموعد والتاريخ المحددين لإليداع 
 إّن أه عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه م لقًا  -ب
ى اتباع ذا نص في دعوة العطاء عل‘تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إاّل  -ج

 أسلوب آخر .
 
 
 إلزامية العروض : (8) 
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  Package II 13 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

يعتبر العرض المقدم ملزمًا للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد لاليداع ويظل العرض ملزمًا 
( يومًا ابتداء من تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام  120للمناقص الذه تقدم به لفترة ) 

 ن هذه المدة. أطول م
 
 عمالت الدفع وعرض المناقصة : (9)
 

على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إاّل إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كانت هنالك 
عمالت أخرى للدفع منصوص علي ا في نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأسعار تحويل ا 

 التاريخ األساسي " . في موعد "
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 تقيـيم العروض وإحالة العطاء

 
 

 متطلبات التأهيل الفني للمقاولين:
 يجب تقديم العرض الفني للمقاول حسب المتطلبات التالية:

  
Criterion Sub-Criterion Allocated % 

Eligibility & Compliance to tender Requirements  

Audited financial statements of  the 
years (2019, 2020 and 2021) shall be 
provided by the Bidder as a 
minimum. The average construction 
turnover for these three years shall 
be at least 1.5 million Jordanian 
dinars.   

  Pass/Fail 

Bidder Profile and Expertise in 
Similar Projects. Similar project 
considered are water transmission 
lines executed and completed within 
the last 10 years, the Construction 
value for each Project shall be not 
less than (1,000,000) Jordanian 
Dinars. The Bidders shall provide 
supportive documents for his similar 
projects. 

Similar Project #1 10% 

30% 

Similar Project #2 10% 

Project Key Staff  Project Manager (general 
experience of minimum (15) 
years, of which (5) years’ 
experience in similar 
projects)  

10% 

30% 
Civil Engineer (5 years’ 
experience in similar projects 
) 

10% 

Experienced Surveyor 
(minimum (10) years’ 
experience in similar 
projects) 

10% 

Methodology to describe the implementation and the construction of works 
within his scope, and how he will meet the Employer’s objectives and 
requirements. 

20% 

Proposed time plan  20% 

Total  100% 

 
1. The technical offers will be opened first and evaluated against the technical requirements 

as outlined in this tender document  
 

2. The financial offers will be opened following the completion of the technical evaluation. The 

minimum pass score for technical evaluation shall be (70%). Only financial offers with 

technically qualified proposals will be opened. Financial offers with technically unqualified 

technical proposals will be returned to the Bidders unopened.  
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  Package II 15 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

3. Eligibility of bidders will be assessed as part of the technical evaluation. Bidders who do not 

meet eligibility criteria will be considered non-responsive and will be disqualified.  

 

 
 

 تقيـيم العروض :  -
 ، بموجبه الصادرة والتعليمات 2022 لسنة الحكومية المشتريات نظام تعليمات الى استناداً   اوتقييم المناقصات عروض دراسة يتم

 :التالي النحو وعلى التعليمات، ب ذه ودراية إطالع على يكون  أن المناقص في ويفترض
 .منه المقدم بالعرض مسألة أه بشأن العمل بصاحب اإلتصال المناقصين من أله يحق ال-
 التقييم، مرحلة خالل العروض مقدمي من إضافية وتفسيرات وثائق أية طلب في الحق له العمل صاحب-

 من التأكد التقييم للجنة يحق أنه الى إضافة .طلب ا عند الوثائق هذه توفير و تقديم المناقصين على ويجب
 أه مع المباشر اإلتصال وكذلك لذلك ضرورة التقييم لجنة رأت اذا المناقص قبل من المقدمة المعلومات صحة
 .المناقص من المقدم العرض في اسمه ورد فرد أو شركة أو ج ة
 .العطاء وثائق على حذف أو إضافة أو تعديل أه على يحتوه  كان إذا المقدم العرض رفض سيتم-
 ،وشروط دعوة العطاء العطاء هذا شروط حسب المسهلين للمناقصين الماليةالفنيه و  العروض تفتح -
 .العطاء لمتطلبات مطابقت ا من التأكدو  تدقيق ا ويتم
 ثم العطاء إحالة بخصوص للتفاوض مالئم وضع في المالي التدقيق بعد سعرا األقل المالي العرض يكون -

 األقل المالي العرض صاحب المقاول يدعو ان العمل لصاحب يحق بحيث وهكذا، السعر في يليه الذه العرض
 العطاءات لجنة بأن علما العطاء مصلحة تفرض ا متطلبات أو حظاتمال وأية عرضه حول التفاوض ليتم سعرا
 .سعرا العروض بأقل ملزمين غير العمل صاحب أو/و
 
 

 : أسلوب تدقيق العروض
 

 -:يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلسل البنود الواردة أدناه
 
قض بين حساب جملة أه مبلغ وما يجب ان تكون عليـه هـذه الجملـة بتطبيـق سـعر إذا ُوجد في العرض خطأ او تنا -أ

الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتـالي يـتم تعـديل 
 مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقًا لذلك .

 
 -ورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية:إذا اختل  سعر الوحدة المذك -ب

: إذا وجد اختالف في سعر الوحـدة لبنـد معـين بـين مـا هـو باألرقـام عمـا هـو بالكلمـات فينظـر عنـدها إلـى  (1-)ب 
السـعر األقـرب الفرق الحسابي بين ما جاء رقمًا وما جاء كتابًة بالكلمات فان كان الفـرق كبيـرًا يـتم األخـذ ب

 من السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .
 ( : إذا كان الفرق ص يرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-)ب
 ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيًا لقبول العرض أو رفضه .3-)ب
 

لعمليات الحسابية ،  فإنه تم تصـحيح المجمـوع وفـق مـا تقـرره لجنـة العطـاءات المختصـة إذا ُوجد خطأ في أه من ا -ج
 ويكون المجموع المصحح ملزمًا للمناقص .
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إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثـر مـن البنـود ، فيـتم اعتبـار تلـك البنـود غيـر المسـعرة وكأن ـا محملـة  -د
لمناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل عليه العطاء ( وذلك بدون مقابل سواء أرفق تلك على بنود العطاء األخرى ، وعلى ا
 البنود أو لم يرفق ا في عرضه . 

 
اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط باألرقام وجاءت غير واضحة ،  او كتبـت اسـعار الوحـدة  -هـ

ساب جملة المبلـغ عنـدها يجـوز للجنـة العطـاءات المختصـة إتبـاع بكلمات غير واضحة وتشكل مع ا التباس في احت
 -اإلجراءات التالية :

(: إذا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسًا في حساب جملة المبلغ للبنـد ، عنـدها يجـوز 1-)هـ 
طـاء ل ايـة الحصـول تطبيق أعلى سعر ورد ل ذا البند ، عنـد المناقصـين اآلخـرين المشـاركين بمناقصـة الع

 على قيمة إجمالية ل ذا العرض .
( اقـل العـروض قيمـًة واتج ـت النيـة لإلحالـة عليـه ، 1-( : إذا بقي هذا العـرض الـذه طبـق عليـه البنـد )هــ 2-)هـ

 عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد ل ذا البند عند المناقصين اآلخرين .
 (  .2-أساس )هـ  ( : يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على3-)هـ
 

 إذا قـــــام المنـــــاقص بكتابـــــة جملـــــة المبلـــــغ لبنـــــد مـــــا دون ان يقـــــوم بتـــــدوين ســـــعر الوحـــــدة كتابـــــه ل ـــــذا البنـــــد  -و
 ) وكان سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة ل ذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية البند 

 
 طــــــة أو مبـــــالغ في ــــــا ، فللجنــــــة العطــــــاءات المختصــــــة الحــــــقإذا قـــــام المنــــــاقص بتســــــعير بنــــــد بصــــــورة م لو  -ز

 -بما يلي : 
 رفض العرض او ، -1 
تعديل األسعار بمعرفة المقـاول مستأنسـة بأسـعار السـوق الرائجـة وأسـعار المناقصـين اآلخـرين شـريطة ان  -2

 تبقى القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .
 

تحتفظ لجنة العطـاءات المختصـة بحق ـا فـي إهمـال أه عـرض غيـر متقيـد بمـا ورد فـي هـذه التعليمـات كمـا تمـارس  (12)
بإحالـة العطـاء دون التقيـد بأقـل العـروض   2022لسـنه 8رقم الحكومية  المشترياتصالحيات ا بموجب أحكام نظام 

حق فـي مطالبـة صـاحب العمـل بـأه تعـويض إزاء  قيمة ويتم كل ذلك دون أن يكون أله مناقص لم يفز بالعطاء أه
 ذلك .
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 الضمانات ) الكفاالت (
 

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( : (13) 
 

( يوما من تاريخ إبالغه خطيًا بإحالة العطاء عليه أو 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )
ناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج ضمان األداء تلزيمه له ، وعلى الم

المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المسسسات المالية المرخصة للعمل في األردن محددة ) 
 ًا تامًا .  في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذ

 
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها يحق لصاحب العمل 
مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أه حق في المطالبة ب ا أو بأه 

 تعويض بشأن ا .
 
 الح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :ضمان إص (14)
 
% من قيمة 5على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه ش ادة تسلم األش ال . ضمان إصالح العيوب بقيمة  

األعمال المنجزة ، لضمان قيامه باستكمال األعمال المتبقية وتنفيذ أعمال إصالح العيوب المطلوبة للمدة المنصوص علي ا 
رض المناقص ، وبحيث يكون هذا الضمان صادرًا عن بنك أو مسسسة مالية كل من ما مرخصه للعمل في في ملحق ع

 األردن . وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .
 

 مالحظة عامة :
 إذا أخّل المناقص بأه من هذه التعليمات ، فإن ذلك يسده إلى رفض عرضه   (15)  
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 الجزء الرابع
الشروط العامة 

 والخاصة
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 وزارة األش ال العامة واإلسكان 
 دائرة العطاءات الحكومية 

 
 عقد المقاولة الموحد

 2010/ اإلنشائية للمشـاريع

 
 

 2013 الطبعة الثانية االمعدلة
 

 

 
 عطاءــــــــشمولية وثائق الالجـزء األول :  -
 ــــــــــروط العـــامــــــــــــــــةالجـزء الثاني: الشـ -
 ةــــــــــــروط الخاصـــــــــــالجـزء الثالث: الشـ -
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 23 الشروط العامة                  الفصل
 25 أحكـام عامـة  األول
 33 صاحب العمـل  الثاني

 35 المهنـــدس ثالثال
 37 المقـــاول  الرابع

 46 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 48 المستخدمون والعمــال  السادس
 50 نعية التجهيزات اآللية والمواد والمص السابع
 53 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن
 57 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 59 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 62 المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 65 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر
 67 التغييرات والتعديالت الثالث عشر
 72 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر

 79 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر
 81 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 83 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 86 التأميــن الثامن عشر
 90 القـوة القاهـرة التاسع عشر
 93 فات والتحكيمالمطالبات ، الخال العشرون 

جزء
ال

 
لث
الثا

 

 101 الشروط الخاصة -أ الفصل
 102 األحكـام العامة األول
 104 صاحب العمــل الثاني

 105 المهنــــدس الثالث
 106 المقـــــاول الرابع

 108 المستخدمون والعمال السادس
 110 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 111 شرة والتأخيرات وتعليق العملالمبا الثامن
 112 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 113 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 115 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر
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  Package II 21 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الصفحة شمولية وثائق العطاء رقم الجزء
 116 التغيـيرات والتعديالت الثالث عشر
 117 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر

 119 وإنهاء العقد من قبل المقاول تعليق العمل السادس عشر
 120 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 123 التأمـــــين الثامن عشر
 العشرون 

 المطالبات والخالفات والتحكيم
124 
 
 

 125 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 

 126 الشروط الخاصة اإلضافية 
 130 من المقاول ةمعلومات مطلوب 
 ض والضمانات واالتفاقيات والبياناتنماذج العر  -ج 

131 

 132 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج
 134 ملحق عرض المناقصة 2ج
 135 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 136 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 137 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد ( 5ج
 138 ة أعضاء (نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالث 6ج

 141 نموذج ضمان األداء )كفالة التنفيذ( 7ج  140 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 142 نموذج كفالة إصالح العيوب 8ج
 143 نموذج كفالة الدفعة المقدمة 9ج
 144 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 10ج
 514 نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبراء( 11ج
 146 نموذج التزامات المقاول 12ج
 147 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 147 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 14ج
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية للمشـاريع

 
 2013الطبعة المعدلة الثانية 

 
 الجـزء األول   

  شمولية وثائق العطاء
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  Package II 23 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 لية وثائق العطاءشمو 
 
 (     /     العطاء رقم )

 
 الخاص بمشروع: 

 
يمكن للمقاولين الذين يحق ل م شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك في  (1)

ثمن النسخة المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع 
 المقرر .

 شمولية وثائق العطاء (2)
 ل ذا المشروع ما يلي: تشمل وثائق العطاء 

 دعوة العطاء بما في ا اإلعالن . 2.1
  كتاب التفويض      2.2
 تعليمات دخول العطاء والتعليمات الى المناقصين       2.3
 :  يتضمن و و الخاصة()الشروط العامة  عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية  2.4

 الجزء االول : شمولية وثائق العطاء -

 الشروط العامة الجزء الثاني :  -
 الجزء الثالث :  -

 الشروط الخاصة -أ

 اإلضافية. الشروط الخاصة -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج
 ( : كتاب تمديد مدد العطاءات1ملحق ) -

 ء من الضرائب والرسومكتاب االعفا               

 والشروط الخاصة االضافية المواصفات العامة والمواصفات الخاصة   2.5
 القائمة السوداء     2.6
 (2)ملحق االسعارجداول تحليل جداول الكميات و      2.7
  المخططات      2.8
 Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP) (:3ملحق)     2.9

 :Supply of Materials - Pre-requisites Requirements  (4ملحق)   2.10

                            Manufacturer Forms 
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 

 

 

 
 الجـزء الثانــي 

 الشـــــــروط العامـــــــــــة 
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  Package II 25 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 وط العامـةالشــر 
 الف ـرس

 
 الصفحة الشروط العامة الفصل
 25 أحكـام عامـة  األول
 33 صاحب العمـل  الثاني
 35 المهنـــدس الثالث
 37 المقـــاول  الرابع

 46 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 48 المستخدمون والعمــال  السادس
 50 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  السابع
 53 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن
 57 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 59 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 62 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 65 كيل االشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر
 67 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر
 72 قيمة العقد والدفعات  رالرابع عش

 79 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر
 81 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر

 83 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر
 86 التأميــن  الثامن عشر
 90 القـوة القاهـرة  التاسع عشر
 93 كيم المطالبات ، الخالفات والتح العشرون 
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  Package II 26 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصـل األول 
 أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "  Definitions " التعاريف:  (1/1)
 يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في شروط العقد هذه  

اء ) العامة من ا والخاصة( المعاني المخصصة ل ا أدناه ، كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص أو الفرق
 -تشمل الشركات والكيانات القانونية األخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

  "The Contract ":العقـد  1/1/1
 "Contract " : العقـد 1/1/1/1
يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبول ، وكتاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ،  والمواصفات والمخططات ،  

 .خرى )إن وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبولوالجداول ، وأية وثائق أ
  "Contract Agreement " اتفاقية العقد: 1/1/1/2
 (1/6تعني اتفاقية العقد ) إن وجدت( المشار الي ا في المادة ) 
  "Letter of Acceptance": كتاب القبول 1/1/1/3
لعمل لكتاب عرض المناقصة ، شاماًل ألية مذكرات يتم االتفاق يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب ا 

علي ا بين الفريقين ، ويقومان بتوقيع ا . وإذا لم يتم إصدار كتاب القبول ، فإن مصطلح كتاب القبول يعني 
 ول ."اتفاقية العقد " ، وعندها يعتبر التاريخ الذه يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القب

   "Letter of Tender "كتاب عرض المناقصة:  1/1/1/4
يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكمل ا المقاول ، وتشمل العرض المتعلق باألش ال الذه  

 وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .
 "Specifications"  : المواصفات 1/1/1/5
واصفات والتي تحدد مواصفات األش ال المشمولة في العقد وأه تعديالت علي ا أو تعني الوثيقة المسماة الم 

 إضافات إلي ا تتم وفقًا الحكام العقد .
 "Drawings"   :المخططات 1/1/1/6
تعني مخططات األش ال كما هي مشمولة في العقد ، وأية مخططات إضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل ) أو من  

 ب أحكام العقد .ينوب عنه( بموج
 "Schedules" :الجداول 1/1/1/7
تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكمل ا المقاول وقدم ا مع كتاب عرض المناقصة ، وتضم الى وثائق العقد  

 ب ذه الصفة ويمكن ان تشمل البيانات والجداول وجداول الكميات والقوائم وجداول اسعار الوحدة.
 "Tender   " صة:عرض المناق 1/1/1/8
 تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه ، كما اشتمل ا العقد. 
 : "Appendix to Tender "ملحق عرض المناقصة 1/1/1/9
 تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة "  

 جزءًا منه . والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل
 "Bill of Quantities ": جداول الكميات 1/1/1/10
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  Package II 27 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

  "Schedule Day work":  جدول العمل باليومية 
 تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجداول " .

 "Parties And Persons" الفرقاء واألشخاص :  2/  1/1
 ''Party '':  الفريق 1/1/2/1
 صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق .يعني  
 "Employer"  : صاحب العمل 1/1/2/2
 يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.  
 "Contractor"   :المقاول 1/1/2/3
وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل  يعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذه 

 كذلك خلفاءه القانونيين .
 "Engineer'': الم ندس 1/1/2/4
يعني الشخص الذه يعينه صاحب العمل للقيام بم ام الم ندس ألغراض هذا العقد ، والمسّمى في ملحق عرض  

ن وقت الخر ، ويبلغ المناقصة ب ذه الصفة ، أو أه شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للم ندس م
 ( .3/4المقاول عن ذلك التعيين وفقًا للمادة )

 "s Representative’Contractor ":  ممثل المقاول 1/1/2/5
( ليتصرف 4/3يعني الشخص الذه يسميه المقاول لتمثيله في العقد ، أو من يعينه من وقت الخر بموجب المادة ) 

 نيابًة عنه .
 "s Personnel’Employer":لأفراد صاحب العم 1/1/2/6
( وغيرهم من موظفي وعمال الم ندس وصاحب العمل ، 3/2يعني الم ندس ومساعديه المشار إلي م في المادة ) 

 وكذلك أيًا من األفراد الذين يقوم الم ندس أو صاحب العمل بإبالغ المقاول أن م من أفراد صاحب العمل .
 s’Contractor Personnel  :مستخدمو المقاول 1/1/2/7
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدم م المقاول في الموقع ، بمن في م الموظفين والعمال وغيرهم من ج از  

 المقاول أو ج از أه مقاول فرعي ، واألشخاص اآلخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ األش ال .
  "contractor-Sub":المقاول الفرعي 1/1/2/8

يسّمى في العقد كمقاول فرعي ، أو أه شخص يتم تعيينه كمقاول فرعي لتنفيذ جزء ما من األش ال  يعنيأه شخص 
 ، والخلفاء القانونيين أله من هسالء .

  " DAB  ": مجلس فّض لخالفات 1/1/2/9
بموجب أحكام المادة يعني الشخص أو األشخاص الثالثة الذين يسمون ب ذه الصفة في العقد ، أو أه أشخاص آخرينيتم تعيين م 

 ( من هذه الشروط .20/3( أو المادة )20/2)
 
 "Base Date"   :التاريخ األساسي 1/1/3/1
 ( يومًا.28يعني التاريخ الذه يسبق الموعد الن ائي إليداع عروض المناقصات بـ ) 
 "Commencement Date"  : تاريخ المباشرة 1/1/3/2
 (.8/1العمل ويتم اإلشعار به وفقًا للمادة ) يعني التاريخ الذه يحدد لمباشرة 
 "Time for completion": مدة اإلنجاز 1/1/3/3
( محسوبة من 8/2تعني المدة المحددة إلنجاز األش ال أو أه قسم من ا ) حسب واقع الحال ( بموجب المادة ) 

دة اإلنجاز يتم بموجب المادة تاريخ المباشرة ، كما يتم تحديدها في ملحق عرض المناقصة ، مع أه تمديد لم
(8/4.) 
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  Package II 28 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 "Tests on Completion"  :االختبارات عند اإلنجاز 1/1/3/4
تعني تلك االختبارات المنصوص علي ا في العقد ، أو المتفق علي ا بين الفريقين ، أو التي تطلب كت يير ، والتي  

األش ـال أو أه قسم من ا ) حسب واقع الحال ( يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع " ، قبل أن يتم تسلم 
 من قبل صاحب العمل.

 ''Over Certificate-Taking''  :ش ادة تسلم األش ال 1/1/3/5
 تعني ش ادة تسلم األش ال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " . 
  ''Tests after Completion'':االختبارات بعداإلنجاز 1/1/3/6
تعني تلك االختبارات ) إن وجدت( المنصوص علي ا في العقد ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام الشروط الخاصة ،  

 بعد أن يتم تسلم األش ال أو أه قسم من ا) حسب واقع الحال ( من قبل صاحب العمل.
 ''Defects Notification Period'' فترة اإلشعار بالعيوب:   1/1/3/7

( لإلشعار بالعيوب في األش ال أو أه قسم من ا ) 11/1ة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة )تعني الفتر  
( محسوبة 11/3حسب واقع الحال ( كما هي محددة في عرض المناقصة ) مع أه تمديد ل ا يتم بموجب المادة:

األش ال المشار إلي ا في المادة من تاريخ إنجاز األش ال ، أو أه قسم من ا ، كما يتم تحديده في ش ادة تسلم 
(10/1. ) 

  ''ePerformance Certificat ": االداءش ادة  1/1/3/8
 (.11/9تعني الش ادة التي يتم اصدارها بموجب المادة ) 
 "day '' : اليـوم 1/1/3/9

 ( يومًا .365يعني يومًا شمسيًا ، والسنة تعني ) 
 ''aymentsMoney And P''المبالغ والدفعات : 1/1/4
1/1/4/1 "Accepted Contract Amount”: قيمة العقد المقبولة 

 تعني قيمة العقد كما تم قبول ا في " كتاب القبول " مقابل تنفيذ األش ال وإنجازها واصالح أية عيوب في ا.
 "Contract Price "  : قيمة العقد 1/1/4/2
 شمل أه تعديالت علي ا تتم وفقًا الحكام العقد.( وت14/1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ) 
 ''Cost": الكلفة 1/1/4/3
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة ، داخل الموقع أو خارجه ، بما في ذلك  

 النفقات االدارية وما يماثل ا ، ولكن ا ال تشمل الربح .
  " CertificateFinal Payment": يةش ادة الدفعة الختام 1/1/4/4
 ( .14/13تعني ش ادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة ) 
  ''Final Statement'': المستخلص الن ائي 1/1/4/5
 ( .14/11يعني المستخلص الن ائي المعرف بموجب المادة ) 
 ''Foreign Currency''  :العملة االجنبية 1/1/4/6
 ني أه عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد )أو كل ا ( ، ولكن غير العملة المحليةتع 
 "Interim Payment Certificate'' :ش ادة الدفع المرحلية 1/1/4/7

 تعني أه ش ادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام" الفصل الرابع عشر"، غير ش ادة الدفعة الختامية . 
 ''Local Currency''  : المحليةالعملة  1/1/4/8
 تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األش ال في ا . 
 ''ayment CertificateP ''  : ش ادة الدفع 1/1/4/9
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 تعني أه ش ادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر "  
 ''Provisional Sum'':  المبلغ االحتياطي 1/1/4/10
غ ) إن وجد( يتم تحديده ب ذه الصفة في العقد ل رض تنفيذ جزء ما من األش ال لتزويد مواد أو يعني أه مبل 

 ( .13/5تج يزات أو لتقديم خدمات بموجب المادة )

         ''Retention Money'' :المحتجزات 1/1/4/11
التي يقوم برّدها بموجب المادة ( و 14/3تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة) 

(14/9. ) 
 ''Statement'': الكش  أو المستخلص 1/1/4/12
 يعني أه كش  أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب ش ادة الدفع ، بموجب احكام " الفصل الرابع عشر " . 
 ''Works and Goods'':  االش ال واللوازم 1/1/5
                     ''s Equipment’ntractorCo'':  معدات المقاول 1/1/5/1
تعني جميع األج زة والماكنات والعربات وغيرها من األشياء الالزمة لتنفيذ األش ال وإنجازها واصالح أية عيوب في ا  

، ولكن ا ال تشمل األش ال المسقتة وال معدات صاحب العمل ) إن وجدت( وال التج يزات أو المواد او األشياء 
 خرى التي شكلت أو قصد ب ا تشكيل جزء من األش ال الدائمة .األ

 "Goods":  اللوازم 1/1/5/2
 تعني معدات المقاول والمواد والتج يزات واألش ال المسقتة أو أه من ا ، حسبما هو مناسب . 
  ''Materials'':المواد 1/1/5/3
ي شكلت او قصد ب ا تشكيل جزء ما من األش ال الدائمة ، تعني األشياء من كل األنواع )غير التج يزات اآللية( الت 

 بما في ذلك المواد الموردة فقط ) ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديم ا بموجب العقد .
 

                    ''Permanent Works'': االش ال الدائمة 1/1/5/4
 العقد . تعني االش ال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب 

 
  "Plant":التج يزات االلية 1/1/5/5
 تعني األج زة والماكنات والعربات التي شكلت او يقصد ب ا تشكيل جزء ما من األش ال الدائمة  
 ''Section'':   قســم 1/1/5/6
 تعني أه قسم من االش ال يتم النص عليه في ملحق عرض المناقصة كقسم من االش ال 

 ) إن وجد( .
 ''Temporary Works'':    األش ال المسقتة 1/1/5/7
تعني جميع االش ال المسقتة من كل نوع ) باستثناء معدات المقاول ( التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ  

 االش ال الدائمة وانجازها واصالح أية عيوب في ا .
 ''Works''  : االش ـال  1/1/5/8
 المسقتة ، أو أه من ا حسبما هو مناسب . تعني االش ال الدائمة واالش ال 
   ''Other Definitions'':تعاريف أخرى  1/1/6
 ''s Documents’Contractor'': وثائق المقاول 1/1/6/1
تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات واألدلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني )  

  ا المقاول بموجب العقد .إن وجدت( التي يقدم
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 ''Country''  :الدولـة 1/1/6/2
 تعني الدولة التي يوجد في ا الموقع )أو معظم الموقع( حيث يطلب تنفيذ األش ال الدائمة في ا.  
 ''s Equipment’Employer'': معدات صاحب العمل 1/1/6/3
صاحب العمل ل رض استعمال ا من قبل المقاول في تعني األج زة والماكنات والعربات ) إن وجدت( التي يقدم ا  

تنفيذ األش ال كما هي محددة في المواصفات ، ولكن ا ال تشمل تلك التج يزات التي لم يقم صاحب العمل بتسلم ا 
 بعد .

 ''Force Majeure''    :القوة القاهرة 1/1/6/4
 كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " . 
 ''Laws''       :القوانين 1/1/6/5
تعني جميع التشريعات واألنظمة وغيرها من القوانين الوطنية ، وكذلك األنظمة الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة  

 قانونيًا .
 ''Performance Security'':  ضمـان األداء 1/1/6/6
 ( .4/2يعني الضمان ) أو الضمانات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب المادة ) 
 ''Site''        :الموقـع 1/1/6/7
تعني األماكن التي سيتم تنفيذ األش ال الدائمة علي ا وتسليم التج يزات اآللية والمواد في ا ، وكذلك أية أماكن  

 أخرى ينص العقد تحديدًا على اعتبارها جزءا من الموقع .
 ''Unforeseeable''    :غير المنظور 1/1/6/8
 اول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة يعني ما لم يكن بوسع مق 
 ''Variation Order''  (:الت يير ) األمر الت ييره  1/1/6/9
يعني أه ت يير في األش ال يتم إصدار التعليمات به أو الموافقة عليه كت يير بموجب أحكام "الفصل الثالث عشر "  

. 
 ''nInterpretatio'': التفسير (1/2)
 -في العقد ، باستثناء ما يقتضيه السياق خالفًا لذلك ، تكون : 
 الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخر . -أ 
 الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أيضًا إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضًا إلى المفرد .-ب 
ن كلمة " يوافق " أو " موافق عليه " أو "اتفاق" يشترط ان تكون تلك الموافقة مسجلة كتابيًا األحكام التي تتضم -ج 

. 
" خطيًا " أو "كتابًة" تعني التحرير بخط اليد أو اآللة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة اإللكترونية بحيث تشكل -د 

 ا ال تسخذ في االعتبار لدى تفسير هذه الشروط .سجاًل دائمًا .أما الكلمات ال امشية وغيرها من العناوين فإن 
 ''Communications''     : االتصاالت (1/3)
حيثما تنص هذه الشروط على إعطاء أو إصدار أه موافقات أو ش ادات أو قبول ، أو تقديرات أو إشعارات أو  

 -طلبات ، فان هذه االتصاالت يجب :
م ا باليد ) مقابل إشعار باالستالم( أو أن يتم إرسال ـا بالبريد أو بواسطة أن تكون محررة خطيًا وأن يتم تسلي  -أ 

 شخص ما أو منقولة إلكترونيًا حسبما ينص عليه في ملحـق عرض المناقصة ،   و
أن يتم تسليم ا أو نقل ا أو إرسال ا إلى عنوان المرسل إليه المبين فـي ملحـــق عرض المناقصة ، ومع ذلك  -ب 

:- 
 إذا كان المرسل إليه قد أرسل إشعارًا بت ير عنوانه فيجب إرسال ا وفقًا لذلك ، و .  1 
. إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبواًل أو موافقة ، جاز إرسال ا على العنوان الذه صدر 2 
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 منه الطلب .
ت أو التقديرات أو القبول أو تأخير إصدارها دون مبرر ال يجوز االمتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الش ادا 

معقول ، كما انه يتعين على الفريق الذه يصدر مثل هذا اإلشعار إلى الفريق اآلخر أو إلى الم ندس ، أن يرسل 
 نسخة منه الى الم ندس أو إلى الفريق اآلخر حسبما تتطلبه الحالة .

 ''geLaw and Langua''  : القانون والل ة (1/4)
 يكون هذا العقد خاضعًا لقانون الدولة ) أو أه سلطة أخرى ( كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة. 
اذا تمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من ل ة واحدة ، فان الل ة المحددة في ملحق عرض المناقصة تعتبر  

 الل ة المعتمدة .
اقصة ، فإذا لم يتم تحديدها ، تعتمد الل ة التي صيغ ب ا العقد )أو يتعين تحديد ل ة االتصال في ملحق عرض المن 

 معظمة ( ، بأن ا هي " الل ة المعتمدة" .
 

 ''Priority of Documents''   : أولوية الوثائق (1/5)
وية تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منه العقد مفسرة لبعض ا البعض ، على انه ل ايات تفسير العقد تكون أول 

 -الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي :
 اتفاقيـة العقد ) إن وجدت ( . -1 
 كتاب القبـول .  -2 
 كتاب عرض المناقصة.  -3 
 الشروط الخاصة . -4 
 الشروط العامة هذه . -5 
 . الفنية المواصفات -6 
 المخططات . -7 
 العقد . الجداول ، وأية وثائق أخرى تشكل جزءًا من -8 
أما اذا تبين أن هنالك غموضًا في الوثائق ، أو تباينًا فيما بين ا ، فانه يتعين على الم ندس إصدار التعليمات أو  

 اإليضاح الالزم بخصوص ذلك .
 
 

 ''Contract Agreement''   : اتفاقية العقد (1/6)
تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول إال إذا اتفق ( يومًا من 28يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خالل ) 

 الفريقان على غير ذلك ، وتكون هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.
كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشاب ة )إن وجدت( والتي قد تتحقق بموجب 

 القانون عن إبرام هذه االتفاقية.
 ''Assignment''      : التنـازل (1/7)
ال يحق اله فريق ان يتنازل عن العقد أو أه جزء منه او عن أه فائدة او مصلحة في العقد او بموجبه،  اال انه  

 يجوز اله فريق :
قدير في أن يتنازل عن العقد أو أه جزء منه بموافقة الفريق االخر المسبقة ، وللفريق االخر وحده حريــة الت -أ 

 هذا الشأن ، و 
 تحويل ما استحق له او يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أه بنك او مسسسة مالية . -ب 
 ''Care and Supply of Documents  '': العناية بالوثائق والتزويد ب ا (1/8)
قد على غير ذلك ، يتم تزويد تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل . وما لم ينص في الع 

المقاول بنسختين من العقد ومن أية مخططات يتم اصدارها الحقًا ، ويتحمل المقاول نفقات استصدار أه نسخ 
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 اضافية من ا .
أما " وثائق المقاول " فان ا تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسلم ا من قبل صاحب العمل . 

( نسخ من كل من " وثائق 6لى غير ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم للم ندس )وما لم ينص العقد ع
 المقاول " 

يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد ، والنشرات المشار إلي ا في المواصفات ووثائق  
قة بالعقد .  ويحق لمستخدمي المقاول ) إن وجدت( ، والمخططات، والت ييرات، وغيرها من االتصاالت المتعل
 صاحب العمل االطالع على جميع هذه الوثائق في كل األوقات المعقولة .

إذا اكتش  أه فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أٍه من الوثائق التي تم إعدادها ل اية استعمال ا في تنفيذ 
 عن مثل هذا الخطأ أو العيب .األش ال ، فانه يتعين على هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فورًا 

  ''Delayed Drawings or Instructions'':تأخرإصدارالمخططات و/أو التعليمات (1/9)

يتعين على المقاول ان يقدم الى الم ندس إشعارًا خطيًا حينما يتعرض تنفيذ االش ال الى التأخير او االعاقة اذا لم  
الل مدة معقولة، وعلى ان يتضمن االشعار بيان تفاصيل المخططات يقم الم ندس بتزويده بمخططات او تعليمات خ

او التعليمات واالسباب الداعية الصدارها ، وموعد الحاجة الي ا ، وبيان ما قد يترتب على تأخير اصدارها من 
 اعاقة للعمل او تأخيره .

مخططات او تعليمات ضمن وقت  اذا تكبد المقاول أه تأخير و/أو أه كلفة بسبب إخفاق الم ندس في اصدار أية 
معقول مما كان المقاول قد اشعره بشأن ا مع بيان أسباب الحاجة إلي ا ، فانه يتعين على المقاول أن يقدم إشعارًا 

 -( من حيث :20/1آخر إلى الم ندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأن ا ، مع مراعاة أحكام المادة )
ذلك التأخير إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب المادة  أه تمديد في مدة اإلنجاز بسبب -أ 

 (، و 8/4)
 أه كلفة ك ذه مع ربح معقول ، إلضافت ما إلى قيمة العقد . -ب 
(، باالتفاق على 3/5كما يتعين على الم ندس بعد استالمه لمثل هذا اإلشعار اآلخر أن يقوم أعمااًل للمادة ) 

 داد تقديراته بشأن ا .تلك األمور أو إع
إال انه إذا كان تأخر الم ندس في إصدار التعليمات ناتجًا عن خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أه  

خطأ أو تأخر في إصدار وثائق المقاول في مثل هذه الحالة ، ال يعتبر المقاول مستحقًا للحصول على هذا التمديد 
 او التكلفة او الربح .

 ''s Documents’s Use of Contractor’Employer''إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : (1/10)
في العالقة بين الفريقين ،يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق " بوثائق المقاول"  

 والتصاميم التي قام هو بإعدادها ) أو التي تم اعدادها لصالحه ( .
المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد انه يعطي صاحب العمل حقًا كاماًل غير منقوص الستنساخ او  يعتبر 

 -استخدام او التداول بوثائق المقاول ، بما في ذلك ادخال التعديالت علي ا ، وهذا الحق :
 لعالقة،اي ما أطول،و يعتبر مطبقًا خالل فترة العمر الفعلي او المقصود لتش يل اجزاء االش ال ذات ا -أ 
يخول أه شخص تسؤل اليه ملكية ذلك الجزء من االش ال استنساخ واستخدام وتداول وثائق المقاول ل اية  -ب 

 انجاز االش ال وتش يل ا وصيانت ا وتعديل ا واصالح ا وتفكيك ا أو هدم ا ، و 
، بواسطة أه ج از    حاسوب في الموقع يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجيات ا  -ج 

 أو أه اماكن أخرى يحددها العقد ، بما في ذلك استبدال أه اج زة حاسوب يكون المقاول قد قام بتوريدها .
ينب ي أن ال يسمح صاحب العمل ) او من ينوب عنه ( أله طرف ثالث باستخدام او استنساخ أو التداول بوثائق  

التصميم التي اعدها ) او تم اعدادها لصالحه( دون موافقة المقاول ، ألية أغراض غير  المقاول وغيرها من وثائق
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 تلك المسموح ب ا بموجب احكام هذه  " المادة "
 'Contractor’s Use of Employer’s Documents''ق صاحب العمل: ئاستخدام المقاول لوثا (1/11)
بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية األخرى لكل من المواصفات في العالقة بين الفريقين ، يحتفظ صاحب العمل  

والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ) أو التي تم إعدادها لصالحه ( يجوز للمقاول ، على 
 نفقته الخاصة ، أن يستخدم أو يستنسخ أو يتداول ب ذه الوثائق ل ايات العقد.

 ا العقد ، فانه ال يجوز للمقاول أن يسمح أله طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو وما لم تكن هناك ضرورة يتطلب
 استنساخ ا أو التداول ب ا ، باستثناء ما قد يلزم ألغراض العقد .

 ''Confidential Details '' : التفاصيـل السرية (1/12)
ا مما قد يطلبه الم ندس بصورة معقولة يتعين على المقاول ان يفصح للم ندس عن كل المعلومات السرية وغيره 

 للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.
  ''awsL Compliance with:  ''التقيـد بالقوانين (1/13)
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد ، ان يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق ، وما لم ينص على غير ذلك في  

 -فانه : الشروط الخاصة ،
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل ) أو سيحصل( على التصاريح الالزمة بشأن تعليمات التخطيط أو  -أ 

التنظيم أو التراخيص المتعلقة باألش ال الدائمة ، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على 
 نتيجة إخفاق صاحب العمل في القيام بذلك ، و صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أه ضرر 

يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال اإلشعارات ، وتسديد الرسوم والضرائب ، والحصول على التصاريح  -ب 
والموافقات التي تتطلب ا القوانين فيما يتعلق بتنفيذ األش ال وإنجازها واصالح أية عيوب في ا. كما ينب ي على 

 مي صاحب العمل ويقيه من أه ضرر نتيجة إخفاق المقاول في القيام بذلك.المقاول أن يح
  ''Joint and Several Liability''   :المسسوليات المشتركة والمنفردة (1/14)
اذا شكل المقاول ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق ( ائتالفًا او مشاركة او أه تجمع من شخصين او اكثر في  

  -الشركة ، فانه يجب مراعاة ما يلي :شكل يختل  عن 
 يعتبر هسالء األشخاص مسسولين بالتضامن وبشكل فرده أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد ، و  -أ 
أن يقوم هسالء األشخاص بإبالغ صاحب العمل عن اسم قائد االئتالف ، وبحيث يكون لقائد االئتالف سلطة  -ب 

 اص ، وإلزام المقاول وكل من هسالء األشخ
 أن ال يقوم المقاول بت يير تكوين االئتالف او كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل. -ج 

 

 
 

 
 
 

 " .FIDICتحاد الدولي للم ندسين االستشاريين يرمز اليه بـ "اال        1/1/2/10
 Dates ,Tests ,Periods and Completions التواريخ , اإلختبارات ,المدد و اإلنجاز:            1/1/3



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 34 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل الثاني
 صاحب العمـل

THE EMPLOYER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ''Right of Access to the Site ''    حق الدخـول الى الموقع : (2/1)
يع اجزاء الموقع ، وتمكينه من حيازت ا  في يتعين على صاحب العمل ان يعطي المقاول حق الدخول الى جم 

الوقت ) أو االوقات ( المحدد في ملحق عرض المناقصة ، اال ان حق الدخول والحيازة يمكن ان ال ُيخّص 
 ب ا المقاول وحده .

أه أساس او منشأ او  إذا نص في العقد على ان صاحب العمل مطلوب منه ان يعطي المقاول حق حيازة 
ريق وصول ، فانه يتعيين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في تج يزات او ط

 المواصفات ، اال انه يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول او الحيازة حتى يتسلم ضمان االداء .
عطــي إذا لــم يــتم تحديــد مثــل هــذا الموعــد فــي ملحــق عــرض المناقصــة ، فانــه يتعــين علــى صــاحب العمــل ان ي 

المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ االشـ ال والسـير 
 ( .8/3في ا وفقًا لبرنامج العمل المشار اليه في المادة )

إذا تكبــد المقــاول تــأخرًا و/او كلفــة مــا نتيجــة الخفــاق صــاحب العمــل فــي تمكينــه مــن الــدخول الــى الموقــع او  
ازته خالل ذلك الوقت ، فعلى المقاول ان يرسل اشعارًا الى الم نـدس لتقـدير اسـتحقاقات المقـاول بشـأن ا ، حي

 -( للبت في :20/1مع مراعاة احكام المادة )
أه تمديـد لمـدة االنجـاز بسـبب ذلــك التـأخير ، اذا كـان االنجـاز قـد تــأخر او سـوف يتـأخر ، وذلـك بموجــب  -أ 

  ( ، و8/4احكام المادة )
 أه كلفة ك ذه مع ربح معقول ، الضافت ما الى قيمة العقد . -ب 
ويتعــين علــى الم نــدس بعــد تســلم هــذا اإلشــعار ان يقــوم بإعــداد التقــديرات المترتبــة علــى ذلــك بموجــب المــادة  

 ( سواء باالتفاق علي ا او اجراء تقديراته بشأن ا .3/5)
الذه يكون فيه هذا التـأخر ( ناتجـًا عـن خطـأ او تـأخير مـن  إال انه اذا كان تاخر صاحب العمل ) والى المدى

قبل المقاول ، بما في ذلك أه خطأ او تأخر في تقديم " وثائق المقاول " فانه في مثل هـذه الحالـة ال يسـتحق 
 للمقاول أه تمديد او تعويض عن أه كلفة او ربح .

  ''nses or ApprovalsPermits, Lice ''التصاريح او التراخيص او الموافقات: (2/2)
يقوم صاحب العمل )اذا كان في وضع يمكنه من ذلك( بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول)عند طلبه(  

 -بخصوص ما يلي :
 الحصول على نسخ قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية ، و  -أ 
 -تراخيص او الموافقات المطلوبة بموجب قوانين الدولة :طلبات المقاول للحصول على التصاريح او ال -ب 

 التقيد بالقوانين ( ، و  1/13. فيما يتعلق بمتطلبات المادة )1 
 . لتوريد اللوازم ، بما في ذلك التخليص الجمركي علي ا ، و 2 
 . لتصدير معدات المقاول عند ازالت ا من الموقع .3 
  ''r`s PersonnelEmploye '':أفراد صاحب العمل (2/3)
يكـــون صـــاحب العمـــل مســـسواًل عـــن افـــراده ومســـتخدمي المقـــاولين االخـــرين العـــاملين معـــه فـــي الموقـــع مـــن  

 -حيث :
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  Package II 35 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 ( ، و 4/6التعاون مع المقاول في ج وده حسب احكام المادة )  -أ 
ــــــــود  -ب  ــــــــاول بموجــــــــب البن ــــــــة مــــــــن المق ــــــــوفير اجــــــــراءات الســــــــالمة كمــــــــا هــــــــي مطلوب ــــــــزام بت  االلت

 ( .4/18( وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة )4/8، ب ، ج ( من المادة ))أ 
 ''s Financial Arrangements’Employer ''الترتيبات المالية لصاحب العمل: (2/4)

( يومًا من بعد تلقيه أه طلب من المقاول بتسليم المقاول دلياًل معقواًلعلى انـه 28يقوم صاحب العمل خالل ) 
بعمــل الترتيبــات الماليــة الالزمــة لتــوفير دفــع قيمــة العقــد ، وفــق التقــديرات فــي حينــه ، طبقــًا الحكــام " قــد قــام 

 الفصل الرابع عشر " .
أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أه تعديل جوهره على الترتيبات الماليـة، فإنـه يتعـين عليـه إشـعار المقـاول 

 بالتفصيالت المتعلقة بذلك.
 ''s Claims’Employer''  احب العمل:مطالبات ص (2/5)
اذا كان صاحب العمل يعتبر ان له حقًا في تلقي دفعـة مـا ، بموجـب أه شـرط مـن هـذه الشـروط أو ل يـر ذلـك  

من األسباب المتعلقة بالعقد ، و/ أو أه تمديد لفترة اإلشعار بالعيوب ، فإنه يتعين عليه ، او علـى الم نـدس 
ده بالتفاصـيل . ورغـم ذلـك فإنـه غيـر مطلـوب منـه ان يرسـل أيـة إشـعارات تتعلـق ، إشعار المقاول بذلك وتزوي

( او مقابـل المعـدات 4/19بالمبالغ المستحقة له بخصوص است الك المـاء والك ربـاء وال ـاز بموجـب المـادة )
 ( او مقابل أه خدمات أخرى يطلب ا المقاول .4/20والمواد التي يقدم ا صاحب العمل إعماال للمادة )

ينب ي إرسال اإلشعار في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد ان يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظـروف  
التي أدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات ، اما اإلشعار بتمديد " فترة اإلشعار بالعيوب " فانه يجب إصداره قبـل 

 انقضائ ا.
األسـس األخـرى للمطالبـة ، وان تتضـمن اثبـات صـحة ادعـاء  يتعين ان تحدد هذه التفاصيل " مـادة " العقـد أو 

صـاحب العمــل بتلــك المبـالغ و / او فتــرات التمديــد التــي يعتبـر ان لــه حقــًا في ــا بموجـب العقــد . ويتعــين علــى 
( لالتفـاق علي ـا او إعـداد 3/5الم ندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك المطالبات بموجب أحكـام المـادة )

  -ا يلي :التقديرات لم
 ( أية مبالغ ) إن وجدت( تستحق لصاحب العمل ليدفع ا المقاول له ، و/أو1) 

 
 ( .11/3( أه تمديد ) إن وجد( لفترة اإلشعار بالعيوب ، عماًل بأحكام المادة )2) 

 هذه المبالغ يمكن تضمين ا كخصميات في قيمة العقد وش ادات الدفع . اال أن صـاحب العمـل ال يعتبـر مخـوالً  
بإجراء المقاصة أو خصم أه مبلغ يتم تصديقه في ش ادة دفع ، أو التقّدم بمطالبـة ضـد المقـاول ل يـر ذلـك ، 

 إاّل وفقًا الحكام هذه المادة " .



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 36 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل الثالث 
 المهنــدس

THE ENGINEER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ''s Duties and Authority’Engineer''واجبات وصالحية الم ندس : (3/1) 
يقوم صاحب العمل بتعيين " الم ندس " للقيام بالواجبات المحددة له في العقد ويجب أن يكون  

 يين متمتعين بالكفاية الالئقة ومسهلين ألداء مثل هذه الواجبات.مستخدمو الم ندس من م ندسين وم ن
 ليس للم ندس صالحية في تعديل أحكام العقد . 
للم ندس ممارسة الصالحيات المنوطة به تحديدًا في العقد ، أو تلك المف ومة من العقد ضمنيًا بحكم  

صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية الضرورة . وإذا كان مطلوبًا من الم ندس أن يحصل على موافقة 
ما ، فإن مثل هذا المتطلبات يجب النص علي ا في الشروط الخاصة . ويتع د صاحب العمل أن ال 
يفرض على الم ندس أية قيود إضافية بخصوص ممارسته لصالحيته ، إال إذا تم ذلك بموافقة من 

 المقاول .
صالحية ما تتطلب الحصول على موافقة صاحب في كل األحوال ، فعندما يقوم الم ندس بممارسة  

 العمـل ، فإنه ألغراض هذا العقد تعتبر وكأن ا موافق علي ا من قبل صاحب العمل .
 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط : 
عندما يقوم الم ندس بأداء واجباته أو ممارسة صالحيته ، سواء نص علي ا صراحة في العقد ، أو   -أ 

 مف ومة ضمنيًا منه ، فإنه يقوم ب ا نيابًة عن صاحب العمل ، و  كانت
ـــيس للم نـــدس صـــالحية فـــي إعفـــاء أه مـــن الفـــريقين مـــن أه مـــن الواجبـــات او االلتزامـــات او  -ب  ل

 المسسوليات المحددة في العقد ، و 
أو إشـعار   ان أه مصادقة او تدقيق او ش ادة او قبول او فحص او تفتيش او إصـدار أه تعليمـات -ج 

أو اقتراح ، او طلب اختبـار ، او أه تصـرف مماثـل مـن قبـل الم نـدس ) بمـا فـي ذلـك اغفـال عـدم 
الموافقة ( ال تعفي المقاول من أية مسسولية يتحمل ا بموجب احكام العقد ، بما في ذلك مسسوليته 

 عن االخطاء او االغفاالت او التناقضات او حاالت عدم التقيد بالشروط .
 ''Delegation by the Engineer''  : التفويض من قبل الم ندس (3/2)

أن يسند إلى أه مـن مسـاعديه القيـام بـأه مـن الواجبـات أو يفوضـه بـأه  –من وقت آلخر  –للم ندس  
مــن الصــالحيات المنوطــة بــه ، كمــا يجــوز لــه أن يل ــي مثــل هــذا اإلســناد أو التفــويض . ويشــمل هــسالء 

ـــدس المقـــ ـــود المســـاعدون الم ن ـــى بن ـــار عل ـــيش أو الختب ـــون للتفت يم و/أو أه مفتشـــين مســـتقلين يعين
التج يزات أو المواد أو اختبارها . يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو اإلل ـاء خطيـًا ، وال يعتبـر مثـل 
هــذا اإلجــراء نافــذا إال بعــد تســلم الفــريقين إشــعارات بــذلك ، إال انــه ال يحــق للم نــدس تفــويض صــالحيته 

 ( إال إذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض .3/5د التقديرات أعماال للمادة )بإعدا
ــات م والقيــام   ــة ، ومــسهلين الداء واجب ــة الالئق ــوا مــن ذوه الكفاي يشــترط فــي هــسالء المســاعدين ان يكون

مـن  (1/4بالصالحية المنوطة ب م ، وان يكونوا متمرسـين باسـتعمال ل ـة االتصـال المحـددة فـي المـادة )
 العقد .

يتعين على كل من مساعده الم ندس ، الذين تـم اسـناد واجبـات الـي م او تفويضـ م بصـالحية مـا ، ان  
 يصدروا التعليمات الى المقاول ، وان يتصرفوا ضمن حدود الصالحية المحددة ل م بالتفويض . وتعتبر 
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ر تعليمات، او إشعار او أية مصادقة او تدقيق او ش ادة او موافقة او فحص او تفتيش او اصدا
 –ضمن حدود تفويضه  –اقتراح، أو طلب او اختبار ، او القيام بأه اجراء مماثل يقوم به أه من م 

 وكان ا صادرة عن الم ندس ، ورغم ذلك :
فإن أه إخفاق من جانب مساعد الم ندس في رفض أه عمل او تج يزات او مواد ال يعني  -أ 

فانه ال يحول دون ممارسة الم ندس لحقه في رفض تلك األعمال أو المصادقة علي ا ، وبالتالي 
 التج يزات أو المواد .

اذا اعترض المقاول على أه تقديرات أو تعليمات أصـدرها مسـاعد الم نـدس ، فإنـه يجـوز للمقـاول  -ب 
ــواٍن ، إمــا تأييــدها أو نقضــ ا أو  ان يحيــل الموضــوع إلــى الم نــدس ، الــذه ينب ــي عليــه ، دون ت

 عديل مضمون ا .ت
 ''Instructions of the Engineer''     :تعليمات الم ندس  (3/3)

للم ندس ان يصدر الى المقاول في أه وقت ، تعليمات ومخططات اضافية او معدلة ، اذا كانت الزمة  
 لتنفيذ االش ال و اصالح أية عيوب في ا ، عماًل باحكام العقد .

اال من الم ندس ، او من أه من مساعديه المفوضين رسميًا بموجب احكام  ال يتلقى المقاول التعليمات 
"   هذا "الفصل" . اما اذا كانت أه من هذه التعليمات تشكل ت ييرًا ) أمرًا ت ييريًا ( فانه يتم تطبيق احكام

 الفصل الثالث عشر" علي ا .
 ندس او مساعده المفوض حول أه يتعين على المقاول ان يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من الم 

 امر يتعلق بالعقد . وكلما كان ذلك عمليًا فإن التعليمات يجب إصدارها خطيًا ،
 أما اذا قام الم ندس او مساعده المفوض :  

 بإصدار أمر شفوه و  -أ 
 منتسلم تأكيدًا خطيًا من المقاول ) أو من ينوب عنه ( بخصوص األمر الشفوه خالل يومي عمل  -ب 

 تاريخ صدورها و
 

لم يقم بالرد عليه خطيًا بالرفض و/أو إصدار تعليمات بشأنه خالل يومي عمل من تاريخ تسلمه  -ج 
 إشعار المقاول ،

عندئذ يعتبر تأكيد المقاول لمثل هذه األمر الشفوه وكأنه أمر خطي صادر عن الم ندس أو مساعده  
 المفوض ، حسب واقع الحال .

 ''Replacement of the Engineer''    : الم ندساستبدال  (3/4)
ــــة ال تقــــل عــــن )  ــــل م ل ــــه قب ــــه يتعــــين علي ــــدس ، فإن ــــزم صــــاحب العمــــل اســــتبدال الم ن ( 42اذا اعت

ـــــوان  ـــــي إشـــــعاره اســـــم وعن ـــــذلك ، وان يحـــــدد ف ـــــاول ب ـــــاريخ االســـــتبدال ان يشـــــعر المق يومـــــًا مـــــن ت
وم بتعيــــين الم نــــدس البــــديل اذا وتفاصــــيل خبــــرة الم نــــدس البــــديل . ولــــيس لصــــاحب العمــــل أن يقــــ

كــــان للمقــــاول اعتــــراض معقــــول عليــــه ،علــــى أن يقــــوم المقــــاول بإشــــعار صــــاحب العمــــل باعتراضــــه 
 ،مع بيان التفاصيل المسيدة لذلك.
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                                               ''Determinations'': التقديرات (3/5)
يقوم الم ندس بإعمال هذه " المادة " الغراض االتفاق أو اعداد حيثما تقتضي هذه الشروط ان  

التقديرات اله أمر ، فانه يتعين على الم ندس ان يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جّده للتوصل 
الى اتفاق. اما اذا لم يتوصل الى اتفاق ، فانه يتعين على الم ندس ان يعد تقديراته بصورة منصفة 

 قد، آخذًا في االعتبار كل الظروف ذات العالقة . بموجب احكام الع
ثم يقوم الم ندس بإشعار كل من الفريقين عن أه اتفاق او تقديرات يتوصل الي ا ، مع التفصيالت  

المسيدة . ويتعين على كل من الفريقين ان يلتزم باالتفاق او التقديرات الواردة في اإلشعار ، إال إذا تمت 
 عادة النظر في ا ، بموجب أحكام " الفصل العشرين " ) أو إلى أن تتم ( إ
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 الفصل الرابع 
 المقـاول

THE CONTRACTOR 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ''gationss General Obli’Contractor     '' :االلتزامات العامة للمقاول (4/1)
يتعين على المقاول ان يصمم ) الى المدى المنصوص عليه في العقد ( وان ينفذ االش ال وينجزها بموجب احكام  

 العقد ووفقًا لتعليمات الم ندس ، وان يصلح اية عيوب في ا .
ــــائق المقــــاول " المحــــددة فــــي   ــــزات و " وث ــــى المقــــاول ان يقــــدم التج ي ــــع افــــراد ج ــــازه يتعــــين عل العقــــد ، وجمي

ـــة أو دائمـــة ،  ـــة مسقت ـــت ذات طبيع ـــوازم والمســـت لكات وغيرهـــا مـــن األشـــياء والخـــدمات ، ســـواء كان ـــذ ، والل المنف
يعتبــــر . ممــــا هــــو مطلــــوب منــــه الداء م ــــام التصــــميم والتنفيــــذ وإنجــــاز األشــــ ال واصــــالح أيــــة عيــــوب في ــــا

 مليات الموقع وعن جميع أساليب اإلنشاء.المقاول مسسوال عن كفاية واستقرار وسالمة جميع ع
 باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ، فان المقاول:  

يعتبر مسسواًل عن جميع " وثائق المقاول " ، واألش ال المسقتـة وتصـميم أه بنـد مـن التج يـزات والمـواد ليكـون  -1 
 هذا البند موافقًا لمتطلبات العقد ، و 

 يعتبر المقاول مسسواًل عن تصميم ومواصفات األش ال الدائمة .فيما عدا ذلك ، ال  -2 
ان يقدم للم ندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ  –كلما طلب منه الم ندس ذلك  –يتعين على المقاول       

األش ال التي يقترح المقاول اتباع ا لتنفيذ األش ال . وال يجوز للمقاول أن يحدث ت ييرًا جذريًا في هذه 
 الترتيبات او االساليب بدون اعالم الم ندس مسبقًا عن اجراءاته .

اذا نص العقد على مسسولية المقاول للقيام بتصميم جزٍء ما مـن االشـ ال الدائمـة ، فعنـدها ومـالم يـنص علـى غيـر  
 ذلك في الشروط الخاصة :

جـــزء مـــن االشـــ ال وفقـــًا لالجـــراءات يتعـــين علـــى المقـــاول ان يقـــدم الـــى الم نـــدس " وثـــائق المقـــاول"  ل ـــذا ال -أ 
 المنصوص علي ا في العقد ، و

يشــترط ان تكــون " وثــائق المقــاول " متســقة مــع المواصــفات والمخططــات ، وان تــتم صــياغت ا بل ــة االتصــال  -ب 
ـــي المـــادة ) ـــى 1/4المحـــددة ف ـــى المعلومـــات االضـــافية كمـــا يطلب ـــا الم نـــدس الضـــافت ا ال ( وان تشـــتمل عل

 ض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين ، و المخططات ب ر 
يعتبر المقاول مسـسواًل عـن هـذا الجـزء مـن االشـ ال ، وان يكـون هـذا الجـزء بعـد تنفيـذه وانجـاز االشـ ال موفيـًا  -ج 

 بال رض الذه انشئ من اجله كما هو مطلوب في العقد ، و 
راء االختبـارات عنـد االنجـاز "مخططـات المنشـأ كمـا قبل مباشرة اج -يتعين على المقاول ان يقدم الى الم ندس  -د 

تم تنفيذه " ، وأدلة الصيانة والتش يل المطلوبة بموجب العقد ، وبشكل مفصل ، حتى يتمكن صاحب العمـل مـن 
صيانته وتش يله وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه .  وال يعتبر هذا الجزء من االش ال  انه قد تم انجازه ل ـرض 

 ( اال بعد تقديم هذه الوثائق وادلة التش يل الى الم ندس .10/1المادة ) تسلمه بموجب

 "Performance Security"      :ضمـان االداء  (4/2)
يتعين على المقاول ان يستصدر ) على حسابه ( ضمان االداء ل اية االنجاز الالئق لالش ال ، وذلك بالقيمـة ونـوع  

اقصـة ، واذا لـم يكـن قـد تـم تحديـد المبلـغ فـي ذلـك الملحـق فعنـدها ال تطبـق العملة المحددين في ملحق عـرض المن
 احكام هذه " المادة " .

( يومًا من تاريخ تسـلمه " كتـاب القبـول " ، 28يتعين على المقاول ان يقدم ضمان االداء الى صاحب العمل خالل ) 
 وان يرسل نسخة منه الى الم ندس .

عن كيان مالي ومن داخل الدولة ) او نظام تشريعي آخر ( موافـق علي مـا مـن قبـل ينب ي ان يكون الضمان صادرًا  
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صاحب العمل ، وان يتم اعداده حسب النموذج المرفـق بالشـروط الخاصـة ، أو بصـي ة اخـرى يوافـق علي ـا صـاحب 
 العمل .

ول االشــ ال وينجزهــا يتعــين علــى المقــاول ان يتأكــد مــن ان يظــل ضــمان االداء ســاره المفعــول الــى ان ينفــذ المقــا 
ويصلح اية عيوب في ا . اما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين ان المقـاول لـن يكـون مخـواًل 

( يومـًا ، فإنـه يتعـين عليـه ان يقـوم بتمديـد 28بتسلم " ش ادة االداء " بتاريخ يسبق الموعد الن ـائي لصـالحيته بــ )
 االش ال واصالح اية عيوب في ا. سريان الضمان الى ان يتم انجاز 

يتعين على صاحب العمل ان ال يقدم مطالبة بخصوص ضمان االداء اال فيما يخص المبالغ التي تستحق له  
 -بموجب العقد ، وذلك في الحاالت التالية :

ه الحالة يجوز اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان االداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة ، وفي هذ -أ 
 لصاحب العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان االداء ، او 

اخفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل أه مبلغ مستحق له ، سواء كان ذلك بناء على موافقة من  -ب 
( 42( ، او بموجب احكام " الفصل العشرين " وذلك خالل )2/5المقاول ، او كما يتم تقديره بموجب المادة )

 يومًا من تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات ، او 
( يومًا من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن طلبه 42اخفاق المقاول في اصالح اه عيب  خالل ) -ج 

 بإصالح العيب ,او 
نظـر عمـا اذا ( ، وذلـك ب ـض ال15/2الظروف التي تخول صاحب العمل ان ين ي العقد بموجـب احكـام المـادة ) -د 

 كان قد صدر اشعار باالن اء .
يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقـاول ويقيـه مـن جميـع االضـرار والخسـائر والنفقـات ) بمـا فـي ذلـك االجـور  

واالتعاب القانونية ( مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان ، وذلك الـى المـدى الـذه يعتبـر فيـه 
 محق في مطالبته . صاحب العمل انه غير

 ( يومًا من تاريخ تسلمه لش ادة االداء.21يتعين على صاحب العمل ان يعيد ضمان االداء الى المقاول خالل ) 
 

 "s Representative’Contractor "    : ممثل المقاول  (4/3)
لينـــوب عنـــه بموجـــب ينب ـــي علـــى المقـــاول ان يعـــين " ممثـــل المقـــاول " وان يعطيـــه كامـــل الصـــالحيات الضـــرورية  

 مقتضيات العقد .
ان يقـدم  –قبـل تـاريخ المباشـرة  –وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقـاول فـي العقـد ، فانـه يتعـين علـى المقـاول  

الــى الم نــدس ، للحصــول علــى موافقتــه، اســم ومــسهالت الشــخص الــذه يقترحــه المقــاول كممثــل لــه. واذا لــم تــتم 
الحقًا من قبل الم ندس ، او اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول ، فإنه الموافقة عليه او تم حجب ا 

 يتعين على المقاول ان يتقدم بنفس الطريقة باسم ومسهالت شخص اخر يكون مناسبًا ل ذا التعيين .
 مسبقة على ذلكال يحق للمقاول ان يل ى استخدام ممثله او ان يستبدله ، بدون الحصول على موافقة الم ندس ال 
يجب ان يكون ممثل المقـاول متفرغـًا بصـورة كاملـة للمنـاظرة علـى تنفيـذ اشـ ال المقـاول ، واذا مـا تطلبـت الظـروف  

ت يب هذا الممثل مسقتًا عن الموقع اثناء تنفيذ االش ال ، فانه يتعين على المقـاول ان يسـمي بـدياًل مناسـبًا بموافقـة 
 ر الم ندس بذلك .الم ندس المسبقة ، وان يتم اشعا

ــة عــن المقــاول  إ عمــااًل للمــادة )  ــل المقــاول ان يتســلم التعليمــات نياب ــى  ممث ــل 3/3يتعــين عل ( ، كمــا يجــوز لممث
المقاول ان يفوض بعض سلطاته او م امه او صـالحيته الـى أه شـخص مسهـل ، وان يل ـي هـذا التفـويض فـي أه 

يعتبر نافذًا اال اذا وافـق الم نـدس عليـه ، بعـد ان يتسـلم إشـعارًا  وقت الحق . ولكن مثل هذا التفويض او االل اء ال
مسبقًا موقعًا من ممثل المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفّوض ومسهالته والسلطة او الم ام او الصـالحية 

 التي فّوض ب ا او التي تم ال اؤها.
مال ل ـة االتصـال المحـددة بموجـب المـادة يجـب ان يكـون ممثـل المقـاول وجميـع هـسالء االشـخاص متمرسـين باسـتع

(1/4. ) 
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 "Subcontractors "     :المقاولون الفرعيون  (4/4)
 ال يحق للمقاول أن يلّزم األش ال بكامل ا إلى مقاولين فرعيين . 
ال أو يعتبر المقاول مسسواًل عن أفعال واخطاء أه مقـاول فرعـي او وكيلـه او مسـتخدميه ، كمـا لـو كانـت تلـك األفعـ 

 -األخطاء صادرة عن المقاول نفسه ، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه:
ال يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن مورده المواد ، او بشأن أه مقاولة فرعية تم ذكر اسم  -أ 

 المقاول الفرعي بخصوص ا نصًا في العقد ، و
 على موافقة الم ندس المسبقة على المقاولين الفرعيين االخرين ، و يتعين على المقاول الحصول  -ب 
( يومًا من التاريخ المست دف لمباشرة 28يتعين على المقاول ان يرسل للم ندس إشعارا بم لة ال تقل عن ) -ج 

 عمل أه مقاول فرعي ، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع ، و
كـل مقاولــة فرعيـة ان تحتــوه علـى نصـوص تخــول صـاحب العمــل ان يـتم التنــازل عـن هــذه يشـترط فـي اتفاقيــة  -د 

( )عنــدما يلــزم تطبيق ــا ( ، او فــي حالــة ان ــاء العقــد مــن قبــل 4/5المقاولــة الفرعيــة اليــه ، بموجــب المــادة )
 ( .15/2صاحب العمل بموجب احكام المادة )

 
    " of Benefit of SubcontractAssignment"  :التنازل عن المقاولة الفرعية (4/5)

في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء " فترة اإلشعار بالعيوب " ، وقيام الم ندس )قبل هذا  
التاريخ ( بالطلب الى المقاول ، ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمل ، فإنه يتعين على 

يقوم بذلك . وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر المقاول مسسواًل امام صاحب العمل عن أه عمل يسديه  المقاول ان
 المقاول الفرعي بعد ان تصبح عملية التنازل نافذة ، ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل .

 "operation-Co"    :التعـاون  (4/6)
العقد ، او استجابًة لتعليمات الم ندس ، ان يقدم التس يالت  يتعين على المقاول ، كما هو منصوص عليه في 

 المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل :
 افراد صاحب العمل ، و  -أ 
 أه مقاولين آخرين يستخدم م صاحب العمل ، و  -ب 
 العاملين لدى اية سلطات عامة مشّكلة قانونيًا ، -ج 
 موقع او بجواره ، من غير االعمال المشمولة في العقد . ممن يتم استخدام م لتنفيذ اعمال في ال 
إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر ت ييرات الى المدى الذه يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير منظورة ان  

مثل هذه الخدمات التي يتطلب ا هسالء المستخدمون او المقاولون اآلخرون يمكن ان تشمل استعمال معدات 
 .واالش ال المسقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسسولية المقاولالمقاول 

أذا كان مطلوبًا من صاحب العمل بموجب العقد ان يعطي المقاول حيازة أه اساس او منشأ او تج يزات او حق  
الوثائق في الوقت  دخول بموجب " وثائق المقاول " ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى الم ندس مثل هذه

 وبالطريقة المحددين في المواصفات .
 "Setting Out"    :تثبيت االش ال  (4/7)

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االش ال بالنسبة للنقـاط االصـلية واالسـتقامات والمناسـيب المرجعيـة الموصـوفة  
ول مسسواًل عن دقة التثبيـت لجميـع اجـزاء االشـ ال ، في العقد ، او تلك التي يزوده الم ندس ب ا ، كما يعتبر المقا

 وعليه ان يقوم باصالح أه خطأ في أماكن او مناسيب او مقاييس او استقامات االش ال .
يعتبر صاحب العمل مسسواًل عن أية اخطاء في تحديـد تلـك النقـاط المرجعيـة المنصـوص علي ـا فـي العقـد ، او تلـك  

 نه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى ج ده في التحره عن دقت ا قبل استخدام ا .التي زود المقاول ب ا ، اال ا
اذا تكبد المقاول تأخرًا في تنفيـذ االشـ ال و/او فـي كلفت ـا بسـبب تنفيـذ اشـ ال اعتمـادًا علـى معلومـات م لوطـة فـي  

معقولـة وان يتالفـى التـأخير النقاط المرجعية ، ولم يكن بمقدور مقاول متمرسان يكتش  مثل هـذه االخطـاء بصـورة 
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و/أو زيــادة الكلفــة المترتبــة علي ــا ، فانــه يتعــين علــى المقــاول ان يرســل إشــعارًا إلــى الم نــدس لتقــدير اســتحقاقاته 
 -( لما يلي :20/1بشأنه ، مع مراعاة احكام المادة )

 
يتأخر ، وذلك بموجب المادة  أه تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير ، إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف -أ 

 ( ، و 8/4)
 أه كلفة ك ذه مع ربح معقول ، و اضافت ما الى قيمة العقد . -ب 
( ، ان يقوم باالتفاق علي ا او 3/5لدى تسلم الم ندس لمثل هذا اإلشعار ، فانه يتعين عليه اعمااًل للمادة ) 

 اعداد التقديرات الالزمة لما يلي :
 كتشاف الخطأ متعذرًا بصورة معقولة ، والى أه مدى ، و ( فيما اذا كان ا1) 
 ( األمرين المذكورين في الفقرتين ) أ ، ب ( اعاله ، ولكن ضمن هذا المدى.2) 
 "Safety Procedures"  :  اجراءات السالمة (4/8)

 يتعين على المقاول : 
 أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيق ا ، و  -أ 
 العناية بسالمة جميع االشخاص الذين يحق ل م التواجد في الموقع ، و  -ب 
أن يبذل ج ودًا معقولة للمحافظة على الموقع واالش ال خالية من العوائق غير الضرورية ، بقصد تجنب  -ج 

 تعرض هسالء االشخاص للخطر ، و 
م انجازها وتسليم ا بموجب احكام " الفصل العاشر" توفير التسييج واالنارة والحراسة ومراقبة االش ال الى ان يت -د 

 ، و 
توفير اية اش ال مسقتة ) بما في ا الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ( مما قد يلزم ، بسبب تنفيذ  -هـ 

 االش ال ، الستعمال وحماية الجم ور والمالك والمستعملين لالرض المجاورة للموقع .
 "uality AssuranceQ"     : توكيد الجودة (4/9)

يتعين على المقاول أن يضع نظامًا لتوكيد الجودة الثبات التقيد بمتطلبات العقد ، على ان يكون هذا النظام متوافقـًا  
 مع تفاصيل العقد ، كما يحق للم ندس ان يقوم بالتدقيق على أه من مظاهر هذا النظام .

قبل مباشرة أه من مراحل التصـميم  –لعلمه  –مطابقة الى الم ندس يجب تقديم تفاصيل جميع االجراءات ووثائق ال 
والتنفيذ ، وعند اصدار أه وثيقـة ذات طـابع فنـي الـى الم نـدس ، فإنـه يجـب ان يظ ـر علـى هـذه الوثيقـة مـا يثبـت 

 المصادقة المسبقة من المقاول نفسه علي ا .
 واجباته او التزاماته او مسسولياته الواردة في العقد.إن التقيد بنظام توكيد الجودة ال يعفي المقاول من أه من  
 "Site Data"  :بيانات الموقع  (4/10)
يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تحت تصرف المقاول الطالعه قبل موعد " التاريخ االساسي " ، كل ما  

الموقع ، بما في ذلك الظواهر البيئية يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية وال يدرولوجية في 
، كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل علي ا بعد موعد التاريخ االساسي ، اال 

 ان المقاول يعتبر مسسواًل عن تفسيره لجميع تلك المعلومات . 
الوقت والكلفة ( يعتبر المقاول انه قد حصل  كما انه والى المدى الممكن عمليًا ) مع االخذ في الحسبان عاملي 

على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروف االخرى التي قد تسثر على عرضه او 
على االش ال  والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره ، وانه اطلع على جميع 

لتي سبق ذكرها ، وانه قد اقتنع شخصيًا قبل تقديم عرض المناقصة بكل االمور ذات العالقة ، شاملة  المعلومات ا
 ) وليس بالحصر ( ما يلي :

 شكل وطبيعة الموقع ، بما في ذلك احوال الطبقات تحت السطحية ، و  -أ 
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 االحوال ال يدرولوجية والمناخية ، و  -ب 
 م لتنفيذ االش ال وانجازها واصالح اية عيوب في ا ، و مقدار وطبيعة العمل واللواز  -ج 
 قوانين الدولة ، واجراءات العمالة وممارسات ا فيه ، و  -د 
متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمين ، والطاقة ،    -هـ 

 والمواصالت ، والماء ، وغيرها من الخدمات.
 "Subcontract  Sufficiency of the Accepted Contract Amount"  :كفاية قيمة العقد المقبولة (4/11)

 يفترض في المقاول انه : 
 قد اقتنع شخصيًا بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، و  -أ  
شوف والفحوص وقناعاته انه قد وضع عرضه ذلك بناًء على المعلومات والتفسير والبيانات  الضرورية والك -ب 

 ( .4/10بكل االمور التي تمت االشارة الي ا في المادة )
باسـتثناء مــا قــد يــرد خالفـًا لــذلك فــي العقــد ، فـان " قيمــة العقــد المقبولــة " يجـب ان ت طــي جميــع التزامــات المقــاول  

ورية لتنفيـذ االشـ ال وانجازهـا إن وجـدت ( وكـل االشـياء الضـر  –المطلوبة في العقـد ) بمـا في ـا المبـالغ االحتياطيـة 
 بشكل الئق واصالح اية عيوب في ا .

 
       "Unforeseeable Physical Conditions"         :االوضاع المادية غير المنظورة (4/12)

يقصــد بمصـــطلح " االوضـــاع الماديــة " : االوضـــاع الماديـــة الطبيعيــة والعوائـــق االصـــطناعية وغيرهــا مـــن العوائـــق  
ية والملوثات التي قـد يواج  ـا المقـاول فـي الموقـع عنـد تنفيـذ االشـ ال ، بمـا في ـا االوضـاع تحـت السـطحية الطبيع

 وال يدرولوجية ، ولكن ا ال تشمل االحوال المناخية .
اذا واجه المقاول اوضاعًا مادية معاكسة والتي ُيعتبر ان ا كانت غير منظورة ، فانه يتعين عليه ان يشعر الم ندس  

ا في اقرب فرصة ممكنـة عمليـًا ، وعلـى ان يتضـمن االشـعار وصـفا ل ـا وبيـان االسـباب التـي حـدت بـه العتبارهـا ب 
 كذلك ، حتى يتمكن الم ندس من معاينت ا والتحقق من االسباب التي يعزوها المقاول الى كون ا غير منظورة .

اطــات المعقولــة والمناســبة تجــاه هــذه " االوضــاع كمــا يتعــين علــى المقــاول مواصــلة تنفيــذ االشــ ال ، متخــذًا االحتي 
المادية " ، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها الم ندس بخصوص ا ، اما اذا شـكّل أه مـن هـذه التعليمـات ت ييـرًا ) 

 امرًا ت ييريًا ( ، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصل ) الثالث عشر( بشأن ا . 
ضـاع الماديـة غيـر المنظـورة ، والـى المـدى الـذه يمكـن اعتبارهـا كـذلك وقـام بارسـال اذا واجه المقاول مثل هذه االو  

إشعار بشأن ا الى الم ندس ، وتكبد تأخرًا في مدة االنجاز و/او كلفة مـا بسـبب ا ، فانـه يكـون مسـتحقًا مـع مراعـاة 
 -( ، لما يلي :20/1احكام المادة )

كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة  تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخر ، اذا -أ 
 ( ، و 8/4)

 أه كلفة ك ذه ، الضافت ا الى قيمة العقد . -ب 
يقوم الم ندس بعد استالمه االشعار المشار اليه سابقًا بالمعاينة و/او التحره عن تلك " االوضاع الماديـة " ، ومـن  

 تفاق علي ا او اعداد التقديرات لما يلي :( باال 3/5ثم يقوم عماًل بالمادة )
 فيما اذا كانت تلك " االوضاع المادية " غير منظورة ، والى أه مدى يمكن اعتبارها كذلك ، و  -1 

 تقدير االمرين الموصوفين في البندين ) أ ، ب ( اعاله ، وذلك بالنظر الى ذلك المدى .  -2 
( 2تفـاق علـى التعـويض المـالي او تقـديره كمـا هـو منـوه عنـه فـي الفقـرة )ومـع ذلـك ، فانـه يمكـن للم نـدس قبـل اال  

اعاله ، ان يتحرى فيما اذا كانت األوضاع المادية األخرى في أجزاء األش ال المماثلـة ) ان وجـدت( افضـل ممـا كـان 
ألوضـاع المواتيـة ، منظورًا ) بصورة معقولة ( عند تقديم المقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواج ة مثـل هـذه ا

( ان يقدر او يصل باالتفـاق علـى تخضـيض الكلفـة بسـبب تلـك األوضـاع 3/5يجوز للم ندس باتباع أسلوب المادة )
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المواتية ، والتي يمكن اعتبارها خصميات من قيمـة العقـد وشـ ادات الـدفع ، اال ان محصـلة التعـديالت الناتجـة عـن 
كل األوضاع المادية التي تمت مواج ت ا في أجزاء مماثلـة مـن األشـ ال  البند "ب" أعاله وهذه الخصميات ، باعتبار

 ، يجب ان ال تسده الى تخضيض في قيمة العقد.
للم نــدس ان يعتبــر أه إثبــات يقدمــه المقــاول عــن تلــك االوضــاع الماديــة ، كمــا كــان يتوقع ــا المقــاول عنــد تقــديم  

 ل هذا إثبات.عرض المناقصة ، اال ان الم ندس ال يكون ملزمًا بمث
 "Rights of Way and Facilities"  :حق المرور والتس يالت (4/13)

يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بحقوق المرور الخاصة و/أو المسقتة التي تلزمه ، بما في ا طريق  
تس يالت اضافية خارج الموقع  اية –على مسسوليته ونفقته  –الدخول الى الموقع ، ويتعين على المقاول ان يوفر 

 مما قد يلزمه لتنفيذ االش ال .
   "Avoidance of Interference": تجنب التدخل (4/14)

 يجب على المقاول ان ال يتدخل ب ير ضرورة ، او على نحو غير الئق ، بما يلي : 
 راحة الجم ور ، او  -أ 
رات ، سواء اكانت عامة او خاصة بملكية صاحب العمل او الوصول الى واستعمال واش ال جميع الطرق والمم -ب 

 االخرين .
كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته مـن االضـرار والخسـائر والنفقـات ) بمـا في ـا اتعـاب ونفقـات  

 التقاضي ( عن كل ما ينتج من تدخل او عرقلة غير ضرورية او غير الئقة .
 "Access Routes "  : المسالك الموصلة  (4/15)

يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر ومالئمة المسالك الموصلة الى الموقع ، وانه قد اقتنع بأوضاع ا ، كما يطلب  
منــه ان يبــذل الج ــود المعقولــة لتجنــب االضــرار بــالطرق او الجســور وحمايت ــا مــن االضــرار نتيجــة لحركــة مــرور 

 م العربات والطرق المناسبة . المقاول او مستخدميه ، وذلك باستخدا
 وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفًا لذلك في هذه الشروط : 

يكون المقاول مسسواًل ) فيما بين الفريقين ( عن أه صيانة قد تكون الزمة المسالك الموصلة بسبب استعماله   -أ 
 ل ا ، و 

لضرورية علـى امتداد هذه الطرق ، وان يحصل على على المقاول ان يوفر االشارات واالرشادات التوجي ية ا -ب 
 التصاريح المطلوبـة من قبـل السلطات ذات العالقة بخصوص استعماله للمسالك واالشارات واالرشادات ،  و 

 ال يعتبر صاحب العمل مسسوال عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أه  مسلك موصل ، و  -ج 
 مسالك الوصول او مالءمت ا ، و ال يضمن صاحب العمل توفر  -د 
 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.   -هـ 
 "Transport of Goods "   : نقـل اللوازم  (4/16)

 ما لم ينص في الشروط الخاصة خالفًا لذلك ، فانه : 
( يومًا عـن  تـاريخ وصـول ايـة تج يـزات او قطعـة 21 ندس بمدة ال تقل عن )يتعين على المقاول ان يشعر الم -أ 

 رئيسية من اللوازم االخرى الى الموقع , و 
يكون المقاول مسسوال عن التوضيب والتحميل والنقل واالسـتالم والتنزيـل  والتخـزين وحمايـة كـل اللـوازم وغيرهـا  -ب 

 من االشياء الالزمة لالش ال ، و 
 علــــــى المقــــــاول ان يعــــــوض صــــــاحب العمــــــل ويحميــــــه مــــــن أيــــــة اضــــــرار او  خســــــائر او نفقــــــات يتعــــــين  -ج 

ــل اللــوازم ، وان يقــوم  ــد يــنجم عــن أه   ضــرر يحصــل نتيجــة لنق ) بمــا في ــا االتعــاب واالجــور القانونيــة ( ممــا ق
 بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد تنتج عن عمليات النقل .

 "s Equipment’ractorCont ":   معدات المقاول  (4/17)
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يكون المقاول مسسواًل عن جميع معداته، وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع ان ا مخصصة حصرًا  
لتنفيذ االش ال، وال يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة الم ندس، 

 ة بخصوص عربات نقل اللوازم او مستخدمي المقاول، الى خارج الموقع .اال ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوب
 "Protection of the Environment   "حماية البيئة: (4/18)

 يتعــــــــــين علــــــــــى المقــــــــــاول اتخــــــــــاذ جميــــــــــع الخطــــــــــوات المعقولــــــــــة لحمايــــــــــة البيئــــــــــة ) داخــــــــــل الموقــــــــــع  
لكـات نتيجـة للتلـوث او الضـجيج او غيـره ممـا قـد وخارجه ( وان يحّد مـن احـداث االزعـاج او الضـرر لالفـراد او للمت

 ينتج عن عمليات التنفيذ .
كما يتعين على المقاول التأكد من ان نسبة االنبعاثات ، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشـاطاته ، ال  

 بيق.تتجاوز القيم المسموح ب ا في المواصفات ، وال القيم المحددة في القوانين الواجبة التط
 "Electricity, Water and Gas "الك رباء والماء وال از: (4/19)

يكون المقاول مسسوال عـن تـوفير الطاقـة والمـاء والخـدمات األخـرى التـي قـد يحتاج ـا ، باسـتثناء مـا هـو منصـوص  
 عليه .

ل رض تنفيذ األش ال ،  للمقاول الحق في استعمال الك رباء والماء وال از والخدمات األخرى المتوفرة في الموقع 
حسب التفاصيل ومقابل األسعار المبينة في المواصفات ، وعلى المقاول أن يوفر على مسسوليته ونفقته أية أدوات 

 تلزم لمثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يست لك ا .
( مقابل هذه الخدمات ، أو يتم  يتم االتفاق على مقادير الكميات المست لكة وأثمان ا ) بموجب األسعار المحددة 

( إلجراء التقديرات ، وعلى المقاول 3/5( الحتساب مطالبات صاحب العمل ، والمادة )2/5تقديرها أعمااًل للمادة )
 دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .

"Issue Materials-s Equipment and ’Employer        "  معدات صاحب العمل والمواد التي يقدم ا: (4/20)
  

 
ـــدات صـــاحب العمـــل "   ـــاول باســـتعمال " مع ـــى صـــاحب العمـــل ان يســـمح للمق ـــين عل ـــي تنفيـــذ  -إن وجـــدت–يتع ف

األشــــ ال وفقــــًا للتفاصــــيل والترتيبــــات ومقابــــل األســــعار المحــــددة فــــي المواصــــفات ، ومــــا لــــم يــــنص علــــى غيــــر 
 ذلك في المواصفات :

 أن ، يكون صاحب العمل مسسواًل عن معداته ، إال   -أ 
المقاول يعتبر مسسوال عن أه قطعة من "معدات صاحب العمـل " أثنـاء قيـام  مسـتخدمي المقـاول بتشـ يل ا أو    -ب 

 قيادت ا أو حيازت ا أو التحكم ب ا .
يتم تحديد الكميات وبدالت االسـتعمال " وفـق االسـعار المحـددة " مقابـل اسـتعمال معـدات صـاحب العمـل باالتفـاق او  

( ويتعين على المقـاول دفـع هـذه المبـالغ الـى صـاحب 3/5،  2/5من قبل الم ندس وفقًا الحكام المادتين )بالتقدير 
 العمل .

بـالمواد التـي يلتـزم بتقـديم ا مجانـًا )إن وجـدت( وفقـًا  –دون مقابـل( –يتعين علـى صـاحب العمـل ان يـزود المقـاول  
العمل ان يقوم وعلـى مسـسوليته ونفقتـه  بتزويـد تلـك للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل ، وعلى صاحب 

المواد في الوقت والمكـان المحـددين فـي العقـد ، ويقـوم المقـاول بمعاينت ـا ظاهريـًا ، واعـالم الم نـدس فـورًا عـن أه 
نقص او عيب او قصور في ا ،  وما لم يكن قد تم االتفاق بـين الفـريقين علـى غيـر ذلـك ، فعلـى صـاحب العمـل ان 

 ورًا أه نقٍص او عيٍب او قصوٍر في ا . يصحح ف
بعد هذه المعاينة الظاهرية ، تصبح هذه المواد المجانيـة فـي ع ـدة المقـاول وتحـت حمايتـه ومراقبتـه ، اال ان التـزام  

المقاول بمعاينت ا وحمايت ا ال يعفـي صـاحب العمـل مـن المسـسولية عـن أه نقـٍص او قصـوٍر او عيـٍب ممـا لـم يكـن 
 ه من خالل المعاينة الظاهرية .باالمكان كشف
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 "Progress Reports ":  تقارير تقدم العمل (4/21)
ما لـم يـنص علـى غيـر ذلـك فـي الشـروط الخاصـة ، فإنـه يتعـين علـى المقـاول ان يعـد تقـارير تقـدم العمـل الشـ رية  

ة الش ر الذه يلي تاريخ ( نسخ ، على ان ي طي التقرير االول منه الفترة حتى ن اي6ويسلم ا الى الم ندس على )
 ( أيام من آخر يوم من الفترة المتعلقة ب ا .7المباشرة ، ومن ثم يتم اصدار التقارير ش ريًا ، خالل )

يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول جميع االعمال التي يكـون معروفـًا ان ـا متبقيـة فـي تـاريخ االنجـاز المحـدد  
 في ش ادة تسلم االش ال.

 ن يشتمل كل تقرير على ما يلي :يجب ا 
الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصـميم ) إن وجـدت( ، وثـائق المقـاول،  -أ 

طلبات الشراء، التصنيع، التوريـد الـى الموقـع، االنشـاء، التركيـب واالختبـارات، وشـاملة لكـل مرحلـة مـن  مراحـل 
 لين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب  احكام الفصل الخامس، و العمل وانجازات المقاو 

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمــل في الموقــع ، و -ب 
فيما يخص تصنيع البنـود الرئيسـية مـن التج يـزات والمـواد : بيـان  اسـماء المصـنعين وامـاكن التصـنيع ونسـبة  -ج 

 النجاز المتوقعة والفعلية : التقدم وتواريخ ا
 ( لمباشرة التصنيع ، و 1) 
 ( لمعاينات المقاول ، و 2) 
 ( لالختبارات ، و 3) 
 ( للشحن والتوصيل الى الموقع ، و 4) 
 ( ، و 6/10سجالت مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة ) -د 
 االختبارات وش ادات المواد ، ونسخًا عن وثائق توكيد الجودة ، ونتائج  -هـ 
 (20/1( وبمطالبات المقاول وفقـا  للمـادة )2/5قائمة باالشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقًا للمادة ) -و 

 و
احصاءات السالمة العامة شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حـوادث خطـرة وأيـة نشـاطات مرتبطـة بـالنواحي البيئيـة  -ز 

 عامة ، و والعالقات ال
المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ االش ال والتقدم المخطط له ، مـع بيـان تفاصـيل الوقـائع او الظـروف التـي قـد  -ح 

 تعيق االنجاز وفقًا للعقد ، وبيان االجراءات الجاره اتخاذها ) او التي ستتخذ ( لتالفي التأخير.
      "e SiteSecurity of th": األمن في الموقع  (4/22)

 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :  
 يكون المقاول مسسواًل عن ابقاء االشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه ، و  -1 
ــأفراد المقــاول صــاحب العمــل وأه  -2  يكــون مســتخدمي المقــاول المصــرح ل ــم بالتواجــد فــي الموقــع محصــورين ب

ب م من قبل صاحب العمل او الم نـدس باعتبـارهم مخـولين بالتواجـد كـأفراد اشخاص آخرين يتم اشعار المقاول 
 مقاولي صاحب العمل االخرين في الموقع .

 "Contractor`s Operations on Site"  :عمليات المقاول في الموقع  (4/23)
ــــة مســــاحات اخــــرى قــــد يحصــــل المقــــاول علي  ــــى المقــــاول ان يحصــــر عملياتــــه فــــي الموقــــع واي  ــــا ، يتعــــين عل

ويوافـــــق علي ـــــا الم نـــــدس علـــــى اعتبارهـــــا ســـــاحات عمـــــل ، كمـــــا يتعـــــين عليـــــه ان يتخـــــذ جميـــــع االحتياطـــــات 
الضـــرورية لالبقـــاء علـــى معـــدات المقـــاول وافـــراده ضـــمن حـــدود الموقـــع وهـــذه الســـاحات االخـــرى ، بحيـــث يـــتم 

 تجنب التعده على االراضي المجاورة .
ـــذه االشـــ ال ، ان   ـــاء تنفي ـــاول، اثن ـــى المق ـــر الضـــرورية ، عل ـــق غي ـــع العوائ ـــًا مـــن جمي ـــع خالي ـــى الموق يحـــافظ عل

ــــاض  ــــع االنق ــــع مــــن جمي ــــدات الفائضــــة عــــن االســــتعمال ، وان ينظــــ  الموق ــــوم بتخــــزين او اخــــراج المع وان يق
 والنفايات واالش ال المسقتة التي لم تعد مطلوبة .

جـــــزاء الموقـــــع او االشـــــ ال علـــــى المقـــــاول ، عنـــــد صـــــدور شـــــ ادة تســـــلم االشـــــ ال ، ان يقـــــوم بتنظيـــــف كـــــل ا 
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المتعلقــــة بشــــ ادة التســــلم تلــــك ، وان يزيــــل مــــا بــــه مــــن المعــــدات والمــــواد الفائضــــة عــــن االســــتعمال ، وكــــذلك 
النفايـــات واالنقـــاض واالشـــ ال المسقتـــة ، بحيـــث يتـــرك تلـــك االجـــزاء مـــن الموقـــع واالشـــ ال نظيفـــة وفـــي وضـــع 

ن ايـــة " فتـــرة االشـــعار بـــالعيوب " ، بمـــا قـــد يحتاجـــه  آمـــن ، اال انـــه يجـــوز للمقـــاول ان يحـــتفظ فـــي الموقـــع حتـــى
 من اللوازم ل اية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد . 

 "Fossils "    :االثريات  (4/24)
ـــــات او المـــــواد ذات   ـــــود او االدوات او المنشـــــآت وغيرهـــــا مـــــن المتبقي ـــــع المـــــواد المتحجـــــرة او النق توضـــــع جمي

تـــــي تكتشـــــ  فـــــي الموقـــــع تحـــــت رعايـــــة صـــــاحب العمـــــل وتصـــــرفه . وعلـــــى القيمـــــة الجيولوجيـــــة او االثريـــــة ال
المقـــاول اتخـــاذ كـــل التـــدابير المعقولـــة لمنـــع أفـــراده او أه اشـــخاص اخـــرين مـــن ازالت ـــا او االضـــرار بـــأه مـــن 

 هذه المكتشفات .
ـــ  ـــد اكتشـــافه لمثـــل هـــذه الموجـــودات ، ان يشـــعر الم نـــدس فـــورًا بوجودهـــا ، وعل ـــى المقـــاول عن ى كمـــا يتعـــين عل

 الم ندس ان يصدر تعليماته بكيضية التعامل مع ا . 
واذا تكبـــد المقــــاول تــــأخرًا فــــي مــــدة التنفيــــذ و/ او كلفــــة مـــا نتيجــــة امتثالــــه لتلــــك التعليمــــات ، فعليــــه ان يرســــل  

 ( بخصوص ما يلي : 20/1إشعارًا آخر الى الم ندس لتقدير استحقاقته مع مراعاة احكام المادة )
نجــــاز بســــبب هــــذا التــــأخير ، اذا كــــان االنجــــاز تــــأخر او ســــوف  يتــــأخر ، وذلــــك بموجــــب تمديــــد مــــدة اال  -أ 

 ( ، و 8/4المادة )
 أه كلفة ك ذه ، الضافت ا الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفــــاق علي ــــا أو 3/5ويقــــوم الم نــــدس بعــــد تســــلمه هــــذا اإلشــــعار االخــــر ، بالتصــــرف وفقــــًا للمــــادة ) 

 إجراء التقديرات ل ذه االمور .
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 الفصل الخامس 
 المقـاولون الفرعيون المسمَّون 

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 

 "Definition of Nominated Subcontractor          "تعريف المقاول الفرعي المسّمى : (5/1)
  

 يعرف بمقاول فرعي مسَمى في هذا العقد أه مقاول فرعي : 
 ، او  نص في العقد على انه مقاول فرعي مسمى -أ 
الت ييرات والتعديالت " باصدار  –الذه يقوم الم ندس ، وفقًا الحكام " الفصل الثالث عشر  -ب 

 تعليمات الى المقاول الستخدامه كمقاول فرعي .
 "Objection to Nomination"    : االعتراض على التسمية (5/2)

راض معقول عليه ، على ان يقوم ان المقاول غير ملزم باستخدام أه مقاول فرعي مسمى, له اعت 
بإشعار الم ندس باالمر مع بيان التفاصيل المسيدة . ويعتبر االعتراض معقواًل اذا كان مبنيًا )اضافة 
الشياء اخرى ( على أه من االمور التالية ، اال اذا وافق صاحب العمل أيضًا على تعويض المقاول 

 -عن تبعات ذلك االمر :
لالعتقاد بان هذا المقاول الفرعي ال يملك التأهيل الكافي ، او الموارد او  ان هنالك مبررات -أ  

 القدرة المالية ، او 
ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض المقاول  -ب 

وكالئه  وتأمينه ضد أه تقصير او اساءة استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى او
 او مستخدميه ، او 

ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص بخصوص اعمال المقاولة الفرعية ) بما في ا اعداد  -ج 
 التصميم ، ان وجدت ( :

( على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات 1) 
 ته ومسسولياته بموجب العقد ، و والمسسوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاما

( أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسسوليات التي قد تنتج عن العقد او تلك 2) 
المتعلقة به نتيجة اخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك االلتزامات او الوفاء بتلك 

 المسسوليات.
 

  "t to Nominated SubcontractorsPaymen"الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين: (5/3)

يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق علي ا الم ندس  
كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية ، على انه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها من 

ب( فيما عدا ما هو منصوص عليه -13/5النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقًا للفقرة )
 (.5/4في المادة )

 "Evidence of Payments"       : اثبات الدفعات (5/4)
للم ندس ، قبل اصدار أه ش ادة دفع تحتوه على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى ، ان  

عي المسمى في يطلب من المقاول اثباتًا معقواًل بأن جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفر 
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ش ادات الدفع السابقة قد تم دفع ا له ، محسومًا من ا الخصميات المطبقة للمحتجزات او غيرها ، 
 اال اذا قام المقاول بما يلي :

 تقديم هذا االثبات المعقول للم ندس ، او  -أ  
هذه ( اقناع الم ندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل 1)-ب 

 المبالغ او يرفض دفع ا ، و 
( أن يقدم للم ندس اثباتًا معقواًل بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول 2)     

 في اجرائه .
عندئٍذ يجوز لصاحب العمل ) بناء على تقديره منفردًا ( ، أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعــــي  

تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديق ا سابقًا ، ) بعد حسم الخصميــات  المسمى جزءًا من أو جميع
المطبقة( مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم االثباتات الموصوفــة 
بالفقرتين ) أ ، ب(  اعاله بشأن ا . وعلى المقاول في مثل هذه الحالة ان يرد الى صاحب العمل 

 التي يتم صرف ا مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمى.تلك المبالغ 
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 السادس الفصل
 المستخدمون والعمـال

STAFF AND LABOUR 
  

 " LaborEngagement of Staff and"     : تعيين المستخدمين والعمال (6/1)
قاول ان يتخذ ترتيباته لتعيين ما ما لم ينص على خالف ذلك في وثائق العقد ، فانه يتعين على الم 

يلزم من مستخدمين وعمال ، محليين او غيرهم ، وسداد أجورهم ومستلزمات سكن م واطعام م ونقل م 
. 

      " orbLaRates of Wages and Conditions of   "    : معدالت االجور وشروط العمل (6/2)
راعي شروط العمالة بحيث ال تقل في مستواها عما يتعين على المقاول ان يدفع معدالت االجور وان ي 

هو متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشاب ة في المنطقة التي تنفذ في ا االش ال . واذا 
لم توجد مثل هذه المعدالت او الظروف ، فإن على المقاول دفع معدالت االجور ومراعاة ظروف 

م لالجور او الظروف التي يتم مراعات ا محليًا من قبل اصحاب العمالة بحيث ال تقل عن المستوى العا
 العمل لم ن تجارية او صناعية مشاب ة لتك التي يقوم ب ا المقاول .

  "Persons in the Service of Employer "االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : (6/3)
أه من المستخدمين او العمال الذين  يتعين على المقاول ان ال يستخدم او يحاول استقطاب خدمات 

 يعملون ضمن افراد صاحب العمل .
 "Laws Labor"         قوانين العمل : (6/4)

ينب ي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين  
امة وال جرة ، وان يراعي كل حقوق م المتعلقة بالتوظيف والصحة والسالمة العامة والرعاية واالق

 القانونية .
كما يتعين على المقاول ان يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق ، بما في ا أنظمة  

 السالمة في العمل .
 

  " Working Hours    ": ساعات العمل (6/5)
ة المحلية المتعارف علي ا او خارج ساعات ال يجوز تنفيذ االش ال في الموقع خالل ايام العطل الرسمي 

 العمل المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة ، اال اذا :
 كان منصوصًا على خالف ذلك في العقد ، أو   -أ 
 تمت موافقة الم ندس علي ا ، او  -ب 
، او للمحافظة على  كان االستمرار في العمل امرًا حتميًا ، او كان ضروريًا النقاذه حياة االشخاص -ج 

 سالمة االش ال ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعالم الم ندس فورًا بذلك .
 
 
 
 
 

 " LaborFacilities for Staff and  ": المرافق للمستخدمين والعمال (6/6)
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صون ما لم ينص على خالف ذلك في متطلبات صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يوفر وي 
المرافق وتج يزات االعاشة الضرورية لمستخدميه ، وعليه ان يوفر المرافق المنصوص علي ا في 

 المواصفات الفراد صاحب العمل.
ينب ي على المقاول ان ال يسمح اله من مستخدميه ان يتخد أيا من المنشآت التي تشكل جزءًا من  

 االش ال الدائمة كمكان دائم او مسقت القامت م .
   "Health and Safety"الصحة والسالمة : (6/7)

يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة مستخدميه  
ما يلزم من كادر صحي ، ومرافق االسعاف  –بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية  –، وان يوفر 

اسعاف ، بحيث تكون جاهزة في كل االوقات في الموقع وفي  االولي ، وغرفة منامة للمرضى وسيارة
المساكن الجماعية مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ، وان يوفر كذلك الترتيبات المناسبة 

 لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار االوبئة .
يث يكون هذا الشخص ذا يتعين على المقاول ان يعين ضابطًا للوقاية من الحوادث في الموقع ، وبح 

تأهيل مناسب ليكون مسسوال عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ، وان يكون مخواًل 
بصالحية اصدار التعليمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .  وفي هذا السياق يتعين 

 ه من ممارسة صالحيته ومسسولياته . على المقاول ان يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكين
كما يتعين على المقاول ان يرسل الى الم ندس تفاصيل أه حادث يقع حال حصوله ، وان يقوم بحفظ  

السجالت ويقّدم التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق بالممتلكات على 
 النحو الذه يطلبه الم ندس بصورة معقولة .

 
 "Contractor`s Superintendence  "مناظرة المقاول : (6/8)

ينب ي على المقاول ان يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة والتفتيش واختبار  
 االش ال ، طيلة فترة التنفيذ وبعدها اله فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته . 

ظرة عدد كاف من االشخاص المسهلين باستخدام ل ة االتصال ) عماًل باحكام ينب ي ان يقوم بالمنا 
( وبالعمليات التي سيتم تنفيذها ) بما في ذلك االساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر  1/4المادة 

 المحتمل التعرض ل ا وطرق منع الحوادث ( ، ل رض تنفيذ االش ال بصورة مرضية وآمنه .
 "Contractor`s Personnel"   مقاول :مستخدمو ال (6/9)

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوه كفاية وم ارة وخبرة مناسبة كال في م نته او حرفته ، وبإمكان  
الم ندس الطلب الى المقاول ان يقوم بإستبعاد ) او ان يعمل على استبعاد( أه شخص مستخدم في 

مل الخطية ، بمن في م ممثل المقاول ، اذا كان ذلك الموقع او في االش البعد أخذ موافقة صاحب الع
 الشخص :

 متماديًا في مسلكه او عدم مباالته بصورة مستمرة ، أو  -أ 
 انه يقوم بواجباته بشكل غير كاٍف او باهمال ، أو  -ب 
 انه يخفق في تطبيق أه من احكام العقد ، او  -ج 
 ة او حماية البيئة .انه متماد في سلوك ي دد السالمة او الصح -د 
 واذا كان ذلك مناسباً ، فعلى المقاول عندئذ ان يعين ) او يعمل على تعيين ( شخصًا بدياًل مناسبًا. 

 
 

 " Records of Contractor`s Personnel andسجالت مستخدمو ومعدات المقاول  : (6/10)
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"Equipment 
لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمو  يتعين على المقاول ان يزود الم ندس بسجالت مفصلة 

المقاول مصنفين حسب الم ارات ، ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع . يجب ان يتم تقديم هذه 
السجالت الى الم ندس كل ش ر حسب النماذج التي يوافق علي ا الم ندس ، وذلك الى ان ينجز 

 اريخ االنجاز المحدد في " ش ادة تسلم االش ال " .المقاول أه عمل معروف بأنه الزال متبقيًا بت
 "Disorderly Conduct    ":السلوك غير المنضبط  (6/11)

يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع االوقات كل االحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع أه ش ب  
فيما بين م ، وان يحافظ على او  او تجاوز على القانون او اخالل بالنظام من قبل مستخدمو المقاول

 االمن وحماية االشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره .
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 الفصل السابع
 والمواد والمصنعية التجهيزات اآللية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                "Manner of Execution :       "طريقة التنفيذ  (7/1)
يتعين على المقاول ان يقوم بتصنيع التج يزات ، وانتاج وصناعة المواد ، وجميع اعمال التنفيذ  

 االخرى على النحو التالي :
 المحددة في العقد ) إن وجدت( ، و بالطريقة    -أ 
 بطريقة حريصة والئقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف علي ا ، و   -ب 
 باستخدام مرافق مج زة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ) اال اذا نص في العقد على غير ذلك (.  -ج 

 "Samples"   العينـات : (7/2)
الم ندس ، العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة ب ا ، للحصول  يتعين على المقاول ان يقدم الى 

 على موافقته قبل استعمال تلك المواد في االش ال :
عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص علي ا في العقد، وذلك على نفقة المقاول  -أ  

 و،
 ، أية عينات اضافية يطلب ا الم ندس كت ييرات  -ب 
 وعلى ان يتم وضع ملصق صورة على كل عينة لبيان منشئ ا وال رض من استعمال ا في االش ال . 
 " Inspection       " المعاينة : (7/3)

 يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلي : 
م الحصول على المواد الطبيعية الدخول بيسٍر الى كل أجزاء الموقع والى جميع االماكن التي يت -أ 

 من ا.
ان يتمكنوا خالل االنتاج والتصنيع واالنشاء ، ) في الموقع وخارجه ( من الفحص والمعاينة  -ب 

 والقياس واختبار المواد والمصنعية ، والتحقق من تقدم تصنيع التج يزات وانتاج وصناعة المواد .
عمل الفرصة الكاملة للقيام ب ذه االنشطة ، بما في ذلك يتعين على المقاول ان يتيح الفراد صاحب ال 

توفير حق الدخول والتس يالت ، والتصاريح ، وادوات السالمة ، علمًا بأن قيام المقاول بمثل هذه 
 االفعال ال يعضيه من أه التزام او مسسولية .

ت ا او حجب ا عن النظر كما يتعين على المقاول اشعار الم ندس عندما يتم تج يز االش ال وقبل ت طي 
، او توضيب ا بقصد التخزين او النقل . وعلى الم ندس ان يجره الفحص او المعاينة او القياس او 
االختبار دون أه تأخير غير معقول ، او ان يعلم المقاول انه الحاجة الجراء الكش  علي ا . أما اذا 

ان يكش   –ى طلب منه الم ندس ذلك مت –اخفق المقاول في إشعار الم ندس ، فانه يترتب عليه 
عن االش ال التي تمت ت طيت ا ، ثم يعيدها الى وضع ا السابق واصالح العيوب في ا ويتحمل المقاول 

 كل التكاليف التي تترتب على ذلك .
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 " Testing"    االختبـار : (7/4)
لي ا في العقد عدا االختبارات التي ينطبق ما يرد في هذه " المادة " على جميع االختبارات المنصوص ع 

 يتم اجراؤها بعد االنجاز ) إن وجدت( .
يتعين على المقاول ان يقدم جميع االدوات ، والمواد والمساعدة ،و الوثائق وغيرها من المعلومات ،  

ما يلزم والك رباء والمعدات والمحروقات والمست لكات ، والعمالة ، والمواد ، وكادرًا مسهاًل وخبيرًا ، م
الجراء االختبارات المنصوص علي ا بطريقة فعالة . كما يتعين عليه ان يتفق مع الم ندس على وقت 

 ومكان اجراء االختبار اله من التج يزات او المواد واالجزاء االخرى من االش ال. 
المنصوص  يجوز للم ندس، اعماال الحكام "الفصل الثالث عشر" ان ي ير مكان او تفاصيل االختبارات 

علي ا ، او ان يأمر المقاول القيام باختبارات اضافية ، واذا تبين نتيجة ل ذه االختبارات الم يرة او 
االضافية ان التج يزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها ال تتوافق ومتطلبات العقد ، فان كلفة 

 م العقد االخرى . تنفيذ هذه الت ييرات يتحمل ا المقاول ب ض النظر عن احكا
( ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته 24يتعين على الم ندس ان يرسل اشعارًا بمدة ال تقل عن ) 

لحضور االختبارات . واذا لم يحضر الم ندس في الموعد والمكان المتفق علي ما ، فانه يمكن للمقاول 
ات من الم ندس بخالف ذلك ، وتعتبر أن يمضي في اجراء هذه االختبارات ، اال اذا صدرت له تعليم

 هذه االختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور الم ندس .
اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة التنفيذ و/ أو كلفة بسب امتثاله ل ذه التعليمات ، او نتيجة لتأخير  

م ندس لتقدير يعتبر صاحب العمل مسسواًل عنه ، فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعارًا الى ال
 ( ، بخصوص :20/1استحقاقاته بشأن ا ، مع مراعاة احكام المادة )

تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب  -أ 
 ( ، و 8/4احكام المادة )

 أه كلفة ك ذه مع ربح معقول ، الضافت ما الى قيمة العقد . -ب 
( باالتفاق 3/5على الم ندس ، بعد تسلمه لمثل هذا اإلشعار ، ان يقوم اعمااًل الحكام المادة ) يتعين 

 علي ا ، او اجراء التقديرات ل ذه االمور .
يتعين على المقاول ان يقدم الى الم ندس ، دون توان ، تقارير مصدقة لالختبارات ، فاذا وجد  

بتوقيع ش ادة االختبار ، او يصدر للمقاول كتابًا ب ذا  الم ندس بأن االختبارات قد اجيزت ، يقوم
 المضمون . واذا لم يكن الم ندس قد حضر اجراء االختبارات ، فعليه قبول نتائج ا على ان ا صحيحة.

 "Rejection "       الرفـض : (7/5)
َد نتيجة اله فحص او معاينة او قياس او اختبار ، ان ايا من التج يزات   أو المواد او إذا ُوج 

المصنعيات معيب ، او انه ال يتوافق مع متطلبات العقد ، فان للم ندس ان يرفض تلك التج يزات او 
المواد او المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول ، مع بيان االسباب الداعية للرفض ، ويتعين على 

 افقًا مع متطلبات العقد .المقاول تاليًا لذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متو 
وإذا طلب الم ندس اعادة االختبار اله من التج يزات او المواد او المصنعيات ، فإنه يجب اعادة  

اجراء االختبارات تحت الشروط والظروف ذات ـا . واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة 
( ان يدفع هذه 2/5على المقاول إعمااًل للمادة )اضافية بسبب الرفض واعادة االختبار ، فإنه يتعين 

 الكلفة االضافية الى صاحب العمل .
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  " Remedial Work   "  : أعمال االصالح (7/6)
بالرغم من أه اختبار سابق او اصدار ش ادة سابقة ، يتمتع الم ندس بصالحية اصدار التعليمات الى  

 المقاول بما يلي :
 أه تج يزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد ، و اخالء الموقع من -أ 
 ازالة واعادة تنفيذ أه جزء من االش ال مخال  لمتطلبات العقد ، و  -ب 
تنفيذ أه عمل يعتبر برأه الم ندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سالمة االش ال ، بسبب  -ج 

 السباب.حصول حادث ما ، او واقعة غير منظورة ، او ل ير ذلك من ا
ينب ي على المقاول ان يتقيد بتعليمات الم ندس تلك ، وان ينفذها خالل مدة معقولة ، ال تتجاوز المدة  

المحددة ) ان وجدت ( في التعليمات ، او ان ينفذها فورًا اذا كان االمر متعلقًا بتنفيذ عمل ما بصفة 
 االستعجال كما هو مبين في الفقرة )ج( اعاله . 

المقاول في التقيد بتعليمات الم ندس ، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أه شخص آخر اذا اخفق  
لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله ، وفيما عدا والى الحد الذه يكون فيه المقاول مستحقًا 

ب ( ان يدفع لصاح2/5لدفعة ما بخصوص هذا العمل ، فإنه يتعين على المقاول ، اعمااًل للمادة )
 العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا االخفاق .

 
 "of Plant and Materials Ownership ": ملكية التج يزات اآللية والمواد  (7/7)

إن أه بند من التج يزات والمواد ، والى الحد الذه ينسجم مع قوانين الدولة ، يصبح ملكًا لصاحب  
 ر ( اعتبارًا من التاريخ األبكر مما يلي :العمل ) خاليًا من أه رهن او حقوق لل ي

 عندما يتم توريدها الى الموقع ، أو  -أ 
عندما يصبح المقاول مخوال لقبض الدفعة التي تشمل بدل التج يزات والمواد في حالة تعليق العمل -ب 

 ( . 10/ 8اعمااًل للمادة  ) 
  "Royalties"        عوائد حق الملكية : (7/8)

ان يدفع عوائد الملكية وبدالت االيجار  –ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك  –مقاول على ال 
 وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي :

 المواد الطبيعية التي يتم الحصول علي ا من خارج الموقع ، و  -أ 
سواء كانت طبيعية التخلص من االنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة االخرى خارج الموقع ) -ب 

 او مصنعة ( اال اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل لموقع .
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 الفصل الثامن 
 المباشرة ، تأخر اإلنجاز وتعليق العمل 

COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "nt of WorksCommenceme               "مباشرة العمل : (8/1)
( ايام على االقل ، وما لم يتم 7يتعين على الم ندس ان يرسل الى المقاول اشعارًا " بتاريخ المباشرة " قبل ) 

( يومًا من تاريخ تسلم 42تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان تاريخ المباشرة يجب ان يكون خالل )
 المقاول لكتاب القبول. 

لى المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عمليًا، بعد " تاريخ المباشرة"، وأن يستمر في يتعين ع
 العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أه تأخير.

 "Time for Completion "مدة االنجاز:  (8/2)
از المحددة ينب ي على المقاول ان ينجز جميع االش ال ، واه قسم من ا ) إن وجد ( خالل مدة االنج 

 لالش ال بكامل ا ، او اله قسم من ا ، )حسب واقع الحال ( ، بما في ذلك :
 تحقيق نجاح " االختبارات عند االنجاز" ، و    -أ 
انجاز كل االش ال المحددة في العقد ، كما هي مطلوبة لالش ال بكامل ا او اله قسم من ا ،  بحيث  -ب 

 ( .10/1راض تسلم ا بموجب المادة ) يمكن اعتبارها ان ا قد اكتملت الغ
  "Program   "برنامج العمل : (8/3)

( يومًا من تاريخ تسلمه 28خالل ) يتعين على المقاول ان يقدم للم ندس  برنامج عمل زمني مفصل 
ه ( كما يتعين عليه ايضًا ان يقدم برنامجًا معداًل في أه وقت يتبين في8/1الشعار المباشرة بموجب المادة )

ان البرنامج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان يشتمل كل من هذه 
 البرامج على ما يلي :

الترتيب الذه يعتزم المقاول تنفيذ االش ال بمقتضاه ، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من  -أ 
لمقاول  والشراء، وتصنيع التج يزات ، والتوريد الى الموقع مراحل التصميم ) إن وجدت( واعداد وثائق ا

 ، واالنشاء ، والتركيب واالختبار ، و 
 بيان ادوار المقاولين الفرعيين المسميين  لكل مرحلة من مراحل العملو  -ب 
 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات واالختبارات المحددة في العقد ، و  -ج 
 اول :تقريرا مساندًا يتن -د 
 الوص  العام الساليب التنفيذ المنوه اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ، و -(1) 

بيان تقديرات المقاول المعقولة العداد افراد المقاول مصنفين حسب الم ارات وسجل معدات المقاول  -(2)
 لتنفيذ الرئيسية .مصنفة حسب االنواع ، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل ا

بالتعليق عليه واعالم المقاول عن  –( يومًا من تاريخ تسلمه للبرنامج 21خالل ) –وما لم يقم الم ندس  
مدى عدم مطابقة البرنامج للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماته 

ب العمل مخولين باالعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط الداء االخرى وفقًا للعقد . كما يعتبر افراد صاح
 انشطت م .

يتعين على المقاول ارسال اشعار الى الم ندس ، دون تواٍن، عن أية احداث محتملة او ظروف مستقبلية  
لتنفيذ ، يمكن ان تسثر تأثيرًا عكسيًا على تنفيذ االش ال ، او ان تزيد من قيمة العقد او ان تسخر عمليات ا

ويجوز للم ندس ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به االحداث المحتملة او الظروف 
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 ( المتعلقة بالت ييرات .13/3المستقبلية و/او ان يقدم مقترحاته بموجب احكام المادة )
ع العقد ) مبينًا مدى عدم اذا قام الم ندس في أه وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق م 

التوافق ( او انه ال يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط ل ا ، فإنه يتعين على 
 المقاول تقديم برنامج معدل الى الم ندس اعمااًل الحكام هذه " المادة " .

  Extension of Time for Completion   "تمديد مدة االنجاز : (8/4)
بالحصول على تمديد لمدة االنجاز ، اذا حصل تأخر او  –( 20/1اعماال للمادة ) –يعتبر المقاول مخواًل  

( ، 10/1كان متوقعًا ان يحصل تأخر ) والى أه مدى ( في موعد تسليم االش ال ل رض تطبيق المادة )
 وذلك اله من االسباب التالية : 

( ، او أه ت ير  13/3اق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة )الت ييرات ، اال اذا كان قد تم االتف -أ 
 جوهره آخر في كمية بنٍد ما من بنود االش ال المشمولة في العقد ، او .

 أه سبب للتأخير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أه من هذه الشروط ، او  -ب 
 الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية ، او  -ج 
النقص غير المنظور في توفر المستخدمين او اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء او ت يير في   -د 

 االجراءات الحكومية ، او 
أه تأخير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل او افراده ، او اٍه من المقاولين االخرين  -هـ 

 العاملين لحسابه في الموقع .
ول نفسه مخوال لتمديد ما في " مدة االنجاز " ، فإنه يتعين عليه ان يشعر الم ندس بذلك اذا اعتبر المقا 

( فان له ان 20/1( وعندما يقوم الم ندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة )20/1اعماال للمادة )
كلي لمدة االنجاز يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له ان يزيد ، ولكن ليس له ان ينقص التمديد ال

. 
          "Delays Caused by Authoritiesالتأخير بسبب السلطات:  (8/5)

 اذا انطبقت الشروط التالية ، وهي : 
بسبب ان المقاول تجاوب بجدية التباع االجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة  -أ 

 والمشكلة قانونيًا في الدولة ، و
 السلطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمل المقاول ، و ان هذه  -ب 
ان هذا التأخير او االعاقة لم يكن منظورًا ، فإن مثل هذا التأخير او االعاقة يمكن اعتباره سببًا  -ج 

 (. 8/4للتأخير بموجب الفقرة )ب( من المادة ) 
  "Rate of Progress "نسبة تقدم العمل : (8/6)

 : اذا تبين في أه وقت 
 ان التقدم الفعلي بطئ جدًا بحيث يصبح االنجاز متعذرًا خالل مدة االنجاز ، و/ او  -أ 
ان تقدم العمل قد تخل  ) او سوف يتخل  ( عن توقيت البرنامج الحالي المشار اليه في المادة )  -ب 

ئٍذ يمكن (، عند 8/4ولم يكن ذلك راجعًا لسبب من تلك االسباب الواردة في المادة )  ( ، 8/3
( ليقوم باعداد برنامج عمل معدل،  8/3للم ندس ان يصدر تعليماته الى المقاول عماًل بالمادة ) 

مدعمًا بتقرير يبّين االساليب المعدلة التي ينوه المقاول اتباع ا لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه 
 ضمن مدة االنجاز 

ه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد االساليب المعدلة وما لم يصدر الم ندس تعليمات خالفًا لذلك ، فان 
و/ او اللوازم ، على مسسولية  ، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاول

المقاول ونفقته. أما اذا ادت هذه االساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينب ي 
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ان يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل، باالضافة  –( 2/5ماًل باحكام المادة ) ع –على المقاول
 ( الحقًا. 8/7الى أية تعويضات عن التأخير) ان وجدت( بموجب المادة ) 

  "Delay Damages  "تعويضات التأخير  : (8/7)
( فينب ي عليه ان يدفع لصاحب 8/2) اذا اخفق المقاول في االلتزام بانجاز االش ال وفقًا الحكام المادة 

( تعويضات التأخير المترتبة على هذا االخفاق ، وتكون هذه  2/5العمل اعمااًل الحكام المادة )  
التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصة ، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من التاريخ 

التعويضات المستحقة بموجب هذه" المادة" ، يجب ان ال المحدد في ش ادة تسلم االش ال، اال ان مجموع 
 تتجاوز الحد االقصى لتعويضات التأخير ) إن وجدت ( كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة

تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذه االخفاق ، فيما عدا حالة  
( قبل انجاز االش ال ، على ان اداء هذه  15/2عمل بموجب المادة ) ان اء العقد من قبل صاحب ال

التعويضات ال يعفي المقاول من أه من التزاماته النجاز االش ال  او من أه من واجباته او التزاماته او 
 مسسولياته االخرى التي يتحمل ا بموجب العقد .

 
  "Suspension of Works    "تعليق العمل : (8/8)

ان يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أه جزء من االش ال او في ا  –في أه وقت  – ندس للم 
كل ا . وعلى المقاول خالل هذا التعليق ، ان يحمي ويخزن ويحافظ على االش ال او ذلك الجزء من ا ضد 

 أه استرداد او خسارة او ضرر .
الذه يكون فيه التعليق من  –والى المدى  –عاره . فاذا وللم ندس ايضًا ان يبين اسباب التعليق في اش 

 ( ال تطبق . 8/11،  8/10،  8/9مسسولية المقاول ، فإن احكام المواد التالية ) 
       "Consequences of Suspension"تبعات تعليق العمل : (8/9)

لتعليمات الم ندس بتعليق العمل عماًل اذا تكبد المقاول تأخرًا في مدة االنجاز و/ او كلفة ما بسبب امتثاله  
( ، و /أو استئناف العمل ، فللمقاول ان يقدم اشعارًا الى الم ندس بذلك ، لتقدير ما  8/8بالمادة ) 

 ( بخصوص :  20/1يستحقه المقاول عماًل باحكام المادة ) 
سوف يتأخر، وذلك بموجب  أه تمديد في مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر او -أ 

 ( ، و  4/  8المادة ) 
 أه كلفة ك ذه ، الضافت ا الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفاق على او اعداد 3/5وبعد تسلم الم ندس ل ذا االشعار ، يتعين عليه ان يتصرف بموجب المادة ) 

 تقديراته بشأن هذه االمور .
مدة االنجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه علمًا بأنه ال يستحق للمقاول أه تمديد في  

باصالح ما هو ناتج عن عيب في تصاميمه او مواده او مصنعيته ، او عن أه اخفاق من قبله في 
 ( .8/8الحماية او التخزين او المحافظة على االش ال عماًل باحكام المادة )

 الدفع مقابل التج يزات والمواد في حالة تعليق العمل  :                      (8/10)
“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"       

 :يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التج يزات و/او المواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، اذا 
 ( يومـًا ، و 28تم تعليقه لمدة تتجاوز ) كان العمل في التج يزات او توريد التج يزات و/ او المواد، قد -أ 
قـــام المقــــاول باالشــــارة علــــى ان تلـــك التج يــــزات و/او المــــواد اصــــبحت ملكـــًا لصــــاحب العمــــل وفقــــًا  -ب 

 للتعليمات الصادرة عن الم ندس .
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                 "Prolonged Suspension"التعليق المطول : (8/11)
( يومًا ، جاز للمقاول ان يطلب من 84( لمدة تتجاوز )8/8مادة )اذا استمر تعليق العمل بموجب ال 

لم يقم الم ندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خالل الـ ذا إفالم ندس ان يصرح له باستئناف العمل, 
( يومًا التالية لتاريخ الطلب ، جاز للمقاول ، بعد اشعار الم ندس ، ان يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه 28)
 اء بموجب احكام " الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من االش ال . اما اذا كان التعليق يسثر ال

 ( .16/2على االش ال بمجمل ا ، جاز للمقاول ارسال اشعار بان اء العقد من قبله عماًل باحكام المادة )
 

 "Resumption of Works  "استئناف العمل : (8/12)
او اذن من الم ندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والم ندس مجتمعين،  اذا صدرت تعليمات 

أن يقوما بالكش  على االش ال والتج يزات والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول ان يقوم باصالح 
 أه استرداء او عيب او خسارة قد لحق ب ا خالل فترة التعليق .
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 الفصل التاسع 
 عند االنجاز  االختبارات

TESTS ON COMPLETION 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "Contractor`s Obligations"       التزامات المقاول : (9/1)
( ، 7/4ت عند االنجاز " طبقًا الحكام هذا " الفصل " والمادة )يتعين على المقاول اجراء " االختبارا 

 د( . -4/1وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة )
( يومًا قبل الموعد الذه يكون فيه 21يتعين على المقاول ان يعلم الم ندس باشعار ال تقل مدته عن ) 

االنجاز. وما لم يتفق على خالف ذلك ، يتم اجراء هذه  المقاول مستعدًا الجراء أه من االختبارات عند
 ( يومًا بعد هذا الموعد ، في اليوم او االيام التي يقوم الم ندس بتحديدها . 14االختبارات خالل)

عند تقييم نتائج " االختبارات عند االنجاز" ، يتعين على الم ندس اعتبار هامش تفاوت الثار استخدام  
ل على اداء االش ال او خواص ا االخرى , وعندما تعتبر االش ال، او أه قسم صاحب العمل لالش ا

من ا، ان ا قد اجتازت مرحلة " االختبارات عند االنجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك 
 االختبارات الى الم ندس .

 "Delayed Tests"    : االختبارات المتأخرة (9/2)
عمل بتأخير االختبارات عند االنجاز بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة الخامسة من اذا قام صاحب ال 

 ( بخصوص التدخل في اجراء االختبارات.10/3( و/أو المادة )7/4المادة )
اذا تم تأخير اجراء " االختبارات عند االنجاز" من قبل المقاول بدون مبرر ، جاز للم ندس ان يرسل  

( يوما من تاريخ تسّلم االشعار 21ول يطلب منه فيه ان يعد الجراء االختبارات خالل )اشعارًا الى المقا
، ويتعين على المقاول ان يجره االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او االيام التي يحددها المقاول 

 شريطة اشعار الم ندس بذلك.
( يومًا ، جاز الفراد 21" خالل فترة الـ ) اما اذا اخفق المقاول في اجراء " االختبارات عند االنجاز 

صاحب العمل ان يقوموا باجراء االختبارات على مسسولية ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك االختبارات 
 وكأن ا قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائج ا على ان ا صحيحة .

   "Retesting" :         راعادة االختبا (9/3)
ش ال او أه قسم من ا باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتم تطبيق احكام المادة اذا اخفقت اال 

( علي ا . ويجوز للم ندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته اله جزء من 7/5)
 االش ال ذه العالقة ، على ان تعاد االختبارات تحت نفس الشروط والظروف .

 
(9/4) 

  
 اجتياز االختبارات عند االنجاز : االخفاق في

"on CompletionFailure to Pass Test " 
اذا اخفقت االش ال ، او أه قسم من ا ، في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادت ا بموجب  

 ( ، فان الم ندس مخول باتخاذ أه من االجراءات التالية :9/3المادة )
 

 ( ، او 9/3االختبارات عند االنجاز مرة اخرى بموجب المادة )أن يأمر بتكرار اعادة  -أ 
اذا كان هذا االخفاق يسده الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهره من االستفادة الكاملة من  -ب 
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االش ال او أه قسم منه، فللم ندس ان يرفض االش ال او أه قسم من ا ) حسب واقع الحال ( ، 
ل الحصول على نفس التعويضات المنصوص علي ا ضمن وفي هذه الحالة يحق لصاحب العم

 ج(، او -11/4احكام الفقرة )
 ان يصدر الم ندس ش ادة تسلم لالش ال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك. -ج 
في حالة تطبيق الفقرة )ج( اعاله ، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته االخرى وفقًا  

يض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسبًا لت طية القيمة المتحققة عن خفض قيمة االنتفاع للعقد ، ويتم تخض
بالنسبة لصاحب العمل نتيجة ل ذ االخفاق ، وما لم يكن هذا التخضيض المتعلق ب ذا االخفاق محددًا 
في العقد ) أو حددت طريقة احتسابه ( ، فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم التخضيض باحدى 

 ين التاليتين : الطريقت
يدفع مقابله  ان يتم االتفاق عليه فيما بين الفريقين ) كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط ( و -1 

 قبل اصدار ش ادة تسلم االش ال ، او 
 ( .3/5( و )2/5ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين )  -2 
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 الفصل العاشر
 ل صاحب العمل تسّلم االشغال من قب

EMPLYER'S TAKING OVER 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسلم االش ال واقسام االش ال :  (10/1)
"Taking Over of the Works and Sections" 

( بخصوص االخفاق في اجتياز " االختبارات عند االنجاز" ، 9/4الوارد في المادة ) باستثناء النص 
 فانه يتعين ان يتم تسلم االش ال من قبل صاحب العمل عندما : 

( المتعلقة 8/2تكون االش ال قد تم انجازها وفقًا للعقد ، بما في ذلك االمور المحددة في المادة ) -1 
 ما يسمح به وفقًا للفقرة )أ( ادناه ، و بمدة االنجاز ، وباستثناء 

يكون قد تم اصدار ش ادة تسلم االش ال ، او تعتبر وكأن ا قد تم اصدارها وفقًا الحكـام هـذه "   -2 
 المادة " .

يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى الم ندس الصدار" ش ادة تسلم االش ال " في موعد ال يقل عن  
انه قد تم انجازها وان ا جاهزة  -برأه المقاول –لذه تكون فيه االش ال ( يومًا من التاريخ ا14)

للتسليم, واذا كانت االش ال مقسمة الى اقسام ، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم أه قسم من ا بنفس 
 الطريقة .

 ( يومًا من تاريخ تسلمه طلب المقاول :28يتعين على الم ندس ان يقوم بالتالي ، خالل ) 
ان يصدر ش ادة تسلم االش ال للمقاول محددًا في ا التاريخ الذه تعتبر فيه االش ال ، او أه قسم  -أ 

من ا ، انه قد تم انجازها بموجب العقد ، باستثناء اية اعمال ثانوية متبقية وعيوب ال توثر بشكل 
أو  ى أنلل رض الذه انشئت من اجله ) إل –أو أه قسم من ا  -جوهره على استعمال االش ال 

 حينما يتم انجاز هذه االعمال واصالح هذه العيوب (، او 
ان يرفض الطلب ، مبينًا االسباب ، ومحددًا العمل الذه يترتب على المقاول ان يستكمل انجازه  -ب 

حتى يمكن اصدار ش ادة تسلم االش ال . ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز مثل هذا العمل 
 آخر لتسليم االش ال بموجب احكام هذه " المادة " . قبل التقّدم باشعار

( 28أما اذا لم يقم الم ندس باصدار ش ادة تسلم االش ال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ ) 
يومًا، وكانت االش ال او القسم ) حسب واقع الحال( قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقًا للعقد، 

االش ال" وكأن ا قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة  تسلم " وعندها يجب اعتبار ش ادة
. 

     "Taking Over of Parts of the Works”تسلم اجزاء من االش ال : (10/2)
ان يصدر ش ادة تسلم اله جزء من  –بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً  –يجوز للم ندس  

 االش ال الدائمة .
ل ان يستخدم أه جزء من االش ال ) بخالف االستعمال كاجراء مسقت منصوص ال يجوز لصاحب العم 

عليه في العقد او تم االتفاق بين الفريقين بشأنه ( اال اذا او الى حين ان يقوم الم ندس 
باصدارش ادة تسلم االش ال لذلك الجزء . اما اذا قام صاحب العمل باستخدام أه جزء قبل اصدار 

 :  ش ادة التسلم ، فإنه
 يجب اعتبار ذلك الجزء الذه تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله ، و  - أ 
تنتقل مسسولية العناية بذلك الجزء من االش ال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ ، وتتوقف  -ب 
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 مسسولية المقاول عن العناية به ، و 
 م لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك .يتعين على الم ندس ان يصدر ش ادة تسل -ج 
بعد قيام الم ندس باصدار ش ادة تسلم االش ال لجزء ما من االش ال ، فانه يجب اتاحة اقرب فرصة  

للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات الجراء ما تبقى من " اختبارات عند االنجاز", وعلى المقاول ان 
رع فرصة ممكنة عمليًا ، وقبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " يقوم باجراء تلك االختبارات في اس

 التي تخص ذلك الجزء .
 -اذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل بتسلم جزء ما من االش ال و/ او استخدامه ،  

 المقاول : فانه يتعين على  –اال اذا كان ذلك منصوصًا عليه في العقد او تمت موافقة المقاول عليه 
 ( ان يرسل اشعارًا الى الم ندس ، و 1) 
( مضافًا 20/1( ان يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة ، مع مراعاة احكام المادة )2) 

 الي ا ربح معقول ، الضافت ما الى قيمة العقد . 
( باالتفاق 3/5ام المادة )ويتعين على الم ندس، بعد تسلمه لمثل هذا االشعار، ان يقوم عماًل باحك 

 على تلك الكلفة والربح او تقديرهما .
اذا تم اصدار ش ادة تسلم لجزء ما من االش ال )غير القسم ( فان تعويضات التأخير عما تبقى من  

االش ال يجب تخضيض ا, وبالمثل، فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من االش ال ) ان وجد 
ء ما منه، يتم تخضيض ا ايضًا, اما التخضيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه ( اذا تم تسلم جز 

بالتناسب لما للجزء الذه تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية لالش ـال او القســم من 
(، ان يقوم باالتفاق 3/5االش ـــال ) حسب واقع الحال ( ويتعين على الم ندس عماًل باحكام المـادة )

علي ا او ان يعد التقديرات المتعلقة ب ذه النسب, علمًا بأن احكام هذه الفقرة ال تطبق اال على 
 ( وال تسثر على قيمة الحد االقصى ل ا .8/7المقدار اليومي لتعويضات التاخير بموجب المادة )

 
 

(10/3) 
 

 التدخل في اجراء االختبارات عند االنجاز:
"CompletionInterference with Tests on “ 

( يومًا اله سبب يعتبر 14لفترة تتجاوز ) –اذا تعذر على المقاول اجراء " االختبارات عند االنجاز"  
صاحب العمل مسسوال عنه ، فانه يجب اعتبار تلك االش ال أو أه قسم من ا ) حسب واقع الحال ( 

يه انجاز االختبارات عند انه قد تم تسلم ا من قبل صاحب العمل في التاريخ الذه كان ممكنًا ف
 االنجاز. 

ويتعين على الم ندس ان يصدر ش ادة تسلم لالش ال وفقًا لذلك ، ولكن يتعين على المقاول ان يقوم 
باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عمليًا قبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب ", 

يومًا يتضمن اجراء االختبارات عند اإلنجاز بموجب  (14وعلى الم ندس ان يرسل اشعارًا بم لة )
 الشروط ذات العالقة في العقد .

 اذا تكبد المقاول تأخرًا في مدة االنجاز و/ او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء االختبارات 
اعاة احكام عند االنجاز ، فللمقاول ان يرسل اشعارًا الى الم ندس لتقدير استحقاقاته بشأن ا مع مر 

 -( ، بخصوص :20/1المادة )
أه تمديد في مدة االنجاز مما نتج عن هذا التأخر ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ،  -أ 

 ( .8/4وذلك بموجب المادة )
 أه كلفة ك ذه مع ربح معقول ، و اضافت ما الى قيمة العقد . -أ 
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( باالتفاق علي ا أو 3/5أن يقوم إعمااًل للمادة ) -بعد تسلمه الشعار المقاول –وعلى الم ندس  -ب
 إعداد التقديرات المتعلقة ب ذه األمور.

                              : تتطلب اعادت ا الى وضع ا السابق االسطح التي (10/4)
“Surfaces Requiring Reinstatement” 

ل ، فان ش ادة التسلم اله قسم او جزء ما باستثناء ما نص عليه خالفًا لذلك في ش ادة تسلم االش ا 
من االش ال ، ال يمكن اعتبارها تصديقًا على انجاز أية اراٍض او اسطح اخرى تتطلب اعادت ا الى 

 وضع ا السابق .
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 الفصل الحاده عشر
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 ل اية ان تكون االش ال ووثائق المقاول ، واه قسم من ا ، في الحالة التي يتطلب ا العقد  
) باستثناء ما قد ينجم عن االستعمال العاده واالست الك المتوقع ( بتاريخ انقضاء " فترة االشعار 

 عدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عمليًا ، فانه يتعين على المقاول : بالعيوب " المتعلقة ب ا ، او ب
انجاز أه عمل متبق اعتبارًا من التاريخ المحدد في ش ادة تسلم االش ال ، خالل مدة معقولة  -أ 

 وفقًا لتعليمات الم ندس ، و 
 ب العمل تنفيذ جميع االعمال المطلوبة الصالح العيوب او الضرر وفقًا لتعليمات صاح -ب 

) او من ينوب عنه ( ، بتاريخ او قبل انقضاء فترة اإلشعاربالعيوب في تلك االش ال او في أه 
 قسم من ا ) حسب واقع الحال (.

واذا ما ظ ر عيب او حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل ) او من ينوب عنه ( ان يرسل  
 للمقاول اشعارًا ب ا .

 "  Cost of Remedying Defects  :كلفة اصالح العيوب (11/2)
ب(على مسسوليته ونفقته -11/1يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المشار الي ا في الفقرة) 

 الخاصة،اذا كانت والى المدى الذه تعزى فيه هذه االعمال الى: 
 أه تصميم يعتبر المقاول مسسوال عنه ، او  -أ 
 خالفة لشروط العقد ، او تقديم تج يزات او مواد او مصنعية م -ب 
 أه اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأه التزام آخر .  -ج 
اما اذا كانت ، والى المدى الذه تعزى فيه هذه االعمال الى أه سبب اخر ، كليًا او جزئيًا فانه يجب  

حالة يتم ابالغ المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ) او نيابة عنه ( دون تواٍن وفي مثل هذه ال
 ( المتعلقة باجراء الت ييرات .13/3تطبيق احكام المادة )

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

ـــالعيوب فـــي   االشـــ ال او أه قســـم من ـــا بموجـــب لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي تمديـــد فتـــرة االشـــعار ب
والـــى الحـــّد الـــذه تكـــون فيـــه هـــذه االشـــ ال او أه قســـم من ـــا او أه بنـــد رئيســـي  (،2/5المـــادة )

ـــه  ـــن اســـتعماله لالغـــراض المقصـــودة من ـــع الحـــال بعـــد تســـلمه( ال يمك ـــزات ) حســـب واق مـــن التج ي
 ر من سنتين . ، وذلك بسبب وجود عيب او ضرر، اال انه ال يجوز تمديد تلك الفترة الكث

( ، او بناء على 8/8اذا تم تعليق توريد التج يزات و/او المواد او تركيب ا بموجب احكام المادة ) 
( فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا " الفصل " ال 16/1اجراءات المقاول بموجب احكام المادة )

الذه كانت سوف تنقضي به تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد 
 فترة اإلشعار بالعيوب لتلك التج يزات و/او المواد، لو لم يحصل ذلك 

 " Failure to Remedy Defects"  االخفاق في اصالح العيوب : (11/4)
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اذا اخفق المقاول في اصالح أه عيب او ضرر خالل فترة معقولة ، جاز لصاحب العمل ) او من  
اشعارًا بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعدًا آخر الصالح تلك العيوب او ينوب عنه ( ان يرسل 
 االضرار قبل انقضائه .

واذا اخفق المقاول في اصالح العيب او الضرر في هذا الموعد المشار اليه وترتب على ذلك ان يتم  
أه من االجراءات ( ، جاز لصاحب العمل اتخاذ 11/2االصالح على حساب المقاول اعمااًل للمادة )

 التالية ) حسب اختياره ( : 
ان يقوم بتنفيذ العمل بنفسه او بواسطة اخرين ، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول ، ولكن  -أ 

دون ان يتحمل المقاول اية مسسولية عن هذا العمل المنفذ . وفي مثل هذه الحالة ينب ي على 
الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من ان يدفع  –( 2/5اعماال للمادة ) –المقاول 

 تكاليف الصالح العيب او الضرر .
ان يطلب الى الم ندس ان يتوصل إلى اتفاق او ان يعد تقديراته المعقولة لتخضيض قيمة العقد  -ب 

 ( ، او 3/5مقابل ا حسب اجراءات المادة )
رة جوهرية، من االستفادة الكاملة اذا كان العيب او الضرر يسده الى حرمان صاحب العمل بصو -ج 

من االش ال أو أه جزء رئيسي من ا فله ان ين ي العقد بكامله، او ان اءه بالنسبة لذلك الجزء 
الرئيسي من ا مما ال يمكن استخدامه لالغراض المقصودة منه، وبدون االجحاف بأية حقوق اخرى 

، وبحيث يكون لصاحب العمل الحق في تترتب لصاحب العمل بموجب العقد، او غير ذلك من االسباب
استرداد جميع المبالغ التي تم دفع ا على االش ال او على ذلك الجزء ) حسب واقع الحال ( مضافًا 

 الي ا نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخالء الموقع واعادة التج يزات والمواد الى المقاول .
 

 "efective Workoval of DmRe"  :إزالة االش ال المعيبة (11/5)
بعد  –اذا كان العيب او الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة ، فانه يجوز للمقاول  

ان ينقل من الموقع ل رض اصالح اية اجزاء من التج يزات  –الحصول على موافقة صاحب العمل 
ان يزيد قيمة ضمان االداء تكون معيبة او تالفة ، اال ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول 

 بما يعادل كامل قيمة االستبدال لتلك التج يزات المنقولة ، او ان يقدم ضمانًا آخر مناسبًا بشأن ا .
  "Further Tests"االختبارات االخرى : (11/6)

اذا كان العمال اصالح أه عيب او ضرر تأثير على اداء االش ال ، فإنه يجوز للم ندس ان يطلب  
( يومًا من 28ة اجراء أه من االختبارات الموصوفة في العقد ، على ان يتم ذلك الطلب خالل )إعاد

 تاريخ اتمام اصالح العيب او الضرر .
يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجب ا االختبارات السابقة ، اال ان كلفة  

عن العيب او الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة اجرائ ا يتحمل ا الفريق الذه يعتبر مسسواًل 
 ( فيما يخص كلفة اعمال االصالح .11/2)

  "Right of Access"حق الدخول الى الموقع : (11/7)
الى ان يتم اصدار " ش ادة االداء " ، يظل المقاول متمتعًا بحق الدخول الى االش ال ، كما يتطلب  

فاء بالتزاماته بموجب احكام هذا " الفصل " ، اال فيما ال يتعارض االمر بصورة معقولة الغراض الو 
 مع االعتبارات االمنية المعقولة لصاحب العمل .

 
 

  "Contractor to Search"واجب المقاول في البحث عن االسباب : (11/8)
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ـــاول   ـــى المق ـــين عل ـــك  –يتع ـــدس ذل ـــدس عـــن  –اذا طلـــب الم ن ان يبحـــث بموجـــب توجي ـــات الم ن
ب أه عيـــب فـــي االشـــ ال, ومـــا لـــم تكـــن كلفـــة اصـــالح العيـــوب علـــى حســـاب المقـــاول بموجـــب اســبا

ــــادة ) ــــام الم ــــة 11/2احك ــــى عملي ــــة عل ــــة المترتب ــــدر الكلف ــــدس ان يق ــــى الم ن ــــين عل ــــه يتع ( ، فان
( إمـــــا باالتفـــــاق او 3/5البحـــــث عـــــن االســـــباب ، مـــــع ربـــــح معقـــــول ، بموجـــــب احكـــــام المـــــادة )

 افت ما الى قيمة العقد .باعداد التقدير الالزم ل ا واض
 "Performance Certificate":         ش ادة االداء (11/9)

ال يعتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته اال بعد ان يقوم الم ندس باصدار " ش ادة االداء " للمقاول  
 منه بموجب العقد .مبينًا في ا التاريخ الذه يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل االلتزامات المطلوبة 

( يومـًا مــن بعــد انقضــاء آخــر فتــرة مــن 28يتعـين علــى الم نــدس ان يصــدر " شــ ادة االداء " خــالل ) 
ان يكـون المقـاول قـد قـدم جميـع " وثـائق  فتـرات االشـعار بـالعيوب ، او فـي اقـرب فرصـة ممكنـة, بعـد

ة عيـوب في ـا ، كمـا يـتم ارسـال المقاول " وانجز االش ال وتم اختبارها بكامل ا بما في ذلـك اصـالح ايـ
 نسخة من ش ادة االداء تلك الى صاحب العمل .

 ان " ش ادة االداء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثلًة لقبول االش ال . 
  " Unfulfilled Obligations"االلتزامات غير المستوفاه : (11/10)

عن الوفاء بـأه التـزام لـم ينجـزه لتاريخـه.   بعد ان يتم صدور " ش ادة االداء "، يبقى كل فريق مسسوالً  
وعليــه ، يظــّل العقــد ســاره المفعــول بــين الفــريقين الــى ان يــتم تحديــد طبيعــة ومــدة االلتزامــات غيــر 

 المستوفاة .
 "Clearance of Site ": اخالء الموقع (11/11)

قى من معـدات المقـاول ، يتعين على المقاول ، عند تسلمه لش ادة االداء ، ان يزيل من الموقع ما تب 
 والمواد الفائضة  والحطام والنفايات واالش ال المسقتة .

( يومـــًا مــــن بعـــد تــــاريخ 28واذا لـــم تكـــن جميــــع هـــذه المعــــدات واللـــوازم قــــد تمـــت ازالت ـــا خــــالل ) 
تســــــلم صــــــاحب العمــــــل لنســــــخة " شــــــ ادة االداء " ، فانــــــه يحــــــق لصــــــاحب العمــــــل ان يبيــــــع او 

ون صـــاحب العمـــل مخـــواًل بـــأن يســـترد التكـــاليف التـــي تكبـــدها التمـــام يـــتخلص مـــن بقاياهـــا ،  ويكـــ
 عملية البيع او التخلص واستعـادة الموقـع .

يدفع للمقاول أه رصيد فائض من حصيلة البيع . اما اذا كانت قيمـة مـا تـم تحصـيله تقـل عمـا انفقـه  
 حب العمل .صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يدفع الرصيد المتبقي الى صا
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 الفصل الثاني عشر
 كيل االشغال وتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "Works to be measured"كيل االش ال  : (12/1)
 تكال االش ال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا " الفصل " . 
ء من االش ال فإن عليه ان يرسل إشعارًا معقواًل إلى ممثل المقـاول عندما يطلب الم ندس كيل أه جز  

 ، والذه يتعين عليه : 
ان يمتثل دون تواٍن اما بالحضور او ان يرسل ممثاًل آخر مسهاًل لمساعدة الم ندس في  -أ 

 اجراء الكيل ، أو
 ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلب ا الم ندس منه .  -ب 
اول عن الحضور او ارسال ممثل عنه ، فعندها يعتبر الكيل الذه يعده الم ندس ) أو اذا تخل  المق 

 من ينوب عنه ( مقبواًل ككيل صحيح . 
وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفًا لذلك في العقد ، حيثما يتم كيل االش ال الدائمة من القيود ،  

يدعى لذلك ، ان يحضر لتفحص القيود  فانه يتعين على الم ندس اعدادها وعلى المقاول ، حينما
لالتفاق علي ا مع الم ندس ، ومن ثم التوقيع علي ا عند الموافقة . فاذا تخل  المقاول عن 

 الحضور تعتبر القيود مقبولة وصحيحة 
أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق علي ا و/أو لم يوقع علي ا بالموافقة، فإنه يتعين عليه 

الم ندس بذلك، مبينًا األمور التي يزعم بأن ا غير صحيحة في تلك القيود ويتعين على أن يشعر 
الم ندس بعد تسلمه ل ذا اإلشعار، أن يقوم بمراجعة القيود فإما أن يسكدها، أو أن يعدل علي ا وفي 

( يومًا من بعد تاريخ دعوته 14حالة أن المقاول لم يرسل ذلك اإلشعار إلى الم ندس خالل )
 فحص ا، فإن ا تعتبر مقبولة وصحيحة.لت

 "  MeasurementMethod of”:   أسلوب الكيل  (12/2)
باستثناء ما يرد خالفًا لذلك في العقد  وعلى الرغم من وجود أية اعراف محلية، يتم الكيل على النحو  

 التالي :
 ود االش ال الدائمة ، و تكال االش ال كياًل هندسيًا صافيًا للكميات الفعلية لكل بند من بن -1 
 يكون اسلوب الكيل وفقًا لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق. -2 

 "Evaluation"     تقدير القيمة: (12/3)
( 3/5عمـاًل باحكـام المـادة ) –باستثناء ما هو وارد خالفًا لذلك في العقد ، فانه يتعين على الم ندس  

قيمة العقـد او تقـديرها باحتسـاب القيمـة لكـل بنـد مـن بنـود االشـ ال ، وذلـك  أن يقوم باالتفاق على –
( اعـاله ، 12/2و  12/1باعتماد الكيل الموافـق عليـه او الـذه يـتم تقـديره بموجـب احكـام المـادتين )

 وبسعر الوحدة المناسب للبند .
ا البنـد موجـودًا ، يعتمـد يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هـو محـدد فـي العقـد ، فـاذا لـم يكـن هـذ 

سعر الوحدة لبند مشابه . ومع ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديـد لبنـد مـا مـن االشـ ال ، 
 في الحالتين التاليتين :

%( من الكمية المدونة في جدول 10( اذا اختلفت الكمية المكالة ل ذا البند بما يزيد على )1) -أ 
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 الكميات او أه جدول آخر، و 
( كان حاصل ضرب الت ّير في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العقد ل ذا البند ، يتجاوز 2)  

 %( من قيمة العقد المقبولة "، و 0.01)
( كان الختالف الكمية هذا اثر مباشر على ت يير كلفة الوحدة ل ذا البند بما يزيـد علـى 3)   

 %(، و 1)
 ة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثابت " ، او (  إن هذا البند لم تتم االشار 4)   
 ( ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بك ييربموجب احكام الفصل " الثالث عشر " و 1)-ب 
 ( انه ال يوجد سعر وحدة مدون ل ذا البند في العقد ، و 2) 
أه بند  ب ة مع( انه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسب الن طبيعة العمل فيه ليست متشا3) 

 من بنود العقد, او ان العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشاب ة لظروفه .
يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من اسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول اثر  

 االمور الموصوفة في الفقرتين ) أ ( و / أو ) ب ( اعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق من ا . 
واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد  

الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل مضافًا الي ا ربح معقول ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات 
 عالقة .

عين علـى الم نـدس ان يقـوم والى ان يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب او تقديره فإنه يت 
 بوضع سعر وحدة مسقت الغراض ش ادات الدفع المرحلية .

 ”Omissions”  : االل اءات (12/4)
عنــدما يشــكل ال ــاء أه عمــل جــزءًا مــا )أو كــاًل ( مــن الت ييــر ) االمــر الت ييــره ( ، ولــم يكــن قــد تــم  

 االتفاق على تحديد قيمته ، فانه :
يتكبـد ) او قــد تكبـد ( كلفــة مـا كـان مفترضــًا في ـا ان تكــون م طـاة بمبلــغ  اذا كـان المقـاول ســوف -أ 

 يشكل جزءًا من " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لم يحصل االل اء ، و 
 بال اء العمل سوف ينتج عنه ) او نتج عنه ( ان هذا المبلغ ال يشكل جزءًا من قيمة العقد ، و  -ب 

 
عتبارها مشمولة في تقدير قيمة أه عمل بديل له ففـي مثـل هـذه الحالــة    ان هذه الكلفة ال يمكن ا -ج 

ــى  ــدة . كمــا يتعــين عل ــديم التفصــيالت المسي ــذلك مــع تق ــدس ب ــاول اشــعار الم ن ــى المق يتعــين عل
ان يتوصل باالتفاق، او ان  –( 3/5عماًل باحكام المادة ) –الم ندس ، عند تسلمه ل ذا االشعار 

 لالزم ل ذه الكلفة ، الضافت ا الى قيمة العقد.يقوم باعداد التقدير ا
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  Package II 70 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل الثالث عشر
 التغييرات والتعديالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "Right to Vary"    :صالحية احداث الت يير   (13/1)
ث ت ييــرات فــي بإمكــان الم نــدس ، فــي أه وقــت قبــل صــدور شــ ادة تســلم االشــ ال ، ان يبــادر باحــدا 

 االش ال ، سواء من خالل تعليمات يصدرها ، او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحًا للنظر فيه . 
يتعين على المقاول ان يلتزم بكل ت يير ) امر ت ييره ( وينفذه بدون تـواٍن ، اال اذا قـدم المقـاول اشـعارًا  

ــه بانــه ال يســتطيع ان يحصــل علــى  ــرات الــى الم نــدس يعلمــه في ــة لتنفيــذ اعمــال الت يي ــوازم المطلوب الل
بجاهزية ، على ان يرفق باشعاره التفصيالت المسيـدة لرأيـة . لـدى تسـلم الم نـدس لمثـل هـذا اإلشـعار ، 

 يتعين عليه اما ان يل ى اويثبت او يعّدل في تعليماته .
 -يمكن ان يشتمل كل ت يير ) امر ت ييره ( على ما يلي : 
ــــرات فــــي ا -أ  ــــي العقــــد ) اال ان مثــــل هــــذه ت يي ــــن بنــــود االشــــ ال المشــــمولة ف لكميــــات اله بنــــد م

 الت ييرات ال تشكل امرًا ت ييريًا بالضرورة ( ، أو
 ت ييرات في النوعية او الخصائص االخرى اله بند من بنود االش ال ، أو -ب 
 ت ييرات في المناسيب واالماكن و/او االبعاد اله جزء من االش ال ، أو -ج 
 ال اء أه من االش ال ) اال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين ( ، أو  -د 
 ما لم و -تنفيذ أه عمل اضافي ، او تقديم تج يزات او مواد او خدمات تلزم لالش ال الدائمة  -هـ 

أه " اختبارات عند االنجاز " متعلقة ب ا ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال   حتى ذلك
 ية اخرى ، او استكشاف

 ت ييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ االش ال .  -ز 
ال يحــق للمقــاول ان يجــره أه ت ييــر و/او أه تعــديل فــي االشــ ال ، اال اذا قــام الم نــدس ) أو الــى ان  

 يقوم ( باصدار تعليمات به او موافقته على اجراءه كت يير .
  "Value Engineering"      :ال ندسة القيّمية (13/2)

ــم   ــذه إن ت ــه ، ال ــه رأي ــًا ، يعــرض في ــدس اقتراحــًا خطي ــى الم ن ــدم ال يمكــن للمقــاول فــي أه وقــت ان يق
 اعتماده ، فانه :

 يعجل في انجاز االش ال ، أو -1 
يخفض قيمة االش ال ) لمصلحة صاحب العمل ( فيما يخص عمليات التنفيـذ او صـيانة او تشـ يل  -2 

 االش ال ، او 
 من فاعلية او قيمة االش ال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل ، او يحسن  -3 
 انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل . -4 

 
ــات اجــراء الت ييــرات   ــتم اعــداد االقتــراح علــى حســاب المقــاول ، وان يكــون مســتوفيًا لمتطلب يتعــين ان ي

 ( الحقًا .13/3المحددة في المادة )
الذه تتم موافقة الم ندس عليه ، تعدياًل على تصميم أه جزء من االشـ ال  اذا اشتمل عرض المقاول ، 

 الدائمة ، فانه يتعين القيام بما يلي ) اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ( :
 ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ، و   -أ  
 تزامات المقاول العامة ، و أ ، ب، ج، د( المتعلقة بال-4/1تطبق عليه احكام الفقرات )   -ب 

اذا ترتب على هذا التعديل تخضيض في قيمة العقد ل ذا الجزء ، فانه يتعين على الم ندس ، عمـاًل  -ج 
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  Package II 71 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

( ان يقـوم باالتفـاق علـى او تقـدير بـدل االتعـاب المترتـب علـى تعـديل التصـميم 3/5باحكام المادة )
 %( من الفرق بين المبل ين التاليين : 50لـ ) لتضمينه في قيمة العقد . ويكون هذا البدل مساوياً 

ــاتج عــن التعــديل ، باســتثناء  -(1)  التخضــيض المتحقــق فــي قيمــة العقــد ل ــذا الجــزء ، ممــا هــو ن
( ، والتعـــديالت بســـبب ت يـــر 13/7التعـــديالت بســـبب ت ييـــر التشـــريعات بموجـــب المـــادة ) 

 ( ، و 13/8التكاليف بموجب المادة )
اصــل ) ان وجــد ( فــي قيمــة تلــك االجــزاء الم يــرة بالنســبة لصــاحب العمــل ، التخضــيض الح -( 2) 

 مأخوذًا في االعتبار اه نقص في النوعية او العمر المتوقع او الفاعلية التش يلية .
 ( ، فعندها ال يحتسب أه بدل لالتعاب . 2( تقل عن قيمة )1اال انه اذا وجد أن قيمة ) 

  "ation ProcedureVari "اجراءات الت يير: (13/3)
اذا قام الم ندس بطلب اقتراح من المقاول ، قبل اصدار التعليمات بت ييٍر ما ، فإنه يتعين على المقاول  

ان يستجيب للطلب كتابيًا في اسرع وقت ممكـن عمليـًا ، امـا بإبـداء اسـباب عـدم قدرتـه علـى االمتثـال ) 
 ان كان هذا هو الحال (، او بأن يقدم ما يلي :

 وصفًا لالش ال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها ، و  - أ 
(، 8/3مقترحات المقـاول اله تعـديل يلـزم ادخالـه علـى برنـامج العمـل المقـدم منـه بموجـب المـادة ) -ب 

 واثره على مدة االنجاز ، و 
 اقتراح المقاول بخصوص تقدير قيمة الت يير . -ج 
( 13/2ما يمكن عمليًا ، بعـد تسـلمه القتـراح المقـاول ) بموجـب المـادة ) يتعين على الم ندس ، باسرع 

او ل ير ذلك ( ان يرد على المقاول إمـا بالموافقـة او عـدم الموافقـة او ان يرسـل تعليقاتـه عليـه ، علمـًا 
 بأنه يتعين على المقاول ان ال يسجل تنفيذ أه عمل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد . 

نفيذ ت يير ما ، مع طلب تسجيل النفقات ، يجب ان تصـدر مـن الم نـدس الـى المقـاول ، أه تعليمات لت 
 وعلى المقاول ان يعلمه بتسلم تلك التعليمات . 

يتم تقدير قيمة كل " ت يير" بموجب احكام " الفصل الثاني عشـر" ، اال اذا اصـدر الم نـدس تعليماتـه او  
 " . وافق على غير ذلك عماًل باحكام هذا الفصل

 
  "ayment in Applicable CurrenciesP"الدفع بالعمالت الواجب الدفع ب ا : (13/4)

اذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة ، فعندها ، اذا تم االتفاق على أه تعديل  
ديد المبلغ الذه لالسعار او الموافقة عليه ، ان تم اجراء تقدير بشأنه ، كما ذكر اعاله ، فانه يجب تح

سيدفع بكل عملة من العمالت الواجب الدفع ب ا . وبناًء عليه ، فانه يجب االشارة الى النسب الفعلية 
او المتوقعة للعمالت التي يتعين الدفع ب ا فيما يخص كلفة العمل الم ير ، ونسب العمالت المختلفة 

 المحددة لدفع قيمة العقد . 
    "Provisional Sums"    :  المبالغ االحتياطية (13/5)

يـــتم اســـتخدام كـــل مبلـــغ احتيـــاطي فقـــط كليـــًا او جزئيـــًا وفقـــًا لتعليمـــات الم نـــدس ، ويـــتم تعـــديل قيمـــة  
 العقد وفقًا لذلك .

ال يشــمل المبلــغ االجمــالي الــذه يــدفع للمقــاول اال تلــك المبــالغ المتعلقــة بالعمــل او اللــوازم او الخــدمات  
الحتياطي الجل ا ، وفقًا لتعليمات الم ندس . ولكل مبلغ احتياطي يجوز للم ندس التي تم رصد المبلغ ا

 -ان يصدر تعليمات بخصوص ما يلي :
لعمل ينفذه المقاول ) بما في ذلك التج يزات او المواد او الخدمات المطلوب تقديم ا ( ، ويتم تقدير  -أ 

 ( و/أو13/3قيمته كت يير بموجب المادة )
ت او المواد او الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول ، ويتم تقدير قيمت ا على النحـو التج يزا -ب 

 التالي ، الضافت ا إلى قيمة العقد :
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  Package II 72 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 المبالغ الفعلية التي دفع ا المقاول ) او المستحقة الدفع من قبله ( ، و  -1 
يـة مـن هـذه المبـالغ الفعليـة بتطبيـق مبل ًا مقابـل المصـاريف االداريـة والـربح ، محسـوبًا كنسـبة مئو  -2 

النسبة المئوية ذات الصلة ) إن وجدت( كما حددت في أه من الجداول المناسبة ، فان لم ترد مثل 
 هذه النسبة في الجداول ، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة .

لعــروض المســعرة والفــواتير يتعــين علــى المقــاول ، عنــدما يطلــب الم نــدس منــه ذلــك ، ان يقــدم لــه ا 
 والمستندات والحسابات او االيصاالت االثباتية . 

 "Day work"   :العمل باليوميه   (13/6)
لالعمال الص يرة او ذات الطبيعة الطارئة ، يمكن للم ندس ان يصدر تعليماته لتنفيذ الت يير على  

عمل باليومية " المشمولة بالعقد ، اساس العمل باليومية، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول " ال
وباالجراءات المحددة تاليًا اما اذا لم يوجد جدول " للعمل باليومية " مشمواًل في العقد، فان احكام هذه 

 المادة ال تطبق. 
ان يقدم الى الم ندس العروض المسـعرة ، كمـا  –قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم  –يتعين على المقاول  

ه عنــدما يتقــدم بطلبــات الــدفع ان يقــدم الفــواتير والمســتندات والحســابات او االيصــاالت انــه يتعــين عليــ
 المتعلقة بأه من هذه اللوازم . 

وباستثناء اية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمـل باليوميـة للـدفع مقابل ـا، فانـه يتعـين علـى المقـاول  
تفاصيل التالية للموارد التي تـم اسـتخدام ا فـي ان يقدم كشوفًا يومية دقيقة ) على نسختين ( تتضمن ال

 تنفيذ عمل اليوم السابق :
 اسماء ووظائ  ومدة عمل مستخدمو المقاول ، و  -أ 
 تحديد انواع ومدة تش يل معدات المقاول واستعمال االش ال المسقتة ، و  -ب 
 كميات وانواع التج يزات والمواد المستعملة .  -ج 
قيع نسخة واحدة من كل كش  اذا وجده صحيحًا او وافق عليه ، ومن ثم يعيـده الـى يقوم الم ندس بتو  

المقاول . الحقًا لذلك يقـوم المقـاول بتقـديم كشـ  مسـعر ب ـذه المـوارد الـى الم نـدس قبـل تضـمينه فـي 
 ( . 14/3كش  الدفعة التالية بموجب احكام المادة )

 "stments for Changes in LegislationAdju لتعديالت بسبب ت يير التشريعات:"ا (13/7)
يتعين ان تعدل قيمة العقد لمراعـاة ايـة زيـادة او نقصـان فـي الكلفـة نتيجـة أه ت ييـر فـي قـوانين الدولـة  

)بمافي ذلك سّن قوانين جديدة وال اء او تعديل قوانين قائمـة( او فـي التفسـيرات القضـائية او الحكوميـة 
ييـــر بعـــد التـــاريخ االساســـي ، ونـــتج عنـــه تـــأثير علـــى اداء المقـــاول الرســمية ل ـــا، اذا حصـــل ذلـــك الت 

 اللتزاماته بموجب العقد .
اذا تكبد المقاول ) او كان سيتكبد ( تـأخيرًا و / او كلفـة اضـافية نتيجـة ل ـذه الت ييـرات فـي القـوانين او  

ن يرسـل إشـعارًا الـى في تلك التفسيرات ، مما حصل بعد التاريخ االساسـي ، فانـه يتعـين علـى المقـاول ا
 ( بخصوص : 20/1الم ندس بذلك ، لتقدير استحقاقاته بشأن ا مع مراعاة احكام المادة )

تمديــد مــدة االنجــاز بســبب التــأخير الحاصــل ، اذا كــان االنجــاز قــد تــأخر او ســوف يتــأخر ، وذلــك  -أ 
 ( و 8/4بموجب المادة )

 أه كلفة ك ذه الضافت ا الى قيمة العقد .  -ب 
ان يتوصـل  –( 3/5عمـاًل باحكـام المـادة ) –وبعد تسلم الم ندس لمثل هذا االشعار ، فانه يتعين عليـه  

 الى اتفاق علي ا او ان يعد التقديرات الالزمة بخصوص هذه االمور . 
 ""Adjustments for Changes in Cost”التعديالت بسبب ت ّير التكاليف  :  (13/8)

التعديل الوارد في هذه المادة "  يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق  أن مصطلح " جدول بيانات 
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  Package II 73 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 بملحق عرض المناقصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة ال يطبق .
في حالة تطبيق احكام هذه " المادة " ، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب ان يتم تعديل ا لتشمل  
الزيادة او النقصان بسبب أه ارتفاع او انخفاض يطرأ على اجور االيده العاملة او على اسعار  اثر

اللوازم وغيرها من مدخالت االش ال  من خالل تطبيق المعادالت المدرجة في هذه " المادة " ، والى 
ضمن المدى الذه يكون فيه التعويض الشامل بسبب أه ارتفاع او انخفاض في الكلفة غيرم طى 

احكام هذه المادة او احكام أه مادة اخرى في العقد ،فان " قيمة العقد المقبولة " تعتبر ان ا تحتوه 
 على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات االخرى في الكلفة .

يتم احتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع الى المقاول ) كما يتم تقدير قيمت ا باستعمال الجداول  
بة ومــن خــالل تصــديق شــ ادات الــدفع ( وذلــك بتطبيــق المعادلــة التاليــة ، وذلــك لحــاالت الــدفع المناســ

بالعمالت المختلفة كٍل على حدة ، علمًا بأن هذا التعديل ال يسره على أه عمل يتم تقديره على اسـاس 
 الكلفة او االسعار الدارجة . 

 -أما المعادلة فتكون بالصي ة التالية : 
 ( +0ل /ن( + د ) ل 0م/ن( + ج ) م 0ع/ن( = أ + ب ) ع ن ل )ت معامل التعدي

 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c (En/ Eo) + d (Mn/ Mo) + ... 
 حيث : 
ت = معامل التعديل الذه تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينـة فـي العقـد خـالل الفتـرة الزمنيـة )ن(  

 في ملحق عرض المناقصة . مقدرة باالش ر ، اال اذا ورد نص م اير لذلك 
أ  = معامل ثابت يتم تحديده في جدول بيانات التعـديل ذات الصـلة ، ويمثـل الجـزء غيـر القابـل للتعـديل 

 من الدفعات التعاقدية .
ب، جـــ، د = معــامالت التــوزين التــي تمثــل نســب عناصــر الكلفــة الداخلــة فــي تنفيــذ االشــ ال كالعمالــة  

 والمعدات والمواد . 
(= مسشرات الكلفة الحالية او االسعار المرجعيـة للفتـرة ) ن ( معبـرًا عن ـا بعملـة الـدفع ن، ل نم ، ن)ع 

ذات الصــلة ، ويطبــق كــل واحــد من ــا علــى عنصــر الكلفــة المجــدول ذه الصــلة ، 
وذلــك فــي التــاريخ الــذه يســبق اليــوم االخيــر مــن الفتــرة ) التــي تتعلــق ب ــا شــ ادة 

 . ( يوماً 49الدفع المعنية( بـ )
(= مسشرات االسعار " االساسـية او المرجعيـة لعناصـر الكلفـة فـي موعـد التـاريخ االساسـي 0، ل0، م0)ع 

 لكل عملة من العمالت . 
على ان يتم اسـتعمال " مسشـرات االسـعار " او االسـعار المرجعيـة المحـددة فـي جـدول بيانـات التعـديل ،  

قبل الم ندس . ول ذا ال رض فانه يجب االسترشـاد  واذا كان هنالك شك في مصدرها ، فيتم تقديرها من
بقيم "مسشرات االسعار " بتواريخ محددة ل اية توضيح المصدر المذكور، ولو ان هذه التـواريخ ) وكـذلك 

 هذه القيم ( قد ال تتالءم مع مسشرات االسعار المرجعية . 
لمحـددة فــي الجـدول ، فانـه يجــب فـي الحـاالت التـي تكــون في ـا " عملـة مسشـر االســعار " غيـر العملـة ا 

اجــراء التحويــل الــالزم فــي اســعار العمــالت باعتمــاد ســعر البيــع المحــدد مــن قبــل البنــك المركــزه بتــاريخ 
 انطباق مسشر االسعار . 

 
والى ان يحين الوقت الذه يكون فيه تحديد مسشرات االسعار متاحًا ، فإنه يتعين علـى الم نـدس وضـع  

شــ ادات الــدفع المرحليــة ، وفــي الوقــت الــذه يصــبح فيــه مسشــر االســعار مسشــر مسقــت ل ــرض اصــدار 
 متاحًا ، يعاد احتساب قيمة التعديل وفقًا لذلك . 
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  Package II 74 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

ــالغ   ــه يــتم احتســاب التعــديل علــى المب اذا اخفــق المقــاول فــي انجــاز االشــ ال خــالل مــدة االنجــاز ، فان
 :  المستحقة بعد مدة االنجاز بواسطة أه من االسلوبين التاليين

ــاريخ انقضــاء " مــدة  -1  كــل مسشــر ســعر او ســعر واجــب التطبيــق فــي اليــوم التاســع واالربعــين قبــل ت
 االنجاز " لالش ال ، او 

 دليل االسعار او السعر الحالي ، -2 
 اي ما افضل لصاحب العمل .  
المحــددة فــي أمــا بخصــوص معــامالت التــوزين ) ب، ج ، د ( للعناصــر المكونــة للكلفــة ) ع ، م ، ل (  

جدول بيانات التعديل ، فإنه ال يعاد النظر في ا اال اذا اصبحت غير معقولة ، او غير متوازنة ، او ان ا 
 لم تعد تنطبق ، نتيجة للت ييرات . 
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 الفصل الرابع عشر
 قيمة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "The Contract Price     ":مة العقدقي (14/1)
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :  
( ، وتكون هذه القيمة خاضعة  12/3يتم االتفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة )  -أ  

 اله  تعديالت تتم بموجب احكام العقد ، و 
رائب والرسوم واالجور المطلوب دفع ا من قبله بموجـب يتعين على المقاول ان يدفع جميع الض -ب 

العقد،   وال يتم تعديل قيمة العقد بسبب أه من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي 
 ( ، و  13/7المـادة ) 

ان الكميات المدونة في جدول الكميات او غيره من الجداول هـي كميـات تقريبيـة ، وال تعتبـر بأن ـا  -ج 
 ي الكميات الفعلية والدقيقة : ه

 لتلك االش ال المطلوب من المقاول تنفيذها ، او  -1 
 الغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و  -2 
( يومــًا مــن تــاريخ المباشــرة ، اقتراحــه 28يتعــين علــى المقــاول ان يقــدم الــى الم نــدس ، خــالل ) -د  

ل بنـد تـم تسـعيره فـي الجـداول كمبلـغ مقطـوع . وللم نـدس ان يعتبـر هـذا المتعلق بتحليل السعر لكـ
 التحليل عند اعداده ش ادات الدفع ، اال انه ال يعتبر ملزمًا باعتماده . 

  "Advance Payment"        :  الدفعة المقدمة (14/2)
يــز ، عنــدما يقــدم يــدفع صــاحب العمــل الــى المقــاول دفعــة مقدمــة ، كقــرض بــدون فائــدة الغــراض التج  

ــة منــه بموجــب احكــام هــذه " المــادة ". ويكــون اجمــالي قيمــة الدفعــة المقدمــة  المقــاول الكفالــة المطلوب
وطريقة دفع اقساط ا ) ان تعددت ( والعمالت التي يتم دفع ا ب ا ، باالسلوب المحدد في ملحـق عـرض 

 المناقصة . 
او اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمة فـي  ما لم ، والى ان يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، 

 ملحق عرض المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 
( باصدار شـ ادة 14/3يقوم الم ندس بعد تسلمه كش  المطالبة بالدفعة المقدمة عماًل باحكام المادة ) 

 العمل قد تسلم :  دفع مرحلية للقسط االول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان يكون صاحب
 ( ، و 4/2ضمان االداء بموجب المادة ) -1 
كفالة الدفعة المقدمة مسـاوية فـي قيمت ـا وعمالت ـا لقيمـة الدفعـة المقدمـة ، وبحيـث تكـون صـادرة  -2 

عن كيان مالي ومن داخل دولـة ) او نظـام تشـريعي آخـر ( يوافـق علي مـا صـاحب العمـل ، وتكـون 
 رفقة بالشروط الخاصة او أه صي ة اخرى يقبل ب ا صاحب العمل . هذه الكفالة بالصي ة الم

يتعــين علــى المقــاول المحافظــة علــى اســتمرار صــالحية كفالــة الدفعــة المقدمــة حتــى ســداد قيمــة الدفعــة  
المقدمة الى صاحب العمل بكامل ا ، ولكن يجوز تخضيض قيمة تلك الكفالة اواًل باول بالقدرالمسـترد مـن 

تم بيانه في شـ ادات الـدفع . واذا كـان مـن بـين شـروط الكفالـة انقضـائ ا بتـاريخ محـدد ، المقاول كما ي
( يومــًا مــن تــاريخ حلــول موعــد انقضــائ ا ، فإنــه يتعــين علــى 28ولــم يكــن قــد تــم اســترداد قيمت ــا قبــل )

 المقاول في مثل هذه الحالة ، ان يمدد صالحيت ا الى حين ان يتم تسديد قيمت ا بالكامل . 
م استرداد قيمـة الدفعـة المقدمـة مـن خـالل خصـميات بنسـب مئويـة مـن شـ ادات الـدفع ، علـى النحـو يت 

 التالي، ما لم يكن قد تم تحديد نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة : 
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  Package II 76 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

كخصميات تبدأ بش ادة الدفع التـي تبلـغ قيمت ـا المصـدقة ) باسـتثناء الدفعـة المقدمـة والخصـميات  -أ  
%( مــن قيمــة العقــد المقبولــة مخصــومًا من ــا المبــالغ 10تجــزات ( مــا يتجــاوز )االخــرى ورد المح
 االحتياطية ، و 

ـــــدين لــــــ ) -ب   %( مـــــن قيمـــــة كـــــل شـــــ ادة دفـــــع25يـــــتم اجـــــراء الخصـــــميات بنســـــبة اســـــت الك ال
) باستثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصميات االخرى ورّد المحتجزات ( بالعمالت ونسب الخصم مـن 

 قدمة ، حتى ذلك الوقت الذه يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة . الدفعة الم
اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار ش ادة تسـلم االشـ ال او قبـل ان ـاء العقـد بموجـب  

احكام " الفصل الخامس عشر " او الفصل السادس عشر"أو ان اء العقد بموجب احكـام الفصـل االتاسـع 
فإن رصيد الدفعة المقدمة غير المسّدد يصبح مستحقًا وواجب السداد فورًا  –حسب واقع الحال  –عشر"

 من المقاول الى صاحب العمل .  
  :تقديم طلبات الدفع المرحلية (14/3)

”Certificate Application for Interim Payment ” 
 ر كشـــــ  المطالبـــــة بالـــــدفع يتعـــــين علـــــى المقـــــاول ان يقـــــدم الـــــى الم نـــــدس بعـــــد ن ايـــــة كـــــل شـــــ  

نســخ ( وبحيــث يكــون الكشــ  معــدا علــى النمــوذج المعتمــد مــن قبــل الم نــدس ، ومبينــًا فيــه  6) مــن 
تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول ان ا تستحق له ، ومرفقًا به الوثائق المسيدة ، بمـا فـي ذلـك التقريـر 

 (. 4/21ادة )الش ره عن تقدم العمل خالل هذا الش ر بموجب احكام الم
يجب ان يشتمل كش  المطالبة بالدفع المفردات التاليـة ، حسـب انطباق ـا ، والتـي يجـب ان يعبـر عن ـا  

 -بعمالت الدفع المختلفة التي تدفع ب ا قيمة العقد ، وبالترتيب التالي : 
ة الش ــر ) شـاملًة القيمة التعاقدية التقديرية لالش ال المنفذة  ووثـائق المقـاول المنتجـة حتـى ن ايـ -أ  

 الت ييرات ، ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه ( ، و 
ـــــر التشـــــريعات او -ب  أه مبـــــالغ يجـــــب اضـــــافت ا او خصـــــم ا مقابـــــل تعـــــديل االســـــعار بســـــبب ت ّي

 (، و13/8و  13/7بسبب ت ير التكاليف، عماًل باحكام المادتين ) 
لــغ يجــب خصــمه كمحتجــزات، وبواقــع النســبة المئويــة المحــددة فــي ملحــق عــرض المناقصــة أه مب -ج 

اقتطاعــًا مــن اجمــالي المبــالغ المتحققــة اعــاله ، حتــى ان تبلــغ الخصــميات المحتجــزة لــدى صــاحب 
 العمل الحد االقصى لقيمة المحتجزات ) ان وجد( كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة ، و 

ب اضافت ا او خصـم ا بخصـوص الدفعـة المقدمـة واسـتردادها ، بموجـب احكـام المـادة اية مبالغ يج -د 
 ( ، و 14/2)

 ( ، و 14/5أية مبالغ يجب اضافت ا او خصم ا بخصوص التج يزات والمواد بموجب احكام المادة )-هـ 
 يـر اه إضافات او خصميات اخرى تكون قد أصـبحت مسـتحقة بموجـب أه مـن احكـام العقـد ، او ل -و 

 ذلك من االسباب ، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرين " ، و 
 خصم المبالغ التي تم دفع ا بموجب ش ادات الدفع السابقة .  -ز 

    "Schedule of Payments":  جدول الدفعات (14/4)
، عندئـٍذ ، ومـا لـم يكـن قـد  اذا تضمن العقد جدوال للدفع محددًا فيه طريقة دفع قيمـة العقـد علـى اقسـاط 

 نص على غير ذلك في هذا الجدول :
أ( -14/3إن االقساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة )-أ  

 اعــاله، و 
 ( المتعلقة بالتحضيرات ، و 14/5ال تطبق المادة )-ب 
التقدم الفعلي في تنفيذ االش ال ، ووجد بأن التقدم  اذا لم تكن هذه االقساط معرفة بالرجوع الى-ج 

الفعلي لالش ال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات ، فللم ندس عندئذ، ان يشرع 
( لالتفاق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدى الذه 3/5بتطبيق احكام المادة )

 اساسه التحديد السابق لالقساط . تاخر به تقّدم العمل عن ذلك الذه تم على
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أما اذا لم يحتو العقـد علـى جـدول للـدفعات ، فانـه يتعـين علـى المقـاول ان يتقـدم بتقـديرات غيـر ملزمـة  
للدفعات التـي يتوقـع ان ـا تسـتحق لـه فـي ن ايـة كـل دورة ربـع سـنوية علـى ان يـتم تقـديم التقـدير االول 

مر تقديم التقديرات المصـححة فـي ن ايـات الـدورات الربعيـة، ( يومًا من تاريخ المباشرة  ويست42خالل )
 الى ان يتم اصدار ش ادة تسلم االش ال . 

                        :  التج يزات والمواد المقصود استعمال ا في االش ال ) التحضيرات ( (14/5)
”Plant and Materials Intended for the Works" 

ــدفع المرحليــة ، عمــاًل باحكــام الفقــرة اذا كانــت احكــام هــذه "   المــادة" تنطبــق ، يــتم تضــمين شــ ادات ال
 -هـ ( ما يلي : – 14/3)

مبل ًا مقابل التج يزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع ل رض استعمال ا في االش ال الدائمـة ،  -1 
 و

ه التج يزات والمواد قد دخلـت كجـزء التخضيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذ -2 
 أ( . -14/3من االش ال الدائمة بموجب احكام الفقرة )

( ادنـاه مشـمولة ضـمن ملحـق عـرض 1-( و )ج1–اذا لم تكن القـوائم المشـار الي ـا فـي الفقـرتين ) ب  
 المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

ــم اســتيفاء الشــروط  يتعــين علــى الم نــدس ان يقــّدر ويصــادق علــى كــل  ــدفعات اذا ت زيــادة فــي قيمــة ال
 :التالية

 ان يكون المقاول :  -أ 
قــد احــتفظ بقيــوٍد وافيــة جــاهزة للمعاينــة ) بمــا في ــا طلبــات الشــراء وااليصــاالت ، والتكــاليف ،  -1 

 واستعمال التج يزات والمواد ( ، و 
 الى الموقع ، مسيدًا ببيانات اثباتية كافية ,  قد قدم كشفًا بكلفة شراء وايصال التج يزات والمواد -2 
 -وان أيا مما يلي :       
 ان التج يزات والمواد ذات العالقة :  -ب 
 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابل ا عند شحن ا ، و  -1 
 ، و  ان ا قد تم شحن ا باتجاه الدولة ، أه الى الموقع ، عماًل باحكام العقد -2 
ان ا موصوفة ضمن سند شحن صحيح او أه اثبات اخرى للشحن ، وتم تسليم ا الى الم ندس  -3 

مع بيانات دفع اجرة الشحن والتأمين ، وغيرها من وثائق االثباتات المطلوبة ، وكفالة بنكية 
معدة على نموذج وصادرة عن كيان مالي موافق علي ا من قبل صاحب العمل وبالمبالغ 

ت المحددة بموجب احكام هذه " المادة" . يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل والعمال
( ، شريطة ان تظل سارية المفعول حتى 14/2لنموذج الدفعة المقدمة المشار اليه في المادة )

يتم ايصال التج يزات والمواد وتخزين ا بشكل مالئم في الموقع ، وحمايت ا ضد الفقدان او 
 سترداء ، او : الضرر او اال

 ان التج يزات والمواد ذات العالقة : -ج 
 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابل ا عند توريدها الى الموقع ، و  -1 
ان ــا قــد تــم ايصــال ا وتخزين ــا فــي الموقــع بصــورة مناســبة وحمايت ــا ضــد الفقــدان او الضــرر او   2 

 بات العقد . االسترداء، ويظ ر ان ا تفي متطل
% (  مـــن تقـــديرات الم نـــدس لكلفـــة 80عنـــدها يكـــون المبلـــغ االضـــافي الـــذه يـــتم تصـــديقه معـــاداًل )  

التج يزات والمواد ) بما في ذلك كلفة االيصال الى الموقع ( ، مع االخذ فـي الحسـبان الوثـائق المـذكورة 
 في هذه المادة والقيمة التعاقدية للتج يزات والمواد . 

لعمــالت ل ــذا المبلــغ االضــافي مماثلــة لمــا ســيتم بــه صــرف الــدفعات المســتحقة بموجــب الفقــرة تكــون ا 
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أ( في ذلك الوقت ، يجب مراعاة ان تكون ش ادة الدفع شاملة التخضيض الذه يجـب تطبيقـه ، -14/3)
 ـذه والذه يعتبر معاداًل لمـا يطبـق علـى هـذا المبلـغ والـدفع بـانواع ونسـب العمـالت الواجـب تطبيق ـا ، ل

 القيمة االضافية للتج يزات والمواد ذات العالقة . 
 

 
(14/6) 

  :اصدار ش ادات الدفع المرحلية 
"CertificatesIssue of Interim Payment " 

لن يتم تصديق او دفع أه مبلغ الى المقاول " الى حين ان يتسـلم صـاحب العمـل ضـمان االداء ويوافـق  
( يومًا من تاريخ تسلمه لكشـ  الدفعـة والوثـائق 28خالل مدة ) –س عليـه ، وبعدها يتعين على الم ند

ان يصدر الى صاحب العمل ش ادة دفع مرحلية مبينـًا في ـا المبلـغ الـذه يقـدر الم نـدس  -المسيدة ل ا 
 .انه يستحق للمقاول بصورة منصفة ، ومرفقًا ب ا التفاصيل المسيدة

ش ادة تسلم االش ال "  باصدار أه شـ ادة دفـع مرحليـة ،  اال ان الم ندس ال يعتبر ملزمًا قبل صدور " 
اذا كانت قيمت ا ) بعد خصم المحتجزات واالقتطاعات االخرى ( اقل من الحد االدنـى ) ان وجـد ( للدفعـة 
المرحليــة المشــار اليــه فــي ملحــق عــرض المناقصــة ، وفــي مثــل هــذه الحالــة يتعــين علــى الم نــدس ان 

 يشعر المقاول بذلك.
 وز حجب اصدار ش ادة الدفع اله سبب آخر, اال انه : ال يج 
اذا كان أه شئ تم توريده او أه عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد ، فيمكن حـبس  -أ 

 كلفة االصالح او االستبدال حتى يتم انجاز ذلك االصالح او االستبدال ، و / أو 
فـي اداء أه عمـل او التـزام وفقـًا للعقـد وتـم إشـعاره بـذلك  اذا كان المقاول قد اخفق )او هو مخفـق(-ب 

من قبل الم ندس جاز حبس قيمة هذا العمل او االلتزام حتى يكون العمـل او االلتـزام قـد تـم تنفيـذه 
 . 

ان يقوم بعمـل أه تصـحيح او تعـديل كـان يجـب اجـراؤه بشـكل  -في أه ش ادة دفع  -يجوز للم ندس  
دفـع سـابقة، كمـا ان أه شـ ادة دفـع ال يمكـن اعتبارهـا مسشـرًا علـى رضـا  مناسب على قيمة أه ش ادة

 الم ندس او موافقته او قبوله او اقتناعه. 
 "Payment"        :الدفع للمقاول   (14/7)

 يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : 
( 21اب القبـول ، او خـالل )( يومًا من تاريخ اصـدار كتـ42القسط االول من الدفعة المقدمة خالل ) -أ 

( ولكفالـة الدفعـة المقدمـة 4/2يومًا من تاريخ تسـلم صـاحب العمـل لضـمان االداء ، عمـاًل بالمـادة )
 ( اي ما كان متأخرًا اكثر ، و 14/2عماًل بالمادة )

( يومــًا مــن تــاريخ تســلم الم نــدس لكشــ  الدفعــة 56المبلــغ المصــدق لكــل دفعــة مرحليــة ، خــالل ) -ب 
 ئق المسيدة له ، و والوثا

( يومـًا مـن تـاريخ تسـلم صـاحب العمـل لشـ ادة 56المبلغ المصدق بش ادة الدفعة الختامية خالل ) -ج 
 الدفعة هذه.

يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة ، وايداع المبلغ في الحساب البنكي  
 العملة ( والمحددة في العقد .الذه يعينه المقاول في دولة الدفع ) ل ذه 

 " Delayed Payment"    :   الدفعات المتأخرة (14/8)
( ، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات 14/7اذا لم يتسلم المقاول أه دفعة مستحقة له بموجب المادة ) 

مدة التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفع ا له ، بحساب مركب ش ريًا عن مدة التأخير . وتحسب هذه ال
( ب ض النظر عن تاريخ اصدار ش ادة الدفع 14/7اعتبارًا من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة )
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 ب( . – 14/7المرحلية ) في حالة الفقرة 
وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة  

%( ويتعين دفع ا 3ولة عملة الدفع ، مضافًا الي ا )الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزه في د
 بالعملة المحّددة ل ا . 

يكون المقاول مستحقًا لتقاضي هذه الدفعة بدون أه اشعار رسمي او تصديق، و دون االجحاف بأه  
 حق او تعويض آخر .

 " Payment of Retention Money:    " رد المحتجزات   (14/9)
ش ادة تسلم االش ال " يقوم الم ندس بتصديق دفع نص  المبالغ المحتجزة الى عندما يتم اصدار "  

المقاول . اما اذا تم اصدار ش ادة تسلم لجزء او قسم من االش ال ، فانه يتم رّد نسبة معينة من 
%( 40المبالغ المحتجزة باحتساب القيمة النسبية لذلك القسم او الجزء ، وتكون هذه النسبة بواقع )

نسبة الناتجة عن قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او الجزء على قيمة العقد الن ائية من ال
 كما يتم تقديرها . 

يحق للمقاول فور إنقضاء آخر فترة من " فترات االشعار بالعيوب " ، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي  
آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب لقسم  بش ادة مصدقة من قبل الم ندس . اما بالنسبة النقضاء

% ( من القيمة التي تحتسب بقسمة 40ما من االش ال ، فانه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل ) 
قيمة العقد المقدرة ل ذا القسم الى قيمة العقد الن ائية كما يتم تقديرها ، وذلك فور انقضاء فترة 

 االشعار بالعيوب المتعلقة به . 
اال انه اذا تبقت اش ال اصالحات بموجب احكام " الفصل الحاده عشر" ، فان الم ندس مخول بحجب  

 تصديق الكلفة التقديرية لتلك االصالحات الى ان يتم تنفيذها .
عند احتساب هذه النسب ، ال يسخذ في الحسبان أه تعديالت في االسعار بسبب ت يير التشريعات عماًل  

 (.13/8( او بسبب ت ّير التكاليف عماًل باحكام المادة )13/7باحكام المادة )
 كش  دفعة االنجاز ) عند تسليم االش ال(:  (14/10)

  "Statement at Completion" 
( يومًا مـن تـاريخ تسـلمه لشـ ادة 84يتعين على المقاول ان يقدم الى الم ندس خالل فترة ال تتجاوز )  

مـع الوثـائق المسيـدة ، حسـب متطلبـات المـادة  –( نسخ 6على ) –ز تسلم االش ال ، كش  دفعة االنجا
 ( مبينًا فيه : 14/3)
 

قيمة جميع االش ال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في ش ادة تسلم االش ال ،  -أ 
 و

 أه مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقًا في ا ، و  -ب 
ى مما يعتبر المقاول ان ا ستصبح مستحقة له بموجب العقد ، على ان يتم تقديرات اية مبالغ اخر  -ج 

تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كش  دفعة االنجاز ، ومن ثم يقوم 
 (.14/6الم ندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة )

                                :  ستخلص الن ائي (طلب ش ادة الدفعة الختامية ) الم (14/11)
"Application for Final Payment Certificate"  

( يومًا من تاريخ تسلمه ش ادة االداء، مسودة 56ينب ي على المقاول ان يقدم الى الم ندس خالل ) 
 -فق عليه الم ندسمع الوثائق المسيدة، بالنموذج الذه يوا –( نسخ 6على ) –المستخلص الن ائي 

 -ومبينًا في ا تفاصيل ما يلي :
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 قيمة جميع االش ال التي تم تنفيذها بموجب العقد ، و  -أ 
 أه مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقًا في ا بموجب العقد، او ل ير ذلك .  -ب 

صحة جزء ما  اذا لم يوافق الم ندس على مسودة المستخلص الن ائي ، او لم يتمكن من التثبت من 
منه ، فانه يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلب ا الم ندس 
بصورة معقولة ، وعلى المقاول ان يعدل ا بالصورة التي يتفقان علي ا ، مع مالحظة ان هذا الكش  

 ائي ( .بالصورة المتفق علي ا ، يسمى في هذه الشروط بـ ) المستخلص الن 
مع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين الم ندس والمقاول ، واية تعديالت لمسودة  

المستخلص الن ائي التي يتم االتفاق علي ا ، وجود خالف ما ، فانه يتعين على الم ندس ان يعد 
المستخلص ويقدم الى صاحب العمل ش ادة دفع مرحلية عن تلك االجزاء المتفق علي ا من مسودة 

 الن ائي ) مع ارسال نسخة من ا الى المقاول ( . 
( او تمت تسويته بموجب احكام 20/4بعد ذلك ، اذا تم فّض الخالف ن ائيًا بموجب احكام المادة ) 

( فانه يتعين على المقاول عندئٍذ اعداد وتقديم " المستخلص الن ائي " الى صاحب العمل 20/5المادة )
 ه الى الم ندس .، مع ارسال نسخة من

              "Discharge  "المخالصـة  : (14/12)
ان يسلم صاحب العمل اقرارًا خطيًا يثبت فيه ان "  ينب ي على المقاول، عند تقديمه المستخلص الن ائي 

يشكل التسوية الكاملة والن ائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد  المستخلص الن ائي"
ا يتصل به ، ويمكن النص في هذه المخالصة على ان ا ال تصبح نافذة المفعول اال بعد اعادة او م

ضمان االداء الى المقاول وتسّلمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر 
 المخالصة نافذة من هذا التاريخ . 

 
  "ertificateC of Final Payment Issue  "إصدار ش ادة الدفعة الختامية: (14/13)

( 14/11( يومــًا مــن تســلمه" المســتخلص الن ــائي" بموجــب المــادة )28ينب ــي علــى الم نــدس خــالل ) 
 :(، ان يصدر الى صاحب العمل ش ادة الدفعة الختامية، مبينًا في ا14/12والمخالصة بموجب المادة )

 و المبلغ الذه يستحق للمقاول بصورة ن ائية،    -أ 
الرصيد المستحق )إن وجد( مـن صـاحب العمـل الـى المقـاول او مـن المقـاول الـى صـاحب العمـل )  -ب 

حســـب واقـــع الحـــال( وذلـــك بعـــد احتســـاب جميـــع الـــدفعات التـــي دفع ـــا صـــاحب العمـــل ، ورصـــيد 
 االقتطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد .

( والمخالصــة عمــاًل 14/11ئي " عمــاًل باحكــام المــادة )اذا لــم يقــم المقــاول بتقــديم " المســتخلص الن ــا 
( ، فإنه يتعين على الم نـدس ان يطلـب منـه القيـام بـذلك . واذا اخفـق المقـاول 14/12باحكام المادة )

( يومًا من تاريخ طلب الم نـدس،  فللم نـدس عندئـذ ، ان يصـدر 28في تقديم المستخلص خالل مدة )
 التي يقدرها بصورة منصفة ان ا مستحقة الدفع للمقاول .ش ادة الدفعة الختامية بالقيمة 

 ”iabilityL Cessation of Employer`s” انت اء مسسولية صاحب العمل: (14/14)
 ال يعتبــــر صــــاحب العمــــل مســــسواًل تجــــاه المقــــاول عــــن أه امــــر أو شــــئ  نــــاتج عــــن هــــذا العقــــد  

ذه قــدم المقــاول بشــأنه مطالبــة بمبلــغ مــا ) او متصــل بــه ( او عــن تنفيــذ االشــ ال ، اال الــى المــدى الــ
 -صراحًة :

 ضمن " المستخلص الن ائي " ، وايضًا  -أ 
( ، باســـتثناء االمـــور او االشـــياء 14/10ضـــمن "كشـــ  دفعـــة االنجـــاز" الموصـــوف فـــي المـــادة ) -ب 

 المستجدة بعد اصدار ش ادة تسلم االش ال . 
حـد مـن مسـسولية صـاحب العمـل بموجـب التزاماتـه فـي على كل حال، فـان مـا يـرد فـي هـذه "المـادة" ال ي 
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التعويض، او مـن مسـسولية صـاحب العمـل فـي أه مـن حـاالت ال ـش او التقصـير المتعمـد، او المسـلك 
 الالمبالي من قبله.

 "of Payment Currencies"عمالت الدفع : (14/15)
ومـا لـم يـنص علـى  -المناقصـة  يتم دفع " قيمة العقد " بالعملة او العمالت المحـددة فـي ملحـق عـرض 

اذا كان الدفع سيتم باكثر من عملة واحـدة، فيجـب ان يـتم الـدفع علـى  -غير ذلك في الشروط الخاصة 
 -النحو التالي :

 اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلية فقط : -أ 
ة واسعار الصرف الثابتة التي سوف تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعمالت االجنبي -1 

تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة،اال اذا اتفق الفريقان على 
 غير ذلك، و 

( 13/5يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عماًل باحكام المادة ) -2 
(، بالعمالت والنسب الواجبة التطبيق، 13/7كام المادة )وتعديل االسعار بسبب التشريعات عماًل باح

 و 
أ،ب،ج،د( ، فيتم دفع ا -14/3اما الدفعات والخصميات االخرى المشار الي ا في الفقرات ) -3 

 (" اعاله , و1–بالعمالت والنسب المحددة في الفقرة ")أ 
يتم بالعمالت والنسب  الدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة يجب ان -ب 

 المحددة في ذلك الملحق ، و 
أما الدفعات االخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان تسّدد بالعملة التي تم انفاق  -ج 

 المبالغ علي ا بمعرفة صاحب العمل ، أو بأه عملة اخرى يتم االتفاق علي ا فيما بين الفريقين ، و 
لمستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ اذا كان المبلغ ا -د 

المستحق دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم 
 رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعمالت اخرى ، و 

ت في ملحق عرض المناقصة ، فتعتمد اسعار تبديل العمالت اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمال -هـ 
 التي كانت سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررها البنك المركزه في الدولة .
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 الفصل الخامس عشر
 انهاء العقد من قبل صاحب العمل

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Notice to Correct "اإلشعار بالتصويب : (15/1)
اذا اخفق المقاول في تنفيذ أه التزام بموجب العقد ، يقوم الم ندس بارسال اشعار له طالبـًا منـه تـدارك  

 الل مدة معقولة محددة .هذا االخفاق وعالجه خ
  "Termination by Employer "ان اء العقد من قبل صاحب العمل : (15/2)

 يحق لصاحب العمل ان اء العقد في الحاالت التالية : 
( او في االستجابة إلشعاٍر بالتصويب 4/2اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان االداء بموجب المادة ) -أ 

 ( ، أو 15/1كما ورد في المادة )
ــذ  -ب  ــه فــي عــدم االســتمرار فــي تنفي ــّين بوضــوٍح نيت ــذ االشــ ال ، او اذا ب ــى المقــاول عــن تنفي اذا تخل

 التزاماته بموجب العقد ، او 
 ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في : -ج 
 مواصلة العمل وفقًا الحكام " الفصل الثامن " ، او  -1 
( 7/6( المتعلقـــة بـــالرفض ، او المـــادة )7/5موجـــب أه مـــن المـــادة )التقيـــد بـــأه إشـــعار صـــادر ب -2 

 ( يومًا من تاريخ تسلمه لالشعار ، او 28المتعلقة باعمال االصالحات ، خالل )
إذا قـام المقـاول بتلـزيم االشـ ال بكامل ـا لمقـاول فرعـي، او بالتنـازل عـن العقـد دون الحصـول علـى  -د 

 الموافقة المطلوبة ، او  
ن المقاول قد أصبح مفلسًا او معسرًا، او تعرض لتصضية موجوداته، او صـدر امـر اداره ضـده او أ -هـ 

اجرى تسوية مع دائنيه، أو وافق على االستمرار فـي العمـل تحـت اشـراف حـارس قضـائي او مصـٍ  
ث او مدير لمصلحة دائنيه، او انه حدثت اية واقعة ل ا نفس التأثير أله من هذه االفعال أو الحـواد

 ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق ( ، او  
ان المقاول قـدم او عـرض علـى أه شـخص ) بصـورة مباشـرة او غيـر مباشـرة ( رشـوة او هديـة او  -و 

 منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 
 ان يعمل او يمتنع عن عمل أه إجراء يتعلق بالعقد ، او -1 
تنع عن اظ ار محاباة او عدم محاباة أله شخص له عالقة بالعقد، او اذا قام ان يظ ر او يم -2 

أه من مستخدميه  وكالئه او مقاوليه الفرعيين باعطاء او الوعد باعطاء أه رشوة ) بشكل 
مباشر او غير مباشر( اله شخص كحافز او مكافأة حسبما هو موصوف في الفقرة " و"، اال ان 

 ومكافآت قانونية الفراده ال يستوجب ان اء العقد . تقديم المقاول اية حوافز
ففي أه من هذه الحاالت او الظروف ، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيًا لمدة     

العمل باشعار ان  ( يومًا ، ان ين ي  العقد ويقصي المقاول من الموقع ، اال انه يمكن لصاحب14)
 الحالتين )هـ( او )و( اعاله .   ين ي العقد فورًا اذا حصلت أه من 

ان اختيار صاحب العمل الن اء العقد يجب ان اليجح  بأية حقوق اخرى قد تتحقق له بموجب العقـد ،  
 او ل ير ذلك من االسباب.

يتعــين علــى المقــاول فــي مثــل هــذه الحالــة ان ي ــادر الموقــع ويقــوم بتســليم الم نــدس اللــوازم المطلوبــة  
قاول" ، وأية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه . ومع ذلك ، فانـه وجميع " وثائق الم
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يتعين على المقاول ان يبذل قصارى ج ده لينفـذ فـورًا ايـة تعليمـات معقولـة مشـمولة فـي االشـعار الـذه 
 ارسله صاحب العمل ، وذلك فيما يتعلق بـ :

 التنازل عن أه مقاولة فرعية ، و  -1 
 الحياة او الممتلكات او سالمة االش ال . حماية  -2 
ـــد االن ـــاء ، يحـــق لصـــاحب العمـــل، ان يكمـــل االشـــ ال، و / او ان يســـتخدم أه اشـــخاص آخـــرين   بع

الكمال ا, ويجوز عندئٍذ لصاحب العمل وهسالء االشـخاص االخـرين ان يسـتخدموا أيـًا مـن لـوازم المقـاول 
 تي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعدادها لصالحه . ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم االخرى ال

يتعين علـى صـاحب العمـل عندئـذ ، ان يرسـل اشـعارًا بـأن معـدات المقـاول واالشـ ال المسقتـة سـوف يـتم  
االفراج عن ا الى المقاول في الموقع او بجـواره ، وعلـى المقـاول ان يقـوم فـورًا بإزالت ـا علـى مسـسوليته 

ا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أه اسـتحقاقات عليـه الـى صـاحب العمـل وحسابه . اال انه اذ
، فانـه يمكــن لصـاحب العمــل ان يبيــع تلـك اللــوازم لتحصـيل اســتحقاقاته ، واذا تبقــى رصـيد مــن حصــيلة 

 البيع بعد استرداد االستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول .
  "Evaluation at the  Date of Termination "د :التقييم بتاريخ ان اء العق (15/3)

بعد ان يكون االشعار بان اء العقد قـد اصـبح نافـذًا بموجـب  –وبأسرع ما يمكن عمليًا  –على الم ندس  
( باالتفــاق علــى قيمــة االشــ ال واللــوازم ووثــائق 3/5( ، ان يقــوم عمــاًل باحكــام المــادة )15/2المــادة )

ــه المقــاول وأيــة مبــالغ اخــرى  تســتحق للمقــاول مقابــل االشــ ال المنفــذة بموجــب العقــد او اجــراء تقديرات
 بشأن ا

  "Payment after Termination "الدفع بعد ان اء العقد : (15/4)
( ، ان يقـوم 15/2لصاحب العمل ، بعد ان يكون اإلشعار بإن اء العقد قد اصبح نافـذًا بموجـب المـادة ) 

 بالتالي : 
 ( ، و/ أو 2/5خاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته وفقًا الحكام المادة )ان يباشر بات -أ 

 
ان يمسك عن الدفع الى المقـاول الـى حـين التحقـق مـن  تكـاليف تنفيـذ االشـ ال وانجازهـا واصـالح  -ب 

اية عيوب في ا ، وتحديـد تعويضـات التـأخير المتحققـة علـى المقـاول ) إن وجـدت ( ، وايـة تكـاليف 
 صاحب العمل ، و/ أو  اخرى تكبدها

ان يقتطع من حساب المقاول مقابل اية خسائر واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكـاليف اضـافية  -ج 
تم صرف ا ل رض إنجاز االش ال ، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل ان ـاء العقـد 

ــل هــذه الخســائر واالضــر 15/3بموجــب المــادة ) ار والتكــاليف االضــافية يقــوم ( , وبعــد اســترداد مث
 صاحب العمل بدفع أه رصيد متبق الى المقاول .
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 "Employer`s Entitlement to Termination”         حق صاحب العمل في ان اء العقد  : (15/5)
  

يحق لصاحب العمـل ان ين ـي العقـد فـي أه وقـت لمـا يخـدم مصـلحته ، بحيـث يصـدر اشـعارًا بـذلك الـى  
( يومًا مـن بعـد تـاريخ تسـلم المقـاول لالشـعار المـذكور ، 28لمقاول ، ويعتبر االن اء نافذًا بعد مرور )ا

او من تاريخ اعادة ضمان االداء اليه من قبـل صـاحب العمـل ، اي مـا الحـق ، اال انـه ال يحـق لصـاحب 
لترتيـب لتنفيـذها مـن قبـل العمل ان ين ي العقد بموجب هذه " المادة " ليقـوم بتنفيـذ االشـ ال بنفسـه او ل

 مقاول آخر .
( ، 16/3بعد هذا االن اء ، يتعين على المقاول التوقف عـن العمـل وإزالـة معداتـه وفقـًا الحكـام المـادة ) 

 ( .19/6ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة )
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 الفصل السادس عشر
 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
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 حق المقاول في تعليق العمل : (16/1)
"  Contractor's Entitlement to Suspend Work" 

( ، او لــم ينفــذ 14/6اذا لـم يقــم الم نـدس بالتصــديق علــى أه شـ ادة دفــع مرحليـة بموجــب احكــام المـادة ) 
ــة المنصــوص علي ــا ــات المالي ــد 2/4فــي المــادة ) صــاحب العمــل التزاماتــه بخصــوص الترتيب ــم يتقي ( ، او ل

( ، فإنـه يجـوز للمقـاول بعـد توجيـه اشـعار 14/7بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عماًل باحكـام المـادة )
( يومــًا الــى صــاحب العمــل ، ان يعلــق العمــل ) أو ان يبطــئ عمليــة التنفيــذ ، مــا لــم 21بم لــة ال تقــل عــن )

ثباتًا معقواًل بشأن الترتيبات المالية ، او يتم الـدفع لـه ) حسـب واقـع وحتى يتسلم المقاول ش ادة الدفع ، اوا
 الحال ( وحسبما هو وارد في االشعار . 

ان اجراء المقاول هذا، ال يجح  بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق لـه بموجـب احكـام المـادة  
 ( .16/2( وال بحقه في ان اء العقد عماًل باحكام المادة )14/8)

اذا تسلم المقاول الحقًا الشعاره ش ادة الدفع او دليـل الترتيبـات الماليـة او الدفعـة المسـتحقة لـه قبـل قيامـه  
 بتوجيه اشعار االن اء ، فانه يتعين عليه ان يستأن  العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليًا . 

ا نتيجـة لتعليـق العمـل ) او ابطـاء عمليـة التنفيـذ ( أما اذا تكبد المقاول تأخرًا في مدة االنجاز و/ أو كلفة م 
بموجب احكام هذه " المادة " ، فعليه ان يرسل اشـعارًا الـى الم نـدس بـاالمر ، لتقـدير اسـتحقاقاته بشـأن ا ، 

 ( بخصوص : 20/1مع مراعاة احكام المادة )
وف يتأخر ، وذلك بموجـب احكـام تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او س -أ 

 ( ، و 8/4المادة )
 أه كلفة ك ذه مع ربح معقول ، الضافت ما الى قيمة العقد .  -ب 
( 3/5وبعــد تســلم الم نــدس لمثــل هــذا االشــعار ، يتعــين عليــه المضــي بــاالجراءات بموجــب احكــام المــادة ) 

 لالتفاق علي ا او اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 
  "Termination by Contractor "ان اء العقد من قبل المقاول : (16/2)

 يحق للمقاول ان اء العقد في الحاالت التالية : 
( يومًا من تاريخ ارساله االشعار الى صـاحب العمـل بموجـب 42اذا لم يتلق المقاول اثباتًا معقواًل خالل ) -أ 

ام بعمل الترتيبـات الماليـة حسـب احكـام المـادة ( بخصوص اخفاق صاحب العمل في االلتز 16/1المادة )
 ( ، او 2/4)

( يومــًا مــن تــاريخ تســلمه لكشــ  تلــك 56اذا اخفــق الم نــدس فــي اصــدار شــ ادة دفــع مرحليــة خــالل ) -ب 
 الدفعة مع البيانات المدعمة ، او 

يومــًا مــن  (42اذا لــم يتســلم المقــاول أه مبلــغ اســتحق دفعــه لــه بموجــب شــ ادة دفــع مرحليــة خــالل ) -ج 
( ) باسـتثناء 14/7انقضاء الم لة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خالل ا بموجـب احكـام المـادة )

 الخصـــــــــميات التـــــــــي يتحقـــــــــق اقتطاع ـــــــــا بخصـــــــــوص مطالبـــــــــات صـــــــــاحب العمـــــــــل بموجـــــــــب
 ( ، او 2/5المادة )  

 اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد ، او   -د 
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( 1/7( المتعلقــة باتفاقيــة العقــد او بالمــادة )1/6اذا أخــل صــاحب العمــل فــي االلتــزام باحكــام المــادة ) -هـــ 
 المتعلقة بالتنازل ، او 

اذا حدث تعليق مطول للعمل ، مما يسثر على تنفيذ االش ال بكامل ـا ، حسـبما هـو منصـوص عليـه فـي  -و 
 ( ، او 8/11المادة )

العمـل قـد اصـبح مفلسـًا او وقـع تحـت التصـضية ، او فقـد السـيولة ، او صـدر امـر اذا تبين بأن صاحب  -ز 
اداره ضده ، او انه قد اجرى تسـوية ماليـة مـع دائنيـه ، أو قـد حـدثت أيـة واقعـة ل ـا نفـس التـأثير أله 

 من هذه االفعال او االحداث) بموجب القوانين الواجبة التطبيق (، 
( يومـًا ، 14ف ، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمـل خطيـًا بم لـة )ففي أه من هذه االحداث او الظرو  

ان ين ي العقد ، اال انه يمكن للمقاول بإشعار ان ين ي العقد فورًا اذا حصـلت أه مـن الحـالتين )و( او )ز( 
 اعاله .

ل يـر ذلـك  إن اختيار المقاول الن اء العقد يجب ان ال يجح  بأية حقوق اخرى تتحقق لـه بموجـب العقـد او 
 من االسباب . 

 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : (16/3)
" Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment" 

( 15/5بعد ان يصبح أه من االشعارات المتعلقة بان اء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة ) 
( ، او باالن ــاء االختيــاره المترّتــب علــى 16/2ول بموجــب احكــام المــادة )، او بان ــاء العقــد مــن قبــل المقــا

( ، نافـذًا ، فإنـه يتعـين علـى المقـاول ان يباشـر علـى الفـور 19/6حصول قوة قاهرة بموجب احكام المـادة )
 بما يلي :

قبــل  التوقــف عــن تنفيــذ أه عمــل ، اال اذا كــان تنفيــذ مثــل هــذا العمــل قــد صــدرت تعليمــات بشــأنه مــن -أ 
 الم ندس ل رض حماية االشخاص او الممتلكات او لسالمة االش ال ، و 

 ان يسلم وثائق المقاول والتج يزات والمواد واالش ال االخرى التي تم الدفع مقابل ا ، و  -ب 
 ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع ، باستثناء ما يلزم من ا المور السالمة , وان ي ادر الموقع. -ج 

 
       "Payment on Termination ":  الدفع عند ان اء العقد  (16/4)

( قـد اصـبح 16/2يتعين على صاحب العمل ، بعد ان يكون االشـعار الصـادر بان ـاء العقـد بموجـب المـادة ) 
 نافذًا ، ان يقوم بالتالي :

 اعادة ضمان االداء الى المقاول ، و  -أ 
 ( ، و19/6حسب احكام المادة ) ان يدفع استحقاقات المقاول -ب 
 ان يدفع للمقاول بدل أه ربح فائت او أه ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة ل ذا االن اء. -ج 
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 الفصل السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "Indemnities ": التعويضــات (17/1)
صاحب العمل وافراده ووكالئ م ضـد جميـع  يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كال من 

المطالبـــات واالضـــرار واالعبـــاء والنفقـــات )بمـــا في ـــا االجـــور والنفقـــات القانونيـــة( وذلـــك فيمـــا يتعلـــق 
 -بالتالي:

االصــابات الجســدية او المــرض او االعــتالل او الوفــاة التــي قــد تلحــق بــأه شــخص م مــا كــان اذا  -أ 
صاميم المقاول ) ان وجدت( او عن تنفيذ االشـ ال وانجازهـا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب ت

واصالح اية عيوب في ا ، ما لم تكن معزّوة الى االهمال او الفعل المتعمد او نقٍض للعقد من قبل 
 صاحب العمل او افراده او أه من وكالئ م ، و 

يمــا عــدا االشــ ال ( ، الضــرر او الخســارة التــي قــد تلحــق بالممتلكــات العقاريــة او الشخصــية ) ف -ب 
 وذلك الى المدى الذه يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : 

ناجمــًا عــن او اثنــاء او بســبب تصــاميم المقــاول ) ان وجــدت ( أو عــن تنفيــذ وانجــاز االشــ ال  -1 
 واصالح اية عيوب في ا ، و 

اده او أه مـن وكالئ ـم يعزى الى أه اهمال او فعل متعّمد او نقض للعقد من قبل المقـاول او أفـر  -2 
 او أه شخص مستخدم من قبل أه من م بصورة مباشرة او غير مباشرة . 

كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكالئ م ضـد ايـة مطالبـات او  
 اضرار او خسائر او نفقات ) بما في ا االجور والنفقات القانونية ( بخصوص ما يلي : 

الصابات الجسدية او المرض او االعـتالل او الوفـاة التـي تعـزى الـى االهمـال او الفعـل المتعمـد ا ( 1) 
 نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أه من وكالئ م ، و  او 

  اية امور اخرى تكون المسسولية عن ا مستثناة من الت طية التأمينية المنوه عن ا في الفقـرات ( 2) 
 ( .18/3( من المادة )3، 2،  1-) د

  "Contractor's Care of the Works "اعتناء المقاول باالش ال : (17/2)
يتحمل المقاول المسسولية الكاملة عن العناية باالش ال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى  

، عندما تنتقل (10/1صدور " ش ادة تسلم االش ال" ) او تعتبر وكأن ا قد صدرت ( بموجب المادة )
هذه المسسولية الى صاحب العمل ، وينطبق هذا المف وم على أه قسم او جزء من االش ال تم 

 اصدار" ش ادة تسلم لالش ال ") او اعتبارها وكأن ا قد صدرت ( بخصوصه.
 

بعــــد ان تنتقــــل المســــسولية الــــى صــــاحب العمــــل وفقــــًا لــــذلك، يظــــل المقــــاول مســــسواًل عــــن العنايــــة  
ــــأه عمــــل مت ــــي " شــــ ادة تســــلم االشــــ الب ــــاريخ المحــــدد ف ــــٍق بالت ــــتم اســــتكماله. اذا  ”ب ــــى ان ي ال

لحــــــق باالشــــــ ال او اللــــــوازم او وثــــــائق المقــــــاول أه ضــــــرر او خســــــارة خــــــالل فتــــــرة مســــــسولية 
المقــــاول عــــن العنايــــة ب ــــا، اله ســــبب مــــن االســــباب ) باســــتثناء المخــــاطر المبينــــة فــــي المــــادة 

ون  مســــسواًل عــــن أه ضــــرر أو خســــارة, قــــد تنــــتج عــــن أه ، فــــإن المقــــاول يكــــ )( الحقــــاً 17/3)
ــــاول  ــــون المق ــــا يك ــــد صــــدور شــــ ادة تســــلم  االشــــ ال, كم ــــاول  بع ــــام ب ــــا المق ــــال ق ــــل أو أفع فع
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ــــد إصــــدار شــــ ادة تســــلم  االشــــ ال,  ــــد تحصــــل بع ــــة اضــــرار او خســــائر ق ــــذلك عــــن أي مســــسواًل ك
 ولكن ا ناشئة عن حدث سابق كان المقاول مسسواًل عنه.

 "Employer`s Risks"خاطر صاحب العمل :م (17/3)
 ( الحقًا هي :17/4ان المخاطر المشار الي ا في المادة )  
ــن ( او ال ــزو ، او افعــال االعــداء  -أ  ــم تعل ــة ) ســواء اعلنــت الحــرب او ل الحــرب او االعمــال العدائي

 االجانب.
ــورة او العصــيان او االســتيالء  -ب  ــرد او اعمــال االرهــاب او الث ــالقوة ، او الحــرب التّم ــم ب ــى الحك عل

 االهلية في الدولة ، 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم ب ا اشـخاص ليسـوا  -ج 

 من أفراد المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين ، 
لـوث باالشـعاعات النوويـة داخـل االعتدة الحربية او المـواد المتفجـرة او االشـعاعات االيونيـة او الت -د 

الدولــة ، باســتثناء مــا هــو نــاتج عــن اســتخدام المقــاول مثــل هــذه االعتــدة او المــواد المتفجــرة او 
 االشعاعات. 

موجات الض ط الناتجة عن الطـائرات ووسـائل النقـل الجويـة المندفعـة بسـرعة الصـوت أو بسـرعة   -هـ 
 تفوق سرعة الصوت،

او إشــ اله اله جــزء مــن االشــ ال الدائمــة ، باســتثناء مــا هــو منصــوص اســتخدام صــاحب العمــل  -و 
 عليه في العقد ، 

تصــميم أه جــزء مــن االشــ ال تــم اعــداده مــن قبــل أفــراد صــاحب العمــل او مــن قبــل آخــرين يعتبــر  -ز 
 صاحب العمل مسسواًل عن م ، و 

 
 

يكن بوسع مقاول متمرس توقع ا أه عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرًا غير منظور ، والتي لم  -ح
 بصورة معقولة واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدها . 

  Consequences of Employer`s Risks"تبعات مخاطر صاحب العمل : (17/4)
( اعـاله أه خسـارة او 17/3اذا )والى المـدى الـذه( نـتج عـن أه مـن المخـاطر المدرجـة فـي المـادة ) 

وازم او وثائق المقاول ، فإنه يتعين على المقاول ان يشـعر الم نـدس بـذلك فـورًا ضرر لالش ال او الل
 وان يقوم باصالح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذه يطلبه الم ندس . 

واذا تكبــد المقــاول تــأخرا فــي التنفيــذ و/ او كلفــة مــا بســبب اصــالح تلــك االضــرار او الخســائر ، فإنــه  
اشـعار آخـر الـى الم نـدس لتقـدير اسـتحقاقاته بشـأن ا ، مـع مراعـاة احكـام المـادة يتعين عليه ارسـال 

 ( بخصوص: 20/1)
تمديد مدة االنجاز لقاء ذلك التأخير ، اذا كـان االنجـاز قـد تـأخر او سـوف يتـأخر ، وذلـك بموجـب  -أ 

 ( ، و 8/4احكام المادة )
 اب ربــــــح معقـــــول للحــــــالتينأه كلفـــــة ك ـــــذه ، الضــــــافت ا الـــــى قيمـــــة العقــــــد ، مـــــع احتســـــ -ب 

 ( اعاله . 17/3) و ، ز( الواردتين في المادة ) 
( باالتفـاق علي ـا 3/5يتعين على الم ندس ، بعد تسلمه لالشـعار الالحـق ان يتصـرف وفقـًا للمـادة )  

 او اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 
  "ndustrial Property RightsIntellectual and I"حقوق الملكية الفكرية والصناعية: (17/5)
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) او زعم بالتعده ( على أية حقوق من حيـث  هيعني مصطلح " التعده" في هذه " المادة " : أه تعد 
براءة االختراع او التصاميم المسجلة او حقوق التـأليف او العالمـات او االسـماء التجاريـة او االسـرار 

الصناعية المتعلقة باالش ال ، كما يعني مصطلح "  التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او
 مطالبة " اية مطالبة ) او اجراءات للمطالبة ( بادعاء حصول تعٍد ما . 

( يومـًا مـن تـاريخ 28اذا لم يقم أه فريق بأرسـال اشـعار الـى الفريـق االخـر حـول ايـة مطالبـة خـالل ) 
( متنازاًل عن حقه في التعويض بموجب احكام  تسلم مطالبة ما ، اعتبر الفريق االول ) في هذه الفقرة

 هذه  " المادة " . 
 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أه ادعاء بالتعده ، اذا كان االدعاء :  
 قد حصل كنتيجة المتثال المقاول الحكام العقد ، مما لم يكن بإمكانه تجنبه ، او  -أ 
 العمل الية اش ال :  ناتجًا عن استخدام صاحب -ب 
 ( ل رض غير المقصود من ا ، او مما يمكن استنتاجه من العقد ، بصورة معقولة ، او 1) 
( متصاًل بأه شئ لم يقم المقاول بتوريده ، اال اذا كان هذا االستخدام معروفًا للمقاول قبل موعد " 2) 

 التاريخ االساسي " او انه منصوص عليه في العقد . 
على المقاول ان يعوض صـاحب العمـل ويحميـه ضـد ايـة مطالبـة اخـرى قـد تنشـأ عـن او تكـون يتعين  

 متعلقة:
 بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اه من اللوازم ، او  -1 
 أه تصميم يعتبر المقاول مسسواًل عنه .  -2 
لـى الفريـق المعـوض ) ان اذا استحق اله فريق تعويض بموجب احكام هذه " المادة " ، فإنه يتعـين ع 

يقـوم علـى حسـابه ( بالتفـاوض لتسـوية االدعـاء وأيـة اجـراءات قضـائية او تحكيميـة قـد تـنجم عن ــا . 
وعلــى الفريــق االخــر ان يســاعد فــي تفنيــد االدعــاء بنــاًء علــى طلــب الفريــق المعــوض وحســابه . كمــا 

كـن ان يكـون مجحفـًا بحـق الفريـق يتعين على الفريق االخر وافراده ان يمتنعوا عـن تقـديم أه اقـرار يم
المعوض ، اال اذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناًء 

 على طلب من قبل الفريق االخر . 
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       "Limitation of Liability "محدودية المسسولية :  (17/6)
ه الفريق االخر ازاء فقدان استخدام أه من االش ال ، او فوات ربح عـن ال يعتبر أه فريق مسسواًل تجا 

أه عقــد ، او فقــدان الفرصــة للحصــول علــى عقــود اخــرى ، او اله ضــرٍر او خســارة غيــر مباشــرة او 
بالتتابع مما قد يلحق بالفريق االخر بسبب العقد ، باستثناء ما تم النص عليه من تعويضـات بموجـب 

 ( المتعلقة بالتعويضات . 17/1علقة بالدفع عند ان اء العقد ، والمادة )( المت16/4المادة )

إن المسسولية الكلية التي يتحمل ا المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل بـه ،  
يجب ان ال تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصة او " قيمة العقد المقبولـة" ) إن لـم يكـن قـد تـم 

 د مبلغ ما في الشروط الخاصة ( وذلك فيما عدا : تحدي

 ( ،  4/19التزويد بالك رباء والماء بموجب المادة ) ■ 
 ( ،4/20معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجانًا منه ، بموجب المادة ) ■ 
 ( ،1 /17التعويضات ، بموجب المادة ) ■ 
 ( ، 17/5ادة )حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، بموجب الم ■ 
وال تّحــد احكــام هــذه " المــادة " مــن مســسولية الفريــق المخــّل فــي أه مــن حــاالت ال ــش او التقصــير  

 المتعمد او سوء التصرف بال مباالة من قبله . 
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 الفصل الثامن عشر
 التأمين

INSURANCE 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "General Requirements for Insurances ": ات العامة للتأمينات المتطلب (18/1)
لكل نوع من التأمينات ، ذلـك الفريـق المسـسول  –يعني مصطلح " الفريق المسّ من " في " هذا الفصل "  

 عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من أه من " مواد " هذا الفصل . 
ق المـّسمن " فإنـه يتعـين عليـه ان يقـوم بالتـأمين لـدى ج ـات تأمينيـة حيثما يكـون المقـاول هـو " الفريـ 

وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل ، وبحيـث تكـون هـذه الشـروط متوائمـة مـع أه شـروط يتفـق 
علي ا الفريقان قبل تاريخ " كتـاب القبـول " ، اذ ان هـذه الشـروط المتفـق علي ـا ل ـا االولويـة علـى مـا 

 " من احكام .  يرد في هذا " الفصل
حيثمــا يكــون صــاحب العمــل هــو " الفريــق المــسّمن " فإنــه يتعــين ان يــتم التــأمين لــدى ج ــات تأمينيــة  

 وبشروط متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة . 
اذا كان مطلوبًا في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك ) أه للفريقين مجتمعين ( ، فإنه يجـب  

ق الت طية التأمينية لكل فريق مَسمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقـة منفـردة لـه . تطبي
امــا اذا نصــت وثيقــة التــأمين علــى تقــديم تعويضــات " لمشــتركين اضــافيين" أه الشــخاص آخــرين غيــر 

 الفريقين المَسمن ل ما بموجب احكام هذا " الفصل "، فإنه يتعين :
ــاول  -1  ــر ان ينــوب المق ــراد صــاحب العمــل اذ يعتب عــن هــسالء المشــتركين االضــافيين ، فيمــا عــدا اف

 صاحب العمل نائبًا عن م ، و 
ال يعتبر هسالء المشتركون االضافيون مخولين بتسلم الـدفعات مباشـرة مـن الج ـة التأمينيـة او ان  -2 

 يكون ل م أه تعامل مباشر مع تلك الج ة التأمينية ، و 
ن ان يطلــب مــن جميــع هــسالء المشــتركين االضــافيين االلتــزام بالشــروط الــواردة فــي للفريــق المــسمّ  -3 

 وثيقة التأمين . 
كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويضات ا بالعمالت المطلوبة  

جبر الخسارة او لجبر الخسارة او الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدم ا الج ات التأمينية ل رض 
 الضرر.

يتعين على " الفريق المسّمن " ذه العالقة ان يقدم الى الفريق االخر، خالل الفترات المحددة في ملحق  
 عرض المناقصة ) والتي يتم احتساب بدايت ا من تاريخ المباشرة ( ما يلي :

 لفصل " و اثباتًا بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا " ا -أ 
( 18/2نسخًا من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االش ال ومعدات المقاول بموجب المادة )-ب 

 ( .18/3والتأمين ضد اصابة االشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة )
كما يتعين على " الفريق المسّمن " عند سداد كل قسط ، ان يقدم نسخًا عن ايصاالت السداد الى  

يق االخر ، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، فانه يتعين اعالم الفر 
 الم ندس بذلك. 

يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أه من وثائق التأمين . كما يتعين على " الفريق  
ش ال وان يتأكد من ادامة سريان المسمن " ان يعلم الج ة التأمينية عن أية ت ييرات تحصل في اال

 الوثائق التأمينية بموجب احكام هذا " الفصل " . 
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ال يحق اله فريق ان يجره اه تعديل جوهره على شروط أه من وثائق التأمين بدون الحصول على  
موافقة مسبقة من الفريق االخر . واذا قامت ج ة تأمينية بإجراء ) او حاولت اجراء ( أه تعديل على 

روط التأمين ، فإنه يتعين على الفريق الذه اشعرته تلك الج ة التأمينية بامر التعديل اواًل ان يعلم ش
 الفريق االخر فورًا باالمر . 

اذا تخل  " الفريق المسّمن " عن استصدار وادامة أه من التأمينات المطلوبة منه وفقًا لشروط العقد  
سخًا من الوثائق وفقًا لمتطلبات هذه " المادة "، فانه يحق ، او اخفق في أن يقدم دلياًل مقنعًا ون

للفريق االخر ) باختياره وبدون اجحاف بأه من حقوقه او تعويضاته ( ان يستصدر وثائق التأمين 
بالت طيات المطلوبـة ، وان يدفع ما يترتب علي ا من اقساط ، وعلى الفريق المسّمن ان يسدد قيمة 

 االخر ، ويتم تعديل قيمة العقد وفقًا لذلك . هذه االقساط الى الفريق 
ان أه حكم من احكام هذا " الفصل " ال يشكل تحديدًا على أه من واجبات او التزامات او مسسوليات  

المقاول و/ او صاحب العمل بموجب الشروط االخرى في العقد. ان أيًا من المبالغ التي لم يتم التأمين 
الج ات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقًا ل ذه الواجبات او  علي ا أو لم يتم تحصيل ا من

االلتزامات او المسسوليات ، باستثناء الحالة التي يخفق في ا " الفريق المسمن " باستصدار وادامة 
وثيقة تأمين يمكن استصدارها ، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد ، ولم يوافق الفريق االخر على 

لم يقم هو االخر بابرام تأمينات لت طية هذا االخالل ، فإن أه مبالغ كان يمكن استردادها إل ائ ا ، و 
 من التأمين لقاء استصدار تلك الوثيقة ، يتحمل ا " الفريق المسمن" .

( 2/5ان الدفعات التي يتعين على أه فريق دفع ا الى الفريق االخر، تكون خاضعة الحكام المادة ) 
 ( المتعلقة بمطالبات المقاول ، حسبما ينطبق . 20/1ت صاحب العمل او المادة )المتعلقة بمطالبا

 : التأمين على االش ال ومعدات المقاول (18/2)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "  

لغ يعادل يتعين على " الفريق المسمن " ان يسمن على االش ال والتج يزات والمواد ووثائق المقاول بمب 
قيمت ا االستبدالية الكاملة مضافًا الي ا كلفة ال دم ونقل االنقاض واالجور الم نية والربح.  يجب ان 

أ ( وحتى -18/1يسره هذا التأمين اعتبارًا من التاريخ المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة )
 تاريخ اصدار ش ادة تسلم االش ال " .

لمسمن " ان يحافظ على ادامة ال طاء التأميني الى تاريخ اصـدار " ش ادة كما يتعين على " الفريق ا 
االداء "  ضد أه خسارة او ضرر قد يتسبب ب ا المقاول خالل قيامه بأية عمليات أخرى بما في ا 

 اصالح العيوب عماًل باحكام " الفصل الحاده عشر "  
اول بمبلغ ال يقل عن كامل قيمت ا يتعين على " الفريق المسمن " ان يسمن على معدات المق 

االستبدالية بما في ذلك نفقات ايصال ا الى الموقع ، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذًا لكل معدة 
 اثناء نقل ا الى الموقع وحتى تنت ي الحاجة الي ا كمعدات للمقاول .

عاة ما يلي بالنسبة للتأمينات وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه يتعين مرا 
 المقصودة ب ذه " المادة " :

ن " .  - أ   ان يتم استصدارها وادامت ا من قبل المقاول " كفريق مسمّ 
ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ  -ب 

او التصرف ب ا بين الفريقين ل رض جبر  التأمين من الج ات التأمينية ، ويتم من ثم حفظ ا
 الضرر أو الخسارة فقط ، و

ان تكون م طية ايضًا لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب  -ج 
 ( ، و  17/3العمل المدونة في المادة )

الى قيام  وان تكون م طية ايضًا لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأه جزء من االش ال وتعزى  -د 
صاحب العمل باستخدامه او اش اله لجزء آخر من االش ال ، ولكل ضرٍر او خسارة متعلقة 
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ج، ز،ح( من مخاطر صاحب العمل ، فيما عدا حاالت -17/3بالمخاطر المدرجة في الفقرات )
المخاطر التي ال يمكن التأمين علي ا بشروط تجارية معقولة ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال 

د عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة ، ) واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه ، فإن هذه يزي
 الفقرة )د( ال تنطبق ( ، 

 ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او االستبدال لما يلي : -هـ 
المواد او أه جزء من االش ال يكون في حالة معيبة بسبب أه عيب في التصميم او  -1 

المصنعية )إال انه يجب المحافظة على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق ب ا ضرر ناتج 
 ( الحقًا ( ، و2عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن االسباب المبينة في البند )

أه جزء من االش ال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من  -2 
، اذا كان هذا الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او  االش ال

 المصنعية ،
أه جزء من االش ال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل ، باستثناء المدى الذه يكون معه  -3 

 المقاول مسسواًل عن جبر الضرر او الخسارة ، و 
( فيما يخص 14/5ولة ، مع مراعاة احكام المادة )اللوازم عندما ال تكون موجودة في الد -4 

 التج يزات والمواد المقصود استخدام ا في االش ال . 
 

بأن ال طاء التأميني الموصوف في الفقرة   –بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ االساسي" –اذا تبين  
اول" كفريق مسمن" ان يرسل )د( اعاله لم يعد متوفرًا على اسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المق

 اشعارًا الى صاحب العمل بشأن الموضوع، مرفقًا به التفاصيل المسيدة, ويكون صاحب العمل عندئذ :
للحصول على مبلغ من المقاول مساٍو ل ذه  –( 2/5مع مراعاة احكام المادة ) –مستحقًا  -1 

توقع دفع ا مقابل تلك الت طية ، الت طية التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد 
 و 

يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على الت طية التأمينية على أسس تجارية معقولة، انه قد  -2 
 ( .18/1صادق على ال ائ ا من التأمين بموجب احكام المادة )

 :  التأمين ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتلكات (18/3)
"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "  

يتعين على " الفريق المسمن " ان يسمن ضد مسسولية كل من الفريقين بسبب أه وفاة او اصابة  
جسدية او أه خسارة او ضرر يمكن ان يلحق بأه ممتلكات مادية ) باستثناء االش ال ومعدات 

بأه اشخاص مسمنين بموجب احكام المادة ( أو 18/2المقاول المسمنة بموجب احكام المادة ) 
( ( ، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم ب ا المقاول قبل صدور" ش ادة 18/4)

 االداء ". 
يجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان  

)واذا لم يذكر أه مبلغ ب ذا الخصوص في ملحق عرض يكون هناك حد اقصى لعدد الحوادث، 
 المناقصة فإن احكام هذه المادة ال تطبق ( .

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة  
 في هذه " المادة " :

 مسّمن " ، و ان يتم استصدارها وادامت ا من قبل المقاول " كفريق -أ  
 ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، و  -ب 
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ان يتم توسيع مداها لتشمل المسسولية ضد الخسارة والضرر الذه قد يلحق بممتلكات صاحب  -ج 
العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد،) باستثناء االشياء المسمن علي ا بموجب المادة 

 ( (، و18/2)
 ك فإنه يمكن استبعاد المسسولية الى المدى الذه قد تنشأ معه عن : رغم ذل -د 
حق صاحب العمل في ان ينفذ االش ال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أه ارض، وان  -1 

 يقوم بإش ال هذه االرض الغراض االش ال الدائمة ، و 
 

ول بتنفيذ االش ال واصالح أية عيـوب الضرر الذه يعتبر نتيجة ال يمكن تفادي ا اللتزامات المقا -2 
 في ا، و 

(، ما لم يكن ال طاء التأميني ل ا  17/3أه حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة ) -3   
 متاحًا بشروط تجارية معقولة . 

 : "Insurance for Contractor`s Personnel"التأمين على مستخدمي المقاول (18/4)
قاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسسولية ضد المطالبات يتعين على الم 

واالضرار والخسائر والنفقات ) بما في ا االجور والنفقات القانونية ( التي قد تنتج عن اصابة او 
 مرض او اعتالل او وفاة أه شخص يستخدمه المقاول او أه من مستخدمي المقاول. 

والم ندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ، باستثناء أن هذا كما يجب شمول صاحب العمل  
التأمين يمكن ان ال يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذه نتج عن أه فعل او اهمال من قبل 

 صاحب العمل او افراده . 
مشتركين  يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون في ا هسالء االشخاص 

في تنفيذ االش ال ، اما بالنسبة لمستخدمي أه مقاول فرعي ، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم 
 بتأمين ـم ، ولكن يظل المقاول مسسواًل عن االلتزام بأحكام هذا " الفصل ".
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 الفصل التاسع عشر
 القوة القاهرة

FORCE MAJEURE 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 "Definition of Force Majeure "تعريف القوة القاهرة  : (19/1)
 أه واقعة او ظرف استثنائي يتص  بـ : يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " 
 انه خارج عن سيطرة أه فريق ، و  -أ 
 انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد ، و  -ب 
 الذه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه ، و  -ج 
 وهره الى الفريق االخر . انه ال يعزى بشكل ج -د 
ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل ، ولكن ا ليست محصورة في أه من انواع االحداث او الظروف االستثنائية  

 التالية ، طالما تحقق في ا الشروط المدرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جميع ا : 
 لن ( او ال زو ، او افعال االعداء االجانب. الحرب او االعمال العدائية ) سواء اعلنت الحرب او لم تع -1 
 التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة او الحرب  االهلية.  -2 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام، او االضرابات او الحصار من قبل اشخاص من  -3 

 والمستخدمين االخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين ، وغير أفراد المقاول 
االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، او التلوث باالشعاعات النووية ، باستثناء  -4 

 ما  يمكن ان يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و 
 لطبيعة مثل الزالزل او االعاصير او العواص  العاتية او النشاط البركاني .كوارث ا  -5

 "Notice of Force Majeure "االشعار عن القوة القاهرة  : (19/2)
اذا تعذر على احد الفريقين ) او كان سيتعذر عليه ( اداء أه من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة  

رسل اشعارًا الى الفريق االخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة قاهرة، فإنه يتعين عليه ان ي
القاهرة ، وان يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح ) أو سيصبح ( متعذرًا عليه أداؤها . يتعين 

فترض ( يومًا من التاريخ الذه اصبح فيه هذا الفريق على دراية ) او ي14ان يصدر هذا االشعار خالل )
 فيه انه قد درى ( بالحدث او الظرف الذه شكل القوة القاهرة . 

يعتبر الفريق الذه قام بارسال اإلشعار معذورًا من اداء االلتزامات المنوه عن ا طيلة بقاء مفعول القوة  
 القاهرة المانعة له من ادائ ا . 

م القوة القاهرة على التزامات أه فريٍق وبالرغم من أه حكم آخر في هذا " الفصل " ، يجب ان ال يطبق حك 
 في ان يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد . 

 " Delay MinimizeDuty to "واجب التقليل من التأخر : (19/3)
يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى ج وده المعقولة ، في كل االوقات ، للتقليل من التأخر في اداء  

جب العقد ، كنتيجة للقوة القاهرة وعلى أه فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأثره بالقوة التزاماته بمو 
 القاهرة . 

      "Consequences of Force Majeure "تبعات القوة القاهرة   : (19/4)
اذا منــــع المقــــاول مــــن أداء أه مــــن التزاماتــــه بموجــــب العقــــد نتيجــــة لقــــوة قــــاهرة تــــم ارســــال اشــــعار  
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(، وتكبـــد بســـبب ا تـــأخرًا فـــي مـــدة التنفيـــذ و/ او كلفـــة مـــا, يكـــون 19/2 ا عمـــاًل بأحكـــام المـــادة )بشـــأن
 (، مستحقًا لما يلي : 20/1المقاول، مع مراعاة احكام المادة )

تمديـــد مـــدة االنجـــاز بســـبب هـــذا التـــأخير، اذا كـــان االنجـــاز قـــد تـــأخر او ســـوف يتـــأخر، وذلـــك  -أ  
 و  ( ،8/4بموجب احكام المادة )

أن تــــدفع لـــــه هـــــذه الكلفـــــة، اذا كــــان الحـــــدث او الظـــــرف مـــــن النــــوع الموصـــــوف فـــــي أه مـــــن  -ب 
 -19/1( وفيمـــــا اذا حصـــــل أه مـــــن االحـــــداث فـــــي الفقـــــرات )5,4,3,2,1د/ -19/1الفقـــــرات )

 ( في  الدولة.  3،5,4، 2, 1د/
تفاق علي ا او اعداد ( لال 3/5يتعين على الم ندس بعد تسلمه هذا االشعار ان يتصرف بموجب المادة ) 

 تقديراته بشأن ا .   
 Force Majeure Affecting Sub Contractor” القوة القاهرة التي تسثر على المقاول الفرعي (19/5)

اذا كان أه مقاول فرعي مستحقًا بموجب أه عقد او اتفاقية متعلقة باالش ال العفاٍء نتيجًة لقوة قاهرة بناًء  
شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل " ، فان تلك االحداث او الظروف على شروط اضافية او 

االضافية او االوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، وال تخولة أه اعفاء بموجب أحكام 
 هذا " الفصل " . 

 إن اء العقد اختياريًا ، الدفع واالخالء من مسسولية االداء   : (19/6)
" Optional Termination, Payment and Release" 

( يومًا باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم 84اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االش ال بصورة جوهرية لمدة ) 
( يومًا 140( ، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموع ا أكثر من )19/2ارسال إشعار بشأن ا بموجب المادة )

ة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار بشأن ا ، فعندها يمكن اله فريق ان يرسل الى الفريق بسبب نفس القو 
( أيام من تاريخ ارسال 7االخر اشعارًا بإن اء العقد . وفي هذه الحالة ، يصبح ان اء العقد نافذًا بعد )

معداته ، عماًل باحكام  االشعار ، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة
 ( . 16/3المادة )

عند ان اء العقد ب ذه الصورة ، يتعين على الم ندس ان يقوم بتقدير قيمة االش ال التي تم انجازها ،  
 واصدار ش ادة دفع تتضمن ما يلي : 

 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أه عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد ، و  -أ 
التج يزات والمواد التي جرى تثبيت شرائ ا والتي تم تسلم ا من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد كلفة  -ب 

على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التج يزات والمواد ملكًا لصاحب العمـل ) وضمـــن 
العمل،  مسسوليته( حال تسديده الثمان ا ، ويتعين على المقاول تسليم ا ووضع ا تحت تصرف صاحب

 و 
أه كلفة او مسسولية اخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه النجـاز  -ج 

 االش ال، و 
كلفة ازالة االش ال المسقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادت ا الى مخازنه في بلده ) او الى أه  -د 

 ه ( ، و مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادت ا الى بلد
كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدم م لتنفيذ االش ال بصورة متفرغة ،  -هـ  

 وذلك عند ان اء هذا العقد . 
 " Release from Performance under theاالخالء من مسسولية االداء بموجب القانون  : (19/7)

”Law 
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صل"، اذا نشأ أه حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ) بما في بالرغم من أه حكم آخر في هذا "الف 
ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصورًا ب ا (، وجعل وفاء أحد الفريقين او كلي ما بالتزاماته التعاقدية 

مستحياًل او مخالفًا للقانون، أو يسده بمقتضى القانون الذه يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار 
ي اداء أه التزام آخر بموجب العقد عندئذ، وبعد اشعار من أه من الفريقين الى الفريق االخر بذلك ف

 الظرف او الحدث:
يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أه التزام آخر ، ولكن بدون االجحاف بحقوق أه من ما  -أ 

 بخصوص أه اخالل سابق بالعقد ، و 
على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب يكون المبلغ الذه يترتب  -ب 

 ( آنفًا ، كما لو أن العقد قد تم ان اؤه بموجب ا . 19/6احكام المادة )
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 الفصل العشـرون                                     
 المطالبات والخالفات والتحكيم

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
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 "Contractor`s Claims "مطالبات المقاول :  (20/1)
دفعة اضافية اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقًا للحصول على تمديد في " مدة االنجاز " و / او اية  

بموجب أه " مادة " من هذه الشروط ، او ل ير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد ، فإنه يتعين عليه ان 
يرسل الى الم ندس إشعارًا مبينًا فيه الحدث او الظرف الذه أدى الى تكّون المطالبة .  يتعين ارسال 

( يومًا من تاريخ دراية 28تتجاوز ) هذا االشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليًا ، وذلك خالل مدة ال
 المقاول او وجوب درايته بذلك الحدث او الظرف . 

( يومـــًا تلـــك ، فإنـــه لـــن يـــتم تمديـــد مـــدة 28إذا اخفـــق المقـــاول فـــي ارســـال االشـــعار خـــالل فتـــرة الــــ ) 
ـــذلك يعتبـــر صـــاحب  ـــى أه دفعـــة اضـــافية ، وب ـــاول مســـتحقًا للحصـــول عل االنجـــاز ، ولـــن يكـــون المق

نــــه قــــد اخليــــت مســــسوليته فيمــــا يتعلــــق بتلــــك المطالبــــة . وفيمــــا عــــدا ذلــــك ،  فإنــــه ينب ــــي العمــــل أ
 تطبيق االحكام التاليـة مـن هــذه " المادة ". 

كما يتعين على المقاول ايضًا ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد ، وان يقدم  
 القة بالحدث او الظرف المذكورين . التفاصيل المسيدة للمطالبة ، وذلك لكل ما له ع

ينب ي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستلزمه الضرورة الثبات  
دون  –صحة المطالبة ، إما في الموقع او في أه مكان آخر مقبول لدى الم ندس . ويمكن للم ندس 

بعد تسلمه آله اشعار بموجب هذه " المادة "  –عن ا ان يكون مضطرًا لالقرار بمسسولية صاحب العمل 
، ان يرصد حفظ السجالت و / او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجالت المعاصرة . ويتعين 
على المقاول ان يتيح للم ندس فرصة االطالع على السجالت وتفحص ا ، وان يقدم له نسخًا من ا )اذا 

 طلب منه ذلك(.
( يومًا من تاريخ درايته بالحدث أو الظرف 42ى المقاول ان يرسل الى الم ندس خالل )كما ينب ي عل 

الذه ادى الى تكون المطالبة ) او من التاريخ الذه كان مفروضًا فيه ان يكون قد درى به ( ، او خالل 
لة اية فترة اخرى يقترح ا المقاول ويوافق علي ا الم ندس ، مطالبًة مفصلًة بصورة وافية وشام

للتفاصيل المسيدة السس المطالبة وتمديد المدة و / او الدفعة االضافية المطالب ب ا . اما اذا كان 
 للحدث او الظرف الذه ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه  

 تعتبر المطالبة المفّصلة التي تم تقديم ا مطالبًة مرحلية ، و -أ  
رسال المطالبات المرحلية االخرى ش ريًا ، مبينًا في كل من ا مدة يتعين على المقاول ان يواصل ا -ب 

التأخر المتراكم و/ او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصيل المسيدة حسبما يطلبه الم ندس 
 بصورة معقولة .

مة ( يومًا من تاريخ انت اء اآلثار الناج28يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته الن ائية خالل ) -ج
 عن

 الحدث أو الظرف، أو خالل أه مدة أخرى قد يقترح ا المقاول ويوافق علي ا الم ندس.     
( يومًا من تاريخ تسلمه مطالبة ما, او أه تفاصيل اخرى مسيدة 42يتعين على الم ندس، خالل )

مطالبة ويرد ان يقّيم ال –أو خالل أه فترة يقترح ا الم ندس ويوافق علي ا المقاول  -لمطالبة سابقة 
علي ا اما بالموافقة، او عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة علي ا ، وله ايضًا ان يطلب أية تفاصيل 
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اخرى ضرورية,ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزمًا بتقديم رّده على اسس المطالبة خالل تلك الفترة ، واذا لم 
مطالبة قد تحولت الى خالف، وأله فريق أن يف  الم ندس ب ذا االلتزام يمكن اله فريق اعتبار ان ال

يحيل الخالف الى المجلس للنظر فيه، على ان يرفق بتلك االحالة المذكرات التي تثبت ان الم ندس لم 
 يف  بالتزامه.

يجب ان تتضمن كل ش ادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأه مطالبة أمكن إثبات استحقاق ا بصورة معقولة  
لعقد ذات الصلة .  ما لم ، والى أن ، يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت بموجب أه من احكام ا

صحة االدعاء لكامل المطالبة ، فإن استحقاق المقاول بشأن ا ، يكون محصورًا بذلك الجزء من 
 المطالبة الذه تمكن من ان يثبت صحة ادعائه بشأنه . 

(، باالتفاق  3/5ن يتصرف وفقًا الحكام المادة ) يتعين على الم ندس خالل الفترة المحددة اعاله، ا 
 او ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص :   -على

 ( ، و/ أو  8/4( أه تمديد في مدة االنجاز ) سواء قبل أو بعد انقضائ ا ( بموجب المادة ) 1) 
 . ( الدفعة االضافية ) ان وجدت( مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد 2) 
تعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أه" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة, واذا لم  

يلتزم المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ، فينب ي ان يسخذ في 
للمطالبة عند تقدير أه تمديد في   االعتبار مدى ) ان وجد ( أثر هذا االخفاق على التقصي المناسب

مدة االنجاز و/ او اية دفعة اضافية بصورة مالئمة، اال اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب 
 الفقرة الثانية من هذه " المادة" . 

 تعيين مجلس فّض الخالفات ) المجلس(  : (20/2)
" )Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB" 

(، ويتعين على الفريقين 20/4يتم فّض الخالفات من قبل "مجلس فّض الخالفات" اعماال الحكام المادة ) 
 ان يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة . 

ناقصة من يتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض الم 
اشخاص ذوه تأهيل مناسب ) االعضاء ( واذا لم يكن قد تم تحديد عدد " االعضاء" ولم يتم االتفاق من 

 قبل الفريقين على ذلك ، فإن العدد يعتبر ثالثة . 
اذا كان " المجلس " يتكون من ثالثة اعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضـو واحـد للحصـول علـى موافقـة  

، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين لالتفاق على العضو الثالـث الفريق االخر عليه 
 ، والذه يتم تعيينه رئيسًا للمجلس . 

على انه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشارًا الي ا في العقد ، فانه يتم اختيار اسماء  
غير قادر او غير راغب في قبول التعيين  االعضاء من بين االسماء الواردة في ا ، باستثناء أه شخص

 كعضو في المجلس . 
تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث  

يشار الى الشروط العامة المتعلقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، 
 ت يتفق علي ا فيما بين م .مع ادخال اية تعديال

يجب ان يتفق الفريقان عند االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكافآة لعضو المجلس المنفرد او  
 لكٍل من األعضاء الثالثة ، وايضًا على مقدار المكافأة اله من الخبراء الذين يستشيرهم المجلس .

ي اه وقت ، احالة اه امر الى المجلس البداء الرأه يجوز للفريقين مجتمعين ، اذا اتفقا على ذلك ف 
 حوله ، لكنه ال يحق اله فريق أن يستشير " المجلس " في أه امر اال بموافقة الفريق االخر .  

اذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أه وقت ، فيجوز ل ما تعيين شخص او اشخاص بدالء وبتأهيل  
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( لعضٍو او اكثر من اعضاء المجلس. وما لم يتفق الفريقان على غير مناسب ) ليكون أو يكونوا بدالء 
ذلك ، فإن التعيين يصبح نافذًا في حالة استنكاف أه عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على 

 اداء م امه بسبب العجز او الوفاة ، او بسبب االستقالة او ان اء التعيين.
قد تم تعيين البديل ، فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع اذا حصلت أه من هذه الظروف ولم يمكن  

نفس االجراءات التي تم من خالل ا تعيين العضو االصيل ، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك 
 بموجب احكام هذه " المادة " . 

 يمكن ان اء تعيين أه عضو باتفاق الفريقين مجتمعين ، وليس من قبل أه من صاحب العمل او 
المقاول باالنفراد . وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل الفريقين ، فان مدة تعيين " المجلس " ) 

(  14/12بما في ذلك كل عضو فيه ( تنت ي عندما ُتصبح " المخالصة " المنوه عن ا في المادة ) 
 ذلك . نافذه ، إال اذا تم النص في الشروط الخاصة او اتفاقية فض الخالفات على غير

 
 االخفاق في االتفاق على تعيين " المجلس:  (20/3)

Board Adjudication “Failure to Agree Dispute “ 
 اذا انطبقت أه من الحاالت التالية تحديدًا :

ــــس المنفــــرد فــــي الموعــــد المحــــّدد ضــــمن الفقــــرة  -أ   لــــم يتفــــق الفريقــــان علــــى تعيــــين عضــــو المجل
 و( ، ا 20/2االولى من المادة ) 

اخفق أه فريق في تسمية عضو ما ) للموافقة عليه من قبل الفريق االخر ( اذا كان " المجلس"  -ب 
 يتكون من ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله ، او

 لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ) رئيس المجلس ( في الموعد المذكور اعاله ، او -ج 
( يومًا من انت اء م مة العضو  42ى تعيين أه عضو بديل خالل مدة ) لم يتفق الفريقان عل -د 

المنفرد للمجلس ، او احد االعضاء الثالثة للمجلس ، بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن 
اداء الم ام او بسبب االستقالة او ان اء التعيين، فعندها ، تقوم ج ة التعيين أو الشخص الرسمي 

بناًء على طلب أه من الفريقين أو كلي ما وبعد اجراء التشاور الالزم  –روط الخاصة المسمى في الش
بتعيين عضو المجلس هذا, ويكون هذا التعيين ن ائيًا وقطعيًا ، كما يتعين على   –مع كال الفريقين 

 الفريقين أن يدفعا مكافآة هذه الج ة أو الشخص الرسمي الذه قد تم تعيينه مناصفة.

 

 اتخاذ القرار من قبل مجلس فّض الخالفات ) المجلس (: (20/4)
" Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision" 

اذا نشأ خالف من أه نوع كان بين الفريقين ، فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االش ال ، بما  
تحديد قيمة من قبل الم ندس ،  في ذلك أه خالف حول أه ش ادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأه او

فإنه يمكن اله فريق احالة الخالف خطيًا الى " المجلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ارسال 
نسختين من ذلك االشعار الى الفريق االخر والم ندس ، وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه 

 تتم وفقًا الحكام هذه " المادة " . 
" المجلس " مكونا من ثالثة اعضاء ، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخالف واذا كان  

 اليه وفقًا الحكام هذه " المادة " بالتاريخ الذه يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا االشعار . 
امكانية يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات االضافية بدون تواٍن ، وان يوفرا  

الدخول الى الموقع والتس يالت المناسبة مما قد يطلبه " المجلس " ل رض تمكين المجلس من اتخاذ 
 قرار بشأن ذلك الخالف ، ويفترض ضمنًا ان المجلس ال يعمل ك يئة تحكيم.

يه ، ( يوما من تاريخ تسلمه اشعارًا بإحالة الخالف ال84يتعين على " المجلس " خالل مدة ال تتجاوز )  
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او خالل اية فترة اخرى يقترح ا المجلس ويوافق علي ا الفريقان ، ان يتخذ قراره بشأنه ، ويشترط في 
هذا القرار ان يكون معلال ، وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عماًل باحكام هذه " المادة " . ويعتبر هذا 

مراجعته بطريقة التسوية الوّدية او من  القرار ملزمًا للفريقين ويتعين علي ما تنفيذه ما لم وحتى تتم
خالل اجراءات التحكيم كما سيرد الحقًا ، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او ان ائه ، 

 فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يستمر في تنفيذ االش ال وفقًا الحكام العقد . 
( يومًا من تاريخ تسلمه للقرار ، ان يرسل 28مجلس "  فعليه خالل )اذا لم يرض أحد الفريقين بقرار " ال 

إشعارًا للفريق االخر يعلمه فيه بعدم رضاه . واذا لم يتمكن " المجلس " من اصدار قراره خالل فترة الـ 
( يومًا ) او حسبما يتفق عليه خالفًا لذلك ( من تاريخ تسلمه طلب احالة الخالف اليه ، عندئذ 84)

( يومًا المنقضية ، ان يعلم الفريق االخر 84( يومًا التالية لفترة الـ )28ه فريق خالل فترة الـ )يجوز أل
 بعدم رضاه . 

ـــك   ـــر المتنـــازع عليـــه واســـباب عـــدم الرضـــى فـــي ذل فـــي أه مـــن هـــاتين الحـــالتين ، يتعـــين بيـــان االم
ة " . وباســــتثناء مــــا اإلشــــعار ، وكــــذلك التنويــــه علــــى انــــه يــــتم اصــــداره بموجــــب احكــــام هــــذه " المــــاد

ــــــي المــــــادتين ) ــــــًا ف ــــــرد تالي ــــــأجراءات  20/8 (و )20/7ي ــــــق المباشــــــرة ب ــــــه ال يجــــــوز أله فري ( فإن
التحكـــيم حــــول الخــــالف، اال اذا تــــم اصــــدار االشــــعار بعـــدم الرضــــى علــــى النحــــو المحــــدد فــــي هــــذه " 

 المادة " . 
يـــه , ولـــم يصـــدر إشـــعار بعـــدم أمـــا اذا قـــام " المجلـــس " باصـــدار قـــراره المتعلـــق بـــأه أمـــر متنـــازع عل 

( يومــــًا مــــن بعــــد تــــاريخ تســــلمه للقــــرار ، فــــإن قــــرار " المجلــــس " 28الرضــــا مــــن أه فريــــق خــــالل )
 يصبح ن ائيًا وملزما لكال الفريقين . 

 "Amicable Settlement"التسوية الودية  : (20/5)
ن علـى الفـريقين محاولـة تسـوية ( اعـاله ، فإنـه يتعـي20/4اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعمـااًل للمـادة ) 

الخالف بشكل وده ومالم يتفق الفريقان على خالف ذلك، فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد 
اليــوم الســادس والخمســين مــن تــاريخ ارســال االشــعار بعــدم الرضــى ، حتــى لــو لــم تــتم محاولــة تســوية 

 الخالف بين ما وديًا .  
  "rationArbit "التحكيــم : (20/6)

ـــس " ) ان وجـــد (   ـــرار " المجل ـــإن أه خـــالف حـــول ق ـــًا ، ف ـــد تمـــت تســـوية الخـــالف ودي ـــم يكـــن ق مـــا ل
بشــــأنه، ممــــا لــــم يصــــبح ن ائيــــًا وملزمــــًا، تــــتم تســــويته) بواســــطة التحكــــيم الــــدولي(. ومــــا لــــم يتفــــق 

   -الفريقان على غير ذلك، فانه :
 .( ، وI.C.Cيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية )تتم تسوية الخالف ن ائيًا بموجب قواعد التحك  -أ 
ـــون بموجـــب قواعـــد  -ب  ـــة تحكـــيم مكونـــة مـــن ثالثـــة اعضـــاء يعين ـــتم تســـوية الخـــالف مـــن قبـــل هيئ ت

 التحكيم المذكورة ، و 
 ( . 1/4تتم اجراءات التحكيم بل ة االتصال المحددة في المادة ) -ج 
ومراجعة وتنقيح اية ش ادة او تقديرات او تعليمات او اراء تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكش   

او تقييم صدر عن الم ندس ، وأه قرار صادر عن مجلس فّض الخالفات فيما يتعلق بالخالف ، علمًا 
بأنه ال شئ يمكن ان ينزع االهلية عن الم ندس من المثول امام هيئة التحكيم لإلدالء بش ادته او 

 علق بالخالف . تقديم ادلة في أه امر مت
كما ينب ي عدم تقييد أه من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجج  

التي سبق طرح ا امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما 
 يعتبر أه قراٍر  للمجلس " بّينه مقبولة في التحكيم . 

وز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز االش ال ، ويجب ان ال تتأثر التزامات أه من الفريقين أو يج 
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 الم ندس أو " المجلس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ االش ال . 
 عدم االمتثال لقرار " المجلس " : (20/7)

"     Board`s DecisionFailure to Comply with Dispute Adjudication " 
 في حالة انه : 
 ( ، و 20/4لم يقم أه فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة ) -أ 
 اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخالف المنظور ) ان وجد ( ن ائيًا وملزمًا ، و  -ب 
 اخفق أه فريق في االمتثال ل ذا القرار ،  -ج 
ان  –بــــــدون االجحــــــاف بــــــأه حقــــــوق اخــــــرى قــــــد تكــــــون لــــــه  –دئــــــذ ، يمكــــــن للفريــــــق االخــــــر عن 

( وفــــــي مثــــــل هــــــذه 20/6يحيــــــل موضــــــوع عــــــدم االمتثــــــال هــــــذا الــــــى التحكــــــيم بموجــــــب المــــــادة )
( 20/5( المتعلقـــــــــــة بقـــــــــــرار المجلـــــــــــس و )20/4الحالـــــــــــة ، ال تطبـــــــــــق احكـــــــــــام المـــــــــــادتين )

 المتعلقة بالتسوية الودية.
 تعيين ) المجلس(  : انقضاء فترة (20/8)

Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment"   
اذا نشــــأ أه خـــــالف بــــين الفـــــريقين فيمـــــا يتصــــل بالعقـــــد او ممــــا هـــــو ناشـــــئ عنــــه او عـــــن تنفيـــــذ  

االشـــ ال ، ولـــم يكـــن هنالـــك وجـــود " لمجلـــس " فـــّض الخالفـــات " ســـواء بســـبب انقضـــاء فتـــرة تعيينـــه 
 االسباب، فإنه :  ، او ل ير ذلك من

ــــق احكــــام المــــادة ) -أ  ( المتعلقــــة 20/5( المتعلقــــة بقــــرار المجلــــس ، وال المــــادة )20/4ال يــــتم تطبي
 بالتسوية الودية ، و 

 ( . 20/6يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة ) -ب 
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  2013 المعدلة الثانية طبعةال

 
 

 الجــزء الثالـث 

 الشـــروط الخاصـــة  
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 الف رس
 101 الشروط الخاصة -أ الجزء الثالث

 102 األحكـام العامة األول
 104 صاحب العمــل الثاني

 105 المهنــــدس الثالث
 106 المقـــــاول الرابع

 108 المستخدمون والعمال السادس
 110 لتجهيزات اآللية والمواد والمصنعيةا السابع
 111 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن
 112 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 113 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 115 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر 
 116 التغيـيرات والتعديالت الثالث عشر
 117 يمة العقد والدفعاتق الرابع عشر

 119 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر  
 120 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 123 التأمـــــين الثامن عشر

 124 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون      
 125 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 126 معلومات مطلوبه من المقاول 
 130 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 131 نموذج كتاب عرض المناقصة -ج 1ج
 132 ملحق عرض المناقصة 2ج
 134 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 135 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 136 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد (  5ج
 137 ) مجلس بثالثة أعضاء (نموذج اتفاقية فّض الخالفات  6ج

 138 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 140 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج
 141 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( 8ج
 142 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 143 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم االشغال  10ج
 144 وذج مخالصة ) االبراء ( نم 11ج
 145 نموذج التزامات المقاول 12ج
 146 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 147 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج

  147 
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 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية
  الجزء الثالث : الشروط الخاصة
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 ................................................................................................ المشروع:
     

 
................................................................................................ 

 
 ..............................................................................................العطاء رقم: 

 
 
 

 الشروط الخاصة . -أ
 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 واالتفاقيات والبيانات . نماذج العرض والضمانات  -ج

     
 
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في هذا     

 الجزء كشروط خاصة للعقد .
سخذ به بالقدر إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إل اء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائدًا وي    

 الذه يفسر أو يضيف أو يل ي أو يعّدل على تلك " المواد " .
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  Package II 106 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 

 الشروط الخاصة     -أ
 األحكام العامة  -
 صاحب العمل -
 المهنــدس -
 المقـــاول -
 المستخدمون والعمال -
 التجهيزات والمواد والمصنعية -
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  -
 االختبارات عند اإلنجاز -
 شغال من قبل صاحب العملتسّلم األ -
 كيل األشغال وتقدير القيمة -
 التغيـيرات والتعديالت -
 قيمة العقد والدفعات -
 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول -
 المخاطر والمسؤولية  -
 التأميـــن  -
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  -
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  Package II 107 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 الفصل األول

 األحكام العامة 
  "General Provisions " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الفرقاء واألشخاص : –( 1/1/2المادة )

 

 ( ما يلي :1/1/2/2يضاف إلى البند )
 " ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد " 

 إضافي ( :)  –( 1/1/2/11البند )
 الموظ :

الموظ  الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل, و يشمل ذلك  
 العاملين لدى المسسسات الحكومية والشركات التي تساهم ب ا الحكومة.

 

 ( 1/1/3/1البند )
 -يل ى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية : –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تم النص في ملحق عرض  ( يوماً 14يعني التاريخ الذه يسبق الموعد الن ائي اليداع عروض المناقصات بـ )

 المناقصة على غير ذلك  .
 

 )إضافي(: –( 1/1/3/10المادة )
 :المدة المعقولة

( يوما, أينما وجدت, وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن يكون تبريرها 14هي المدة التي ال تزيد عن )
 مقبوال من صاحب العمل.

 

 المبالغ والدفعات : –( 1/1/4المادة )
 يضاف البندان التاليان إلى ن اية المادة :

 :إضافي ( )  –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات األخرى :
 

هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأه شيء ذو قيمة 
مادية دفع ا المقاول أو تم االتفاق على دفع ا إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر 

رى وسبب ا ، سواء تم دفع ا أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل وصفًا مفصاًل ل ذه الدفعات األخ
المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عن م أو أه من موظفي م أو وكالئ م أو ممثلي م ، 
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  Package II 108 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

قصة / المزاوده نفس ا واإلحالة وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المنا
 على المقاول أو المفاوضات التي تجره إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل. 

 
 

 إضافي ( :)  –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

يئ هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو ش
ذو قيمة مادية أو الوعود أو التع دات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وب ض 
النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عن م أو أه من 

إلى أه " موظ  " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة  مستخدمي م ووكالئ م أو ممثلي م والتي تدفع
إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  نفس ا أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات 

 التي تجره إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل .
 

 التفسير : -(  1/2المادة )
 

 ضاف الفقرة التالية إلى ن اية المادة :ت
 " في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أه كلفة ك ذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة

 ج( (. -16/4% ( من هذه الكلفة "  ) وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة )5)  
 

 لعقد :اتفاقية ا –(  1/6المادة )
 

 تل ى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عن ا بالفقرة التالية :
" كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشاب ة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاقية 

 بموجب القوانين النافذة " .
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  Package II 109 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 الفصل الثاني
 صاحب العمل

 "The Employer " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أفراد صاحب العمل : –(  2/3المادة ) 
 دة :تضاف الفقرة التالية إلى ن اية الما

" في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل ، فإنه يجب تضمين عقودهم أحكامًا مماثلة 
للتعاون وااللتزام بتوفير إجراءات السالمة ، كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود هسالء المقاولين اآلخرين 

. " 
 

 الية لصاحب العمل :الترتيبات الم –(  2/4المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى ن اية المادة :

" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عن ا متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع خالل 
يقة تمويله وخصوصياته األخرى مدة اإلنجاز ، إاّل إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطر 

. " 
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  Package II 110 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل الثالث
 المهندس      

       " The Engineer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 : واجبات وصالحية الم ندس –(  3/1المادة ) 

 

يمارس الم ندس الصالحيات المنوطة به تحديدًا في العقد ، أو تلك المف ومة من العقد ضمنًا بحكم الضرورة ويتعين  عليه 
 مور التالية :في األ الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعالم المقاول خطّيًا بذلك

 
 إصدار التعليمات بت يير . -1
 تمديد مدة اإلنجاز . -2
 تحديد تعويضات التأخير .  -2
 الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين . -4
 إصدار األمر بتعليق العمل . -5
 

 : استبدال الم ندس –(  3/4المادة ) 
 

 -يل ى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي :
( يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر 28حب العمل استبدال الم ندس ، فإنه يتعين عليه قبل م لة ال تقل عن )إذا اعتزم صا

المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة الم ندس البديل . وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه 
( يومًا من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان  14خالل )فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك 

التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم صاحب العمل باتخاذ 
 القرار الذه يرتئيه ويكون قراره ن ائيًا وباتًا .

 

 : إضافية ()   –(  3/6المادة ) 
 

 ت اإلدارية :االجتماعا
" للم ندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل من ما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على 
الم ندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضرًا لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل ، 

 أية أفعال مطلوبة من أه من م متوافقة مع أحكام العقد " . مع مراعاة أن تكون المسسوليات عن
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  Package II 111 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل الرابع
 المقاول

 "The Contractor " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان األداء : –(  4/2المادة ) 
 

 يل ى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
 

 إذا نص ( يومًا من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إالّ 14يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل )"
على خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى الم ندس . وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفًا عن عرض مناقصته 

 ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم ب ا.

المقاول حسب النموذج المرفق ينب ي أن يكون ضمان االداء صادرًا من دولة موافق علي ا من قبل صاحب العمل وأن يقدمه 
ب ذه الشروط الخاصة . وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما يجب تعزيز 
أه ضمان صادر عن أه بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه 

 صادرًا عن مسسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبواًل لدى صاحب العمل .يتعين أن يكون 
 

% من قيمة العقد ، أو أن يستبدل 5بعد صدور ش ادة تسلم األش ال يمكن أن تخفض قيمة ضمان األداء لتصبح بنسبة 
 %(5، أو تخضيض قيمة ضمان األداء إلى ) % من قيمة العقد5ب ا ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( بواقع  

 
كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساره المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى 
أه  أن ينجز المقاول األش ال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأّن المقاول لن يكون مخواًل بتسلم

ُُ . فإنه يتعين عليه أن  28من ش ادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد الن ائي لصالحية أه من ما بمدة ) ( يومًا
 . "يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األش ال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال 

 

 المقاولون الفرعيون : –(  4/4المادة ) 
  اية " المادة " :يضاف ما يلي إلى ن

 

% ( من 33إّن الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكال ا إلى المقاولين الفرعيـين هو )
قيمة العقد المقبولة وفقًا السعار العقد إاّل إذا كان المقاول الفرعي مطلوبًا بموجب العقد ، وعلى المقاول أن يرفق بعرضه 

ن فيه األعمال التي سيقوم بإيكال ا إلى المقاولين الفرعيـين مع تحديد النسبة من قيمة العقد لكلعمل سينفذ من قبل كشفًا يبي
فرعي . على المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد الم ندس وصاحب العمل بنسخ عن جميع عقود المقاوالت الفرعية ،  أه مقاول

 جاوز النسبة المبينة آنفًا وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات ب ذا الخصوص كما يتعين على الم ندس التأكد من عدم ت
مـــن قـــانون مقـــاولي اإلنشـــاءات, فيـــتم اإللتـــزام بالنســـبة التـــي  16فـــي حـــال العطـــاءات التـــي تنطبـــق علي ـــا أحكـــام المـــادة 

 يقررها مجلس الوزراء .
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  Package II 112 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 ن إلى ن اية المادة :تضاف الفقرتان التاليتا
" إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت ، تتم إعادة النظر في قائمة إجراءات السالمة المطلوبة من 

 المقاول , وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأن ا .
مة العامة واألمور المتعلقة ب ا " وفقًا ألحكام كودات البناء يتعين على المقاول وصاحب العمل والم ندس االلتزام بأمور السال

 الوطني .
 

 توكيد الجودة : –(  4/9المادة ) 

إذا قرر صاحب العمل أّن هنالـك حاجـة إلـى وجـود نظـام لتوكيـد الجـودة فـي األشـ ال فإنـه يتعـين بيـان ذلـك فـي ملحـق عـرض 
تفاصيل في وثـائق العقـد فـان لـم يـتم بيـان ذلـك فـال يكـون نظـام الجـودة المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية ، وإيراد ال

 مطلوبًا..
 

 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدم ا: –(  4/20المادة ) 
 

يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سـيقوم صـاحب العمـل بتشـ يل ا أو بتقـديم ا 
ة مفصلة , ولبعض أنواع التسـ يالت يتعـين تحديـد األحكـام األخـرى لتوضـيح نـواحي المسـسولية والتأمينـات إلى المقاول بصور 

 في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 األمن في الموقع : –(  4/22المادة ) 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى ن اية المادة :
ية صاحب العمل وكل من المقاولين اآلخرين الموجـودين فـي " إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مسسول

 الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االش ال المسقتة )إضافية( : –(  4/25المادة ) 

 األش ال المسقتة :
 

ي يـتم بيـان متطلبــات األشـ ال المسقتـة المطلــوب مـن المقـاول تنفيــذها أو تقـديم ا وإدامت ـا وصــيانت ا وتشـ يل ا ، فــ -أ
 جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التم يدية .

 كما يتعين بيان أية أش ال مسقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها . -ب
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  Package II 113 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل السادس
 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labor " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

 تعيـين المستخدمين والعمال :  –(  6/1المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى ن اية المادة .
قاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية المرعية " يتعين على الم

 بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة ب م " .
 
 
 

 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى ن اية المادة .
: ) السبت ، األحد ، االثنين ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمل " تكون أيام العمل خالل األسبوع 

 يوميًا بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية " .
 

 مناظرة المقاول :  –(  6/8المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى ن اية المادة .
، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه " للتأكد من حسن استعمال ل ة االتصاالت 

 الل ة بطالقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  " .
 
 

 مستخدمو المقاول : –(  6/9المادة ) 
 

 ضافية.لتحديد أعداد ومسهالت ج از المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة اال
 

 إضافية ( :)   –(  6/12المادة ) 
 

 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في 

دوية  الوقاية الموقع من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . كما يتعين عليه أن يوفر أ
المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أه سلطة صحية محلية ، بما في ا استعمال 

 مبيدات الحشرات .
 
 



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع
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 حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية : -ب
 

ت اضى يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أه مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أن يسمح أو ي
 عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطي ا في الموقع .

 

 حظر استعمال األسلحة : -ج
 

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة 
وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة  يمنع ا القانون ، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه

 هذه األسلحة والذخائر في الموقع .
 
 احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية : -د

 

 على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف علي ا .
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 الفصل السابع                                             
 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
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 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 

 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى ن اية المادة .
بشراء بعض التج يزات أو المواد  " إذا كانت األش ال تنفذ بقروض من قبل مسسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل

من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر المسهلة " 
Eligible Source Countries  " 

 

 
 االختبار : –(  7/4المادة ) 

 

 

يترتب على إجراء االختبارات المنصوص علي ا في العقد ) إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإّن المقاول يتحمل  تكاليف ما 
 بما في ا المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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 الفصل الثامن
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل

   "Commencement, Delays and Suspension " 
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 ة اإلنجاز :مد –(  8/2المادة ) 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى ن اية المادة .
" وإذا كانت األش ال سوف يتم تسلم ا على مراحل ، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو في 

 الشروط الخاصة اإلضافية  " .
 
 

 برنامج العمل : –(  8/3المادة ) 
 

 ادة .تضاف الفقرة التالية إلى ن اية الم
 .ه إشعار الم ندس بضرورة تقديم ا( يومًا من تاريخ تسلم14" يتعين على المقاول أن يقّدم برامج العمل المعّدلة خالل )

 
 تعويضات التأخير : –(  8/7المادة ) 

ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االش ال 
 ة احتساب ا في حالة التراكم .وكيضي
 
 

 إضافية( :)  –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :
إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إش ال  المشروع في وقت مبكر ، تكون قيمة  " مكافأة اإلنجاز المبكر حسب ما هو 

 يل ذلك في الشروط الخاصة االضافية .وفي حال وجودها فإنه يتم تفصمنصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة , 
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 الفصل التاسع
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
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 التزامات المقاول : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاف الفقرة التالية إلى ن اية المادة .

" يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار ش ادة تسلم األش ال ،  وإذا كانت 
اختبارها وتسلم ا على مراحل ، فإنّ  متطلبات االختبارات يجب أن تأخذ في الحسبان أّن بعض أجزاء  األش ال سوف يتم

 األش ال غير مكتملة " .
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 الفصل العاشر
 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل 
"Employers Taking - Over  " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسلم األش ال وأقسام األش ال :  –(  10/1المادة ) 

 

 -) يتعين على الم ندس ..... ( إلى ن اية المادة ويستعاض عن ا بما يلي : تل ى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ
 
عندما يتم إنجاز األش ال بكامل ا أو أه قسم من ا " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحيث يمكن  -أ

عند اإلنجاز" المطلوبة  استعمال ا لل اية التي أنشئت من أجل ا بشكل مناسب ، ويتبين أن ا قد إجتازت "االختبارات
بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر الم ندس بذلك ) وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ( على أن 
 يرفق ب ذا األشعار تع دًا منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار بالعيوب .

 ليه والتع د الخطي المرفق به طلبًا مقدمًا إلى الم ندس إلصدار ش ادة تسلم األش ال .ويعتبر هذا األشعار المشار إ 
( يومًا من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكش  على األش ال ، ويقدم تقريرًا بنتيجة كشفه 14يقوم الم ندس خالل )   -ب

ا أن يش د بأّن األش ال قد أنجزت وأن ا إلى صاحب العمل خالل هذه المدة ) وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ( ، فإم
في وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين في ا األمور التي يترتب على المقاول 
استكمال ا قبل إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح 

 ول لدى الم ندس األش ال بشكل مقب
( يومًا األنفة الذكر دون أن يقدم الم ندس تقريرًا بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل يقوم 14) وفي حال انقضاء مدة )

صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األش ال أو الطلب من المقاول 
 لية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ( .باستكمال االعمال تم يدًا الجراء عم

   
يوما من تسلمه تقرير الم ندس ) الذه يش د فيه بأّن األش ال قد تم إنجازها وأن ا في ( 21) يقوم صاحب العمل خالل   –ج 

على أن ال ( يومًا المشار الي ا اعاله 14)ـ بعد انقضاء مدة الوضع قابل للتسلم ( بتشكيل لجنة تسلم األش ال 
ويكون الم ندس أحد أعضائ ا ( ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة )   –اوز عدد أعضائ ا عن سبعة يتج

األش ال , وفي أثناء ذلك يقوم الم ندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة 
 .لتس يل م مة اللجنة

 

كيل ا بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ، ومن ثم تقوم ( أيام من تاريخ تش10تقوم اللجنة خالل ) -د
، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى كل  بإعداد محضر تسلم األش ال

ة التقرير خالل مد من صاحب العمل والمقاول والم ندس ، وفي حالة تخل  اللجنة عن إجراء المعاينة وإعداد
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  Package II 119 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

( يومًا من تاريخ انت اء المدة المحددة آنفًا ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير 28)أقصاها 
 الم ندس المشار اليه في الفقرة ) ب ( أعاله .

 

( أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األش ال أن يصدر ش ادة تسلم 7يتعين على الم ندس خالل ) -هـ
ل / محددًا في ا تاريخ إنجاز األش ال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار األش ا

بالعيوب ، كما يتعين على الم ندس أن يرفق بالش ادة كشفًا باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من 
 ترة األشعار بالعيوب .المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء ف

 

( أيام من تاريخ  7يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل )  -و
توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطيًا إلى الم ندس الذه يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه إلى صاحب 

 العمل .
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  Package II 120 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل الثاني عشر
 شغال وتقدير القيمةكيل األ 

"Measurement and Evaluation   " 
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) هذه المادة غير مطبقة في هذا العطاء الن الكميات قابلة للزيادة او  تقدير القيمة :  –(  12/3المادة ) 
 النقصان واألسعار ثابتة م ما كانت الكميات(

 

 -تل ى الفقرتان ) أ ، ب ( من هذه المادة:
لمدونة في جدول الكميات أو في % ( من الكمية ا20ا البند بما يزيد أو ينقص عن ) إذا اختلفت الكمية المكالة ل ذ -أ

% 1أه جدول مسّعر آخر ، وكان حاصل ضرب الت ير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد ل ذا البند يتجاوز 
 من قيمة العقد المقبولة ، وأّن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو 

 -ب
 مات بت يـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر " ، وإّن العمل صدر بشأنه تعلي   -1
 أنه ال يوجد سعر وحدة مدون ل ذا البند في العقد ، و - 2
أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طبيعة العمل فيه ليست متشاب ة مع أه بند من بنود العقد ،  -3 

 أو أّن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشاب ة لظروفه .
اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور  يتم

 الموصوفة  في الفقرتين ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق من ا .
الكلفة المعقولة إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد 

 لتنفيذ العمل ، مضافًا إلي ا ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .
وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على الم ندس أن يقوم بوضع سعر 

 -تم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي :في كل األحوال ي وحدة مسقت ألغراض ش ادات الدفع المرحلية
 في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول ، و  -أ
 في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعاًل . -ب
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  Package II 121 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل الثالث عشر
 التغيـيرات والتعديالت 

"Variations and Adjustments   " 
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 ( 13/8المادة ) 13/7(و( : 
( من الشروط العامة والخاصة وجميع البنود المتفرعة من ا وتعديالت ا 13/8(( و 7/ 13يل ى نص المادتين ) 

 ويستعاض عن ا بالنص التالي :
وانين )) ال يستحق المقاول اه تعويض عن اه ت ير في التكاليف سواء الناجمة عن الت يير في التشريعات و الق

بما في ا التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اه تعديل لالسعار ) ارتفاعا /انخفاضا ( على اجور االيده 
العاملة و/او اسعار اللوازم و/او المواد وغيرها من مدخالت االش ال والتي تشمل الت يير في اسعار المحروقات 

, ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال و/او المواد الرئيسية المدرجة في جدول الكميات 
 جميع التكاليف ((
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  Package II 122 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل الرابع عشر                                 
 قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
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 الدفعة المقدمة :  –(  14/2المادة ) 

 ة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوص ا :تطبق هذه الماد
تل ى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنت ي بـ " إلى ذلك الوقت الذه يتم عنده 

 -الي :استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عن ا بالت
 

 -يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :
 % من قيمة كل ش ادة دفع " .10" تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة 
 -يضاف إلى ن اية هذه " المادة " ما يلي :

الل أسبوعين من تاريخ إستكمال المقاول % من قيمة العقد المقبولة خ5يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة 
 تزويد الموقع بالمعدات والتج يزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب ش ادة من الم ندس .

" إذا ثبت لصاحب العمل أّن المقاول است ل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل 
 دفعة المقدمة فورًا بصرف النظر عن أه معارضة من جانب المقاول " . مصادرة كفالة ال

 تقديم طلبات الدفع المرحلية :  –(  14/3المادة ) 
 -يضاف إلى ن اية المادة ما يلي :

 " كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكش  إلى الم ندس بصورته المكتملة " .
 لدفعات المتأخرة :ا  –(  14/8المادة ) 

 -تل ى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عن ا بما يلي :
%( ويتم تعديل ا بالزيادة أو النقصان بموجب أه تعديالت يتم إدخال ا على قانون أصول 5" تحسب نفقات التمويل بنسبة )

 المحاكمات المدنية ويتعين دفع ا بالعمالت المحددة ل ا " .
 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -يل ى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي :
% ( من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة 50إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال )

 %( من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .60المحتجزات إلى ) 
ت والكفالة الخاصة ) في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسلم األش ال وعند تقديم ضمان يتم رد كامل قيمة المحتجزا

 إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .
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  Package II 123 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 كش  دفعة اإلنجاز ) عند تسلم األش ال ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاف الى المادة :
 قرارًا بالمخالصة حسب النموذج المرفق ب ذه الشروط ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إ
 (. 10 –) نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األش ال رقم )ج 

 

 طلب ش ادة الدفعة الختامية ) المستخلص الن ائي (: –( 14/11المادة )
تبرها المقاول ان ا تستحق له اية مبالغ اخرى يع -تعدل الفقره )ب( من الماده المشار الي ا اعاله بحيث تصبح : ب 

 بموجب العقد او خالفه فيما يتعلق تحديدا" باالمور او االشياء المستجده بعد اصدار ش ادة تسلم االش ال ) التسلم االولي (.
 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 يضاف ما يلي بعد مصطلح ) ضمان األداء ( :
 ( . ) أو ضمان إصالح العيوب ، حسب واقع الحال
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  Package II 124 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل السادس عشر
 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 

"Suspension and Termination by Contractor   " 
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 حق المقاول في تعليق العمل :  –(  16/1المادة ) 

 

 -تل ى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عن ا بما يلي :
 

( ، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد 14/6دس في تصديق أه ش ادة دفع بموجب أحكام المادة ) " إذا اخفق الم ن
( 21بعد توجيه أشعار بم لة ال تقل عن)  –( ، فإنه يجوز للمقاول 14/7الدفعات المستحقة للمقاول عماًل بأحكام المادة ) 

يذ ( ما لم يتسلم المقاول ش ادة الدفع ، أو الدفعة يومًا إلى صاحب العمل أن يعلق العمل ) أو أن يبطئ عملية التنف
 المستحقة حسب واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور " .

 إّن إجراء المقاول هذا ، ال يجح  بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة 
 ( . 16/2( ، وال بحقه في إن اء العقد عماًل بأحكام المادة ) 14/8)

إذا تسلم المقاول الحقًا إلشعاره ش ادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلن اء ، فإنه يتعين عليه أن 
 يستأن  العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليًا .

 
 :تضاف الفقرة التالية في ن اية هذه المادة 

 
( من العقد أن يعلم صاحب العمل 14/3طلب ش ادة الدفعة بموجب المادة )  ( أيام من تاريخ تقديم3على المقاول وخالل )

 عن تاريخ تقديم طلب  " ش ادة الدفعة "  إلى الم ندس .
 

 إن اء العقد من قبل المقاول :  –(  16/2المادة ) 

 

لتان ) و ، ز( في السطر الثاني و ( ، تعّدل الحا –تل ى الفقرة )أ( من حاالت إن اء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ) أ 
 والعشرين إلى ) هـ ،  و ( .

 
 



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 125 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 الفصل السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية 

"Risk and Responsibility   " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضاف المواد التالية في ن اية الفصل :
 

 إضافية ( :)   –(  17/7المادة ) 

 الضمان اإلنشائي للمشروع :
انون ( من الق791– 788يكون المقاول مسسواًل لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقًا ألحكام المواد ) 

 المدني األردني .
 

 إضافية( :)   –( 17/8المادة )
 

 استعمال المواد المتفجرة :

ينب ي على المقاول اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات الم ندس واألنظمة والقوانين الصادرة عن السلطة 
ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقل ا وتخزين ا وغير 

 في هذا العقد ، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمال ا ونقل ا وتخزين ا .
العالقة قبل ينب ي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة  لذلك، وإجراء جميع االتصاالت مع مختل  السلطات والمصادر ذات 

قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له ب ذا الشأن  كما عليه أن يطلع الم ندس أو ممثله 
على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير، مع العلم أّن هذه الترتيبات 

 ل من أه من مسسولياته والتزاماته وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات . واإلجراءات ال تعفي المقاو
 

 إضافية ( :)   –(  17/9المادة ) 
 الرشوة :

إّن ممارسة المقاول أو أه من مقاوليه الفرعيـين أو أه من مستخدمي م للرشوة بأه شكل من أشكال ا أله من ج از 
أو الج از التابع له يكون سببًا " كافيًا " إلل اء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط ب ا  صاحب العمل أو الم ندس

المقاول بصاحب العمل ، هذا عدا المسسوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة أه عمولة أو هدية تمنح 
أه تعديل أو تبديل في األش ال ، أو على مستوى  أله من صاحب العمل أو الم ندس أو مستخدميه بقصد الحصول على

المصنعية ، أو للحصول على أه انتفاع شخصي ، ولصاحب العمل الحق في استيفاء أه تعويض يستحق له عن أه خسارة 
 تنجم عن إل اء هذا العقد ل ذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أه مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته . 

 الدفعات األخرى :  –(  17/9/1) المادة 
لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق ب ذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم  -أ

دفع ا أو تم االتفاق على دفع ا إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وص  مفصل ل ذه الدفعات األخرى وسبب ا سواء 
ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو  تم دفع ا أو كانت



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 126 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

وكالئ م أو ممثلي م ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / 
 برام العقد أم من أجل تنفيذه فعاًل .المزاودة نفس ا أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجره إل

كما ويتع د المقاول بأن يقدم تصريحًا خطيًا إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أه دفعات أخرى بما في ذلك  
على سبيل المثال وصفًا مفصاًل لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أي ما 

 .يحدث أواًل 
يحق لصاحب العمل في حال حدوث أه مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أيًا من  -ب

 اإلجراءات التالية أو جميع ا وذلك بمحض حريته واختياره :
 ( من العقد . 15/2أن ين ي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
 .ل بموجب هذا العقد مبل ًا يساوه ضعفي مبلغ الدفعات األخرى أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاو -2
أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبل ًا يساوه ضعفي مبلغ الدفعات األخرى ويقر  -3

 المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .
ذه هاعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضي ا بموجب مع مر   

 الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .
 

مستشارين يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرم ا مع المقاولين من الباطن أو المج زين أو ال -ج
فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله على أن ال تقل هذه المواد في شدت ا 
عن نصوص الفقرتين المشار إلي ما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه 

من الباطن أوالموردين أو المستشارين ، كما يتع د المقاول أن يزود المواد مباشرة بحق أه من هسالء المقاولين 
صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع علي ا وبما يثبت أن ا مشتملة 

 على هذه المواد .
من الدفعات األخرى إذا كانت ال يجوز أله شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أه  -د

القوانين واألنظمة النافذة تمنع ا ، وأّن حقوق صاحب العمل المنصوص علي ا في المادة هي باإلضافة إلى أه 
 . المملكة حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أه طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في

 ويتم العمل به حتى بعد إن اء هذا العقد .  يبقى نص المادة أعاله بجميع فقرات ا سارياً  -هـ
 الدفعات الممنوعة :  –(  17/9/2المادة ) 

 

لقد صرح المقاول وتع د لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أه  -أ
عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وب ض النظر 

أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عن م أو أه من موظفي م أو وكالئ م أو ممثلي م ، إلى 
صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أه " موظ  " ب ض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة 

المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة رسمية أم ال وذلك على سبيل 
 نفس ا أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجره إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل . 
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واء مباشرة أو كما يتع د المقاول بأن ال يقوم بتقديم أه دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات س 
بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أه من موظفي م أو وكالئ م أو ممثلي م 

 إلى أه " موظ  " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
ة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أيًا من يحق لصاحب العمل في حال حدوث أه مخالفة أو إخالل بأحكام الفقر  -ب

 اإلجراءات التالية أو جميع ا وذلك بمحض حريته واختياره .

 ( من العقد . 15/2أن ين ي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبل ًا يساوه ) ضعفي ( مبلغ  -2

 الدفعات الممنوعة .
أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبل ًا يساوه ) ضعفي ( مبلغ الدفعات األخرى  -3

 ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة . 
لغ التي يحق للفريق األول تقاضي ا بموجب هذه الفقرة مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأّن مجموع المبا
 ) ب ( لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .

يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرم ا مع المقاولين الفرعيـين أو المج زين أو المستشارين  -ج
الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) على أن ال تقل هذه المواد في  فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في

شدت ا عن نصوص الفقرتين المشار إلي ما ( شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ 
ول أحكام هذه المواد مباشرة بحق أه من هسالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين ، كما يتع د المقا

أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية بمجرد التوقيع علي ا وبما يثبت أن ا 
 مشتملة على هذه المواد .

ال يجوز أله شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أه من الدفعات الممنوعة إذا  -د
ة تمنع ا ، وأنّ  حقوق الفريق األول المنصوص علي ا في المادة أعاله هي  باإلضافة كانت القوانين واألنظمة النافذ

 إلى أه حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أه طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة. 
 قد .يبقى نص المادة أعاله بجميع فقرات ا ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إن اء هذا الع -هـ
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 لفصل الثامن عشرا
 التأمين 

  "Insurance  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المتطلبات العامة للتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 -ة " ما يلي :يضاف إلى ن اية هذه " الماد
 

يكون المقاول هو الطرف المسمن ، كما ينب ي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطًا ينص على المسسوليات المتقابلة   -
 ( . Cross Liabilitiesلكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ) 

 
 

 ومعدات المقاول :التأمين على األش ال   –(  18/2المادة ) 
 
 

 -يضاف إلى ن اية هذه " المادة " ما يلي :
 %( من قيمة العقد المقبولة " .115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة علي ا بما يعادل ) 
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 المطالبات ، الخالفات والتحكيم   –الفصل العشرون  
 "Claims, Disputes and Arbitration  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تعيـين مجلس فض الخالفات :  –(  20/2المادة ) 
 
 

 تل ى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بـ ) يمكن ان اء تعيين ( وتنت ي بـ ) من الشروط العامة نافذًا ( ويستعاض عن ا
 -بما يلي : 

اق الفريقين مجتمعين " وليس من قبل أه من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " وما لم يمكن ان اء تعيين أه عضو باتف
 -يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنت ي :

للنظر فيه  في ن اية الش ر الذه تصدر فيه ش ادة تسلم االش ال ، ان لم يكن هناك أه خالف محال الى المجلس -أ
 ، او 

( يومًا من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كانت هناك خالفات محاله الى المجلس 60بعد ) -ب
ومتعلقة بمطالبات قدم ا المقاول ) بموجب شروط العقد ( اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختل  عن ذلك . ويتعين 

 دار قراره ضمن هذه المدة .على المجلس في مثل هذه الحالة إص
 -في كل االحوال ، تطبق االحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات كما يلي : 
 ( مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد .1.5اذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن ) .1 
 ثة اعضاء .( مليون دينار ، ُيشَكل المجلس من ثال 1.5اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " ) .2 

عند انقضاء فترة اصالح العيوب ، اذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خالل فترة اصالح  -جـ
 العيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخضيض بدل االستيفاء ) المبلغ الش ره المقطوع ( الى النص  .

 
 Arbitrationالتحكيم :   –(  20/6المادة ) 

 

( ويستعاض عن ا بما 1/4والتي تبدأ بـ ) ما لم يكن قد تم ( وتنت ي بـ ) بل ة االتصال المحددة في المادة تل ى الفقرة األولى 
 -يلي :

" ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف وديًا ، فإّن أه خالف حول قرار " المجلس " بشأنه ، مما لم يصبح ن ائيًا وملزمًا  ، تتم 
 -: يلي لماا بواسطة التحكيم وفق ن ائيا تسويته

 

 تتم تسوية الخالف ن ائيًا بموجب قانون التحكيم األردني النافذ ) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك(. -أ
 تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ، و -ب
 ( . 4/  1تتم إجراءات التحكيم بل ة االتصال المحددة  في المادة )  -ج

 
 انقضاء فترة تعيـين " المجلس :   –(  20/8المادة ) 

 -تعّدل الفقرة ) ب ( من هذه المادة لتصبح كما يلي :
 ( " .6 /20" يحال الخالف مباشرة إلى التحكيم بموجب أحكام المادة )  -ب
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  Package II 130 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
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  Package II 131 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 ة اإلضافيةالشروط الخاص -ب

Supplementary Particular Conditions 

 
 

  ( 8/  4المادة  )–   اجراءات السالمة 
 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي: 8/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 

ع العمل على المقاول أن يقوم بتزويد وتج يز الموقع باإلضاءة الكافية والكشافات إذا لزم األمر لتوفير اإلنارة لموق .1
حسب مايتم الموافقة عليه من قبل الم ندس ، وعليه كذلك وضع اإلشارات التحذيرية حول الموقع وذلك حسب ما 

 يتم اعتماده والموافقة عليه من قبل الم ندس.
على المقاول أن يكون مسسوال عن إبالغ الم ندس والسلطات الرسمية عن أه حادث يقع في الموقع تسبب في  .2

 أو مستخدم، وعليه تزويد مدير االشراف بكافة التفاصيل. إصابة أه عامل
 على المقاول تج يز مركز لإلسعاف األولي لخدمة أفراد ج ازه العامل و أفراد صاحب العمل ألية إصابات موقعية. .3
في حال عدم التزام المقاول بأه من متطلبات السالمة العامة الواردة ضمن شروط العقد فلصاحب العمل الحق  .4

اذ جميع اإلجراءات الالزمة والتي تضمن تقيد المقاول بجميع متطلبات السالمة العامة حسب األصول ، بحيث باتخ
تشتمل هذه اإلجراءات تأخير دفع المطالبات المقدمة من المقاول وحجز مبالغ مالية لحين إلتزام المقاول بمتطلبات 

هذه األعمال من قبل طرف آخر وخصم كلفة ذلك من السالمة العامة بصورة مرضية باإلضافة إلى إمكانية تنفيذ 
 مطالبات المقاول.

   

 تعويضات التأخير –( 8/7المادة )  **

 
 بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة .

 

 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *       

 

 ة :التزامات عام -أ
 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1

 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال . -2

 تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير . -3

يل لما لم يصرح له باقتالعه وإعادة المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم ، وزرع بد -4

 السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلى المقاول أن يقوم باالتصال معه ، وعمل  -5

 ه الخاص . الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حساب

 

 ضبط وإدارة العمل : -ب
 

 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع . -1

أن يعد سجالً خاصاً باألحوال الجوية ، يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا ، والرطوبة ، ومعّدل  -2

 ول لكل يوم .وساعات الهط تهطول األمطار بالمليمترا

 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير . -3

 في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدوالً لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوالً بأول . -4
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  Package II 132 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

جم وبالشكل الذي يتفق مع أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والح -5

 المهندس عليه .

في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح الوضع  -6

 أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتالفي تكرار الخطأ .

 

 داء مهامه بخصوص العقد :ممارسة مهنة المقاوالت وأ -ج
 

 الممارسة الجيدة: -1
إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية ، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو العمل 

ً لممارسات التنفيذ الجيدة  ، بما في ذلك  مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامنيه منطقيا

 واصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها .نصوص البنود والم

 

 

 المواصفات القياسية : -2
أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم  (B. S.S( أو )A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل )

 .شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس
 

 ات المقيدة  :المواصف -3
إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك المصدر 

 الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
 

 عالمات مرافق الخدمات المخفية : -4
لتي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن ا

مخططات مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها 

 أو تشغيلها .
 

 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د
 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : -1

ت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة في الحاال -أ

 وزارة العمل المسبقة .

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى أن  -ب

 يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .

إذا تبين لصاحب العمل أّن المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع  -ج

تقريراً بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه األمور 

األجنبية ومقدار  ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات

 -مساهمتها وتشكل على النحو التالي :

 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيساً 

 وعضوية السادة 

 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  

 نقيب  المهندسين 

 نقيب المقاولين

 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
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  Package II 133 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء  -2

واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل  1990( لسنة 6رقم )

 المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :

المخالف خطياً على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها  إنذار المقاول -أ

 ( سبعة أيام .7)

 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع. -ب

 

الوطني  إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء -3

 األردني بحدها األدنى .

 

 على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال . -4

 
 

 مالحظة:
يخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ  وفي حالة تخلف يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على توار

ـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب المقاول عن تعي

 مثل هؤالء األفراد غير المعنيـين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .
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  Package II 134 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 النموذج

 
 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

 

سادة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقاً ألحكام قانون يرجى العلم بأّن المقاول ال

 ............................................................... المعمول به .

 

 نقيب المهندسين األردنيـين .

 أو نقيب مقاولي اإلنشاءات األردنيـين .

 

 ( . Warrantyبضمان عيوب التصنيع ) اإلقرار  *

 

 كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العمليتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم 

( يوماً من تاريخ 730لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ) 

تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ، الستبدال أي من األجهزة والمعدات 

ً ولمدة )  ً أو أجنبيا ً من تاريخ تسلم  730الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليا ( يوما

 األشغال.
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  Package II 135 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

 رض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج. نماذج الع

 
 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج

 ملحق عرض المناقصة -2ج

 نموذج كفالة المناقصة -3ج

 نموذج اتفاقية العقد -4ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات ) مجلس بعضو واحد ( -5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء( -6ج

 ء / تنفيذنموذج ضمان األدا -7ج

 نموذج كفالة إصالح العيوب  -8ج

 نموذج كفالة الدفعة المقدمة -9ج

 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال -10ج

 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج

 نموذج التزامات المقاول -12ج

 إقرار متعلق بالدفعات األخرى -13ج

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة -14ج

 مدد العطاءاتتمديد  -15ج
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  Package II 136 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

   1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender 

 
 المشروع: ...................................... العطاء رقم:......................................................

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى السادة ) صاحب العمل(: ...............................................................................................

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، 

ق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذات األرقام: ............................ وجداول الكميات ، وملح

المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها 

ً لهذا العرض الذي يشمل كل هذ ه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره: وإصالح أية عيوب فيها وفقا

 ................................ أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

 

إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " منن شنروط العقند وسنوف نقنوم باالتفناق علنى تعينـين 

 رض المناقصة .أعضائه حسب ملحق ع

( يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماً لننا ، ويمكننكم 120نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

قبوله في أي وقت قبل انقضاء مندة االلتنزام هنذه ، كمنا نقنر بنأّن ملحنق عنرض المناقصنة يشنكل جنزءا" ال يتجنزأ منن " كتناب 

 عرض المناقصة " .

 

( مننن شننروط العقنند ، وأن نباشننر العمننل 4/2هنند فنني حالننة قبننول عرضنننا ، أن نقنندم ضننمان األداء المطلننوب بموجننب المننادة )نتع

 بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .

فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصنة " هنذا منع " كتناب القبنول أو وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد 

 قرار اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

 

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

 ............... من شهر: ........................عام: ...............................حرر هذا العرض في اليوم: .......

 توقيع المناقص: .......................................... شاهد: ........................................................
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  Package II 137 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

   2ج

 ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender 
   

 المشـروع: 

 : العطاء رقم

 التحديدات رقم المادة البيان

 اسم صاحب العمل :
 عنوانه:

1/1/2/2 

 1/3و

 شركة مياه اليرموك

 اسم المهندس:
 عنوانه:

او من يعينه صاحب  ادارة الشؤون الفنيه 1/1/2/4
 العمل 

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 

 1/3و

 

 وارد بدعوة العطاء كما هو  التعليمات كفالة المناقصة 

 %( من قيمة العقد5) التعليمات ضمان إصالح العيوب

( يوماً تقويمياً من تاريخ أمر   300)  1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال

 المباشرة 

من تاريخ اصدار تسلم ( يوماً تقويمياً 730) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

 االعمال 

الدخول إلى  المدة التي سيمنح فيها المقاول حق

 الموقع 
 ( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة 7) 1 /2

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
 للمباشرة 

( يوماً ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة 15) 1 /8
 ضمن مدة اإلنجاز

ً 28) 10/1 الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال   ( يوما

 ( يوماً من تاريخ المباشرة14خالل ) 18/1  تقديم وثائق التأمينات

 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 2 /4 ضمــان األداء

  -(مطبق غير) يوجد ال  14/2 قيمة الدفعة المقدمة

 ثالثة اعضاء 20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات
 

  ( يوماً من تاريخ المباشرة60خالل ) 20/2 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات
 %( من قيمة الدفعة10) 14/3 نسبة المحتجزات 

 %( من " قيمة العقد المقبولة"5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

أل  دينار أردني لكل  خمسون ( 50000) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
شخص في كل حادث ب ض النظر عن عدد 

 الحوادث

خالفات في الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض ال
 حالة عدم االتفاق بين الفريقين .

 جمعية المحكمين األردنيـين 20/3
 

 القوانين األردنية السارية المفعول 4 /1 القانون الذي يحكم العقد

 والمواصفات والشروط الخاصة ل ة العقد 4 /1 اللغة المعتمدة في العقد
 جداول الكميات هي الل ة العربية.و 
هي الل ة الفنية صفات الموا المالحق و ل ة
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  Package II 138 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 اإلنجليزية

 اللغة العربية 4 /1 لغة االتصال

( أيام في 6( ساعات يومياً، ولمدة )8) 5 /6 أوقات العمل المعتادة

وفي حال طلب المقاول العمل خارج األسبوع 
اوقات العمل الرسمي عليه طلب ذلك مقدما 

مع تحمل كلفة العمل اإلضافي لج از 
 اإلشراف

ئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ النسبة الم
 االحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول

 ال يوجد- ب-13/5

جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 في األشغال الدائمة

 ( دينار  100,000)     14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف األطراف عند 
 التعيـين .

 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

 ثالثة اعضاء 20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم 

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم

 ير( دينار عن كل يوم تأخ 600)   7 /8 قيمة تعويضات التأخير

 %( من قيمة العقد المقبولة15) 7 /8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

  14/7 أسعار تبديل العمالت 

 جدول بيانات التعديل :
 المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف

تلغى هذه الماده وال تدفع اي تعويضات  13/8
 نتيجة تغير االسعار

ً 5) 14/8 ) نفقات التمويل (نسبة الفائدة القانونية   %( سنويا

 غير مطلوب     9 /4 نظام توكيد الجودة

 ال يوجد  8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر

 الدينــار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول

مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقسام األشغال ) 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

   قسم
   قسم
   قسم
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  Package II 139 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

   3ج

 نموذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 

 
 المشروع: ............................................. العطاء رقم:..............................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

إلى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لقد تم إعالمنا أّن المناقص شركة : 

...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت 

 العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :شروط 

بنك .......................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : 

 منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :......................................... عند ورود أول طلب خطي 

 
أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صنالحية  -أ

 ( يوماً ، أو  120العرض المحددة بـ ) 

 ( من شروط العقد ، أو 1/6دة ) أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب الما -ب

 ( من شروط العقد. 4/2أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة) -ج

 

( يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذه الكفالة تحكمها 120وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )

 قوانين المعمول بها في األردن .ال

 

 توقيع الكفيل / البنك : .............................................

 

 المفوض بالتوقيــع: .............................................

 

 التاريــــــخ : .............................................
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  Package II 140 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

   4ج

 ذج اتفاقية العقدنمو  

Form of Contract Agreement 
 المشروع: .................................................... العطاء رقم:..................................................

 

 ........................... لسنةحررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ............،،،،،...................... من شهر ........

 بين     

 صاحب العمل: ................................................................................. على اعتباره " الفريق األول"

 و     

 ...........على اعتباره " الفريق الثاني"المقاول : ...........................................................................

 

 لما كان صاحب العمل راغباً في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: ...................................................

 

وتسليهما وفقاً  ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها

 لشروط العقد ،

 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :

 يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد  -1

ً  " وثائق العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ من ه -2 ذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه تعتبر الوثائق المدرجة تاليا

 الصورة:

 .العقد اتفاقية
 .القبول كتاب
 .المناقصة عرض كتاب

 .العطاء وثائق على مالحق اية
 .والعامة الخاصة الشروط

 .والعامة الخاصة المواصفات
 المخططات

 ..........................................................." قيمة العقد المقبولة: ................................... -3 الكميات جداول

 ...............................................................................................   " مدة اإلنجاز "  

ً للشروط ، يتعهد المقاول بتنفي -4 ذ األشغال وإنجازها وإصالح أية إزاء قيام صاحب العمل بدفع المستحقة للمقاول وفقا

 عيوب فيها وتسليمها وفقاً ألحكام العقد .

إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى  -5

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد .

ً للقوانين وب ناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا

 المعمول بها .

 الفريق األول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول (

 التوقيع:................................                      التوقيع :....................................                           

 .........االسم:.......................................                                                 االسم:.........................

 الوظيفة:...............................                                   الوظيفة:....................................              

 

 

 

 وقد شهد على ذلك:..............................  لك:................................وقد شهد على ذ
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  Package II 141 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

   5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 

 احد () مجلس بعضو و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وصف المشروع: ...........................................................................................................

 ... عنوانه: ......................................................صاحب العمل : ...........................................

 المقــــاول:.............................................  عنوانه: ......................................................

 .....................................................عضو المجلس:.............................................  عنوانه: .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لما قد صاحب العمل والمقاول بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات " ، 

ً " المجلس "  ليكون العضو الوحيد ، " ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد  DABويسمى أيضا

 -اتفقوا على ما يلي :
 

 تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها:  -1
 

..................................................................................................................... 
 

( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو 17) البندعمالً بأحكام  -2

 -التالي :
 )        (  دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ  
 األخرى . مضافاً إليها النفقات  -ب 

( من شروط اتفاقية  17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً بأحكام  -3

 فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسّوٍّ للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية .
 
مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل يتعهد صاحب العمل والمقاول  -4

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

 
 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5

 

 صاحب العمل        المقاول             عضو المجلس

 

 وقد شهد على ذلك .             
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  Package II 142 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بثالثة أعضاء(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .........................................................................وصف المشروع: ........................

 صاحب العمل : ............................................. عنوانه: ............................................

 ........................................المقــــاول:............................................. عنوانه: ....

 عضو المجلس:.............................................. عنوانه: ............................................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات " ، لما قدم صاحب العمل والمقاول بإب

ليقوم بمهام أحد األعضاء الثالثة الذين يشكلون " المجلس" فإّن كالً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا 

 -على ما يلي :

ً التفاق -1 ية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا

 عليها:.......................................................................................................

حو ( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على الن17) البندعمالً بأحكام  -2

 -التالي :

 مبلغاً شهرياً مقطوعاً مقداره ........... ديناراً .    -أ 

 )        (  دينار عن كل يوم كمياومات   -ب 

 مضافاً إليها النفقات األخرى .   -ج 

قية ( من شروط اتفا 17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً بأحكام  -3

فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسّوين للخالفات وفقاً 
 ألحكام هذه االتفاقية .

 

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  -4

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندرى التي تتحقق له بموجب أحكام المياومات والنفقات األخ

 يعتبر عضو المجلس ............................... رئيساً للمجلس . -5
 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -6
 

 

 

 صاحب العمل              المقاول         عضو المجلس
 

 

 وقد شهد على ذلك .              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 143 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 شروط اتفاقية فض الخالفات

 

 

( يومًا من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر 60يسمى عضو المجلس أو األعضاء ) الحكم أو الحكمة( خالل ) -1
 ( يومًا من تاريخ توقيع اتفاقية فض الخالفات .60المجلس م امه خالل )

م ) الحكمة( باالتفاق بين الفريقين ، وتنقضي مدة التعيين عند صدور ش ادة تسلم األش ال  يمكن إن اء تعيـين الحك -2
ما لم يطلب أه من الفريقين تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم 

 تخضيض بدل االتعاب الش رية المقطوعه الى النص  .  
أن يكون وأن يبقى أثناء أداء م مته محايدًا ومستقاًل عن الفريقين ، وأن يفصح عند تعيـينه عن يتعين على الحكم  -3

أه أمر قد يسثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أه وقت الحق إذا أصبح على علم عن 
 فريق إاّل بإطالع وموافقة الفريق اآلخر . أه أمر قد يسثر على حيده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أه

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن ال يصرح  -4
 يطلبعن أه من مضامين ا إاّل بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل أله طرف آخر القيام بم مته أو أن 

 ة قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقين .أية خبر 
يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل من ما فرصة معقولة لعرض قضيته  -5

 وتقديم ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . 
أغفله إاّل إذا أمكن إثبات أن ما قام به ال يعتبر الحكم في أه حال مسسواًل عن أه إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر  -6

 ناتج عن سوء نية .
استماع ُيدعى إلي ا  جلساتللمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او بناًء على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد  -7

( ستين يومًا  60الفريقان في الوقت والمكان اللذين يحددهما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على )
 وللمجلس أن يطلب أية وثائق من ما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس ب ذا الخصوص . 

 يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعًا بالصالحية الكاملة لعقد جلسات -8
  -قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق بالصالحيات التالية : االستماع كما يراه مناسبًا ، دون التقيد بأية إجراءات أو

 وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ، أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، -أ
 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ، -ب
 ذه يرتأيه .أن يبادر للتأكد من الوقائع واالمورالمطلوبة التخاذ القرار باالسلوب ال -ج
 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ، -د
 أن يراجع وينقح أه تعليمات أو تقديرات أو ش ادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ، -هـ
تمر أن ال يسمح أله شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع ، وله أن يس -و

في عقد جلسة االستماع إذا ت يب أه فريق عن الحضور بعد التحقق من نه قد تم إبالغه بصورة صحيحة عن موعد 
 الجلسة .

 ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس اآلخرين  -9
 ) إن وجدوا ( .

 لحكم كشاهد لتقديم أه دليل بالنسبة أله خالف ناشئ عن العقد أو متصل به .يراعى أن ال يستدعى ا -10
 ( يومًا . 28يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل الم لة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعارًا بذلك مدته )  -11
م إليه من الحكم ، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله إذا تخل  المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقد -12

 أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها .
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  Package II 144 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

( يومًا . وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه 28يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته )  -13
تمرار في أداء م امه بموجب هذه القواعد ، فإنه يتعين على الفريقين عن أداء م امه أو إن اء عقده  أو رفضه االس

 ( يومًا من تاريخ انقطاعه ,14أن يقوما بتعيـين بديل له خالل )
يتعين أن تكون ل ة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم ) الحكمة ( والفريقين ، ول ة التداول في الجلسات بالل ة  -14

 م إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .المحددة في العقد وأن يت
( 56يتعين على المجلس أن يصدر قراره خطيًا إلى الفريقين بشأن أه خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى ) -15

بًا ، يومًا من تاريخ إحالة الخالف إليه ) ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( ، يجب أن يكون القرار مسب
 وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقًا ل ذه الشروط .

( آنفًا بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض 3إذا قام الحكم بنقض أه من أحكام البند رقم ) -16
ض أّن بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرف ا له ، إذا نتج عن ذلك النق

 قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -17

 عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ، -
 ية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ،مضافًا إلي ا نفقات أداء الم ام مثل المكالمات ال اتض -
 يتبقى بدل المياومات ثابتًا طيلة مدة أداء الحكم لم امه ، -
( يومًا من تاريخ تسلمه المطالبات الخاصة 28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ) -

 ن طريق مطالبات الدفع الش رية التيللمقاول ع% ( من ا 50بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )
 .  يقدم ا المقاول

 -اذا كان " المجلس" مشكاًل من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي : -18
 على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انت اء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، و .أ
ر باالجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء والذين انه سوف يبذل قصارى ج ده للتوصل الى قرا .ب

 يجوز ل م الطلب من العضو المخال  اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و
ج.  إذا اخفق اه عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع ان انجاز أية م مه مطلوبة ، فإنه يمكن للعضوين    

  -غم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :االخرين ، ر 
 ما لم يعترض اه من صاحب العمل او المقاول على قيام م بذلك ، أو  -1   
ما لم يكن العضو ال ائب عن الحضور هو رئيس " المجلس "  ، وقام بإصدار تعليما للعضوين االخرين بعدم  -2   

 اتخاذ قرار . 
فض الخالفات ، أو بسبب نقض ا أو إن ائ ا أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في  إذا نشأ أه خالف يتعلق باتفاقية -19

 الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني 
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   7ج

 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 

Performance Guarantee 
 
 
 

 
 .............................................................إلى السادة: ..........................................

 

 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ......................................................................................

 

 .....................................قد كفل بكفالة مالية ، المقاول................................................ 

.................................................................................................................... 

 (   /          بخصوص العطاء رقم ) 

 

 : ) ......................( دينار أردني  المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ
 

................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا 

شرط مع  -ي تحفظ أو بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أ –نتعهد بأن ندفع لكم 

وذلك بصرف النظر  –ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد 

 عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

 

ً بتاريخ وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغا ل المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا

 ................... شهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمديها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل . 

 توقيع الكفيل /مصرف: ................

 المفوض بالتوقيع: ..................... 

 لتاريـــــخ : ....................ا             
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   8ج

 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 

 
 
 

 

 إلى السادة: .......................................................................................................

 

 رنا إعالمكم بأن مصرفنا : ......................................................................................يس

 

 قد كفل بكفالة مالية ، المقاول......................................................................................

.................................................................................................................... 

 (    /      بخصوص العطاء رقم )    

 المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) ...........................(   دينار أردني 

ً اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال  .................. وذلك................. اإلصالحات  ضمانا

 والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .
 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

ألسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص تحفظ أو شرط ، مع ذكر ا

أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على 

 إجراء الدفع .
 

النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول  وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم

 بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .

 

 توقيع الكفيل /مصرف: ................

 المفوض بالتوقيع: .....................

 التاريـــــخ : ...................                                                                                      
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 9ج

 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 

 
 

 
 

 .......................إلى السادة: ........................................................................................

 

 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول : ...............................................................................

 

 ..............بمبلغ : ).......................( دينار أردني ...............................................................

 

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص بمشروع 

 .......................................................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء .
 

بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن  وإننا نتعهد

 أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .
 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتم تمديدها تلقائياً لحين 

 قيمة الدفعة المقدمة بالكامل . سداد

 

 توقيع الكفيل /مصرف: ................

 المفوض بالتوقيع: .....................

 التاريـــــخ : ...................                                                                                       
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 10ج

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 

 
 
 
 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................

 

.................................................................................................................... 

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................

 

................................................................................................................... 

 

 ً  بأننا قبضنا من .............................................. مبلغ ) .............................. ( ديناراً أردنيا

 

 وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء .....................................................

 العطاء رقم ............................................................................................... موضوع

األردنية الهاشمية من المبلغ  وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكة

ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم المذكور أعاله 

 تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى ...............................................

ً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن  يشكل هذا إقراراً من خالل فترة اربعة وثمانون يوما

.................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية 

مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة ......................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو 

 القة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم األولي للمشروعع

 وعليه نوقع تحريراً في .....................................

 اسم المقاول : .............................................

 اسم المفوض بالتوقيع: ....................................

 التوقيع: ..................................توقيع المفوض ب

 الخاتم:
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 11ج

 نموذج  المخالصة ) اإلبراء(

Discharge Statement 

 
 
 

 
 ..........أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................

 

............................................................................................................................. 
 

 ....نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه : .......................................................................
 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 .بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ) ......................... ( ديناراً أردنياً 
 

 ( من الشروط العامة  14/13،  14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد بموجب أحكام المواد ) 
 

 شروع إنشاء : ..........................................................................................للعقد ، وذلك عن م
 

 موضوع العطاء رقم : ......................................................................................................
 

قد تسلمنا كامنل اسنتحقاقاتنا عنن المشنروع أعناله وقمننا بتقنديم كافنة مطالباتننا المتعلقنة بالعقند  انصرح بموجب هذا اإلقرار أنن

 وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 
 

وحكومننة المملكننة األردنيننة الهاشننمية مننن أي حننق أو عالقننة بالمشننروع المبننين أعنناله إبننراء عامنناً شننامالً مطلقنناً ال رجعننة فيننه 

والتني تصندر بعند تناريخ  13/7،  13/8ى من هذا اإلبراء أي تعويضات تُستحق للمقاول نتيجة تطبينق شنروط المنادتين ويستثن

 هذه المخالصة ) اإلبراء ( .

 

 وعليه نوقع تحريراً في : ..........................................
 

 ..........اسم المقاول : ............................................
 

 اسم المفوض بالتوقيع : ...........................................
 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ..........................................

 

الخاتم :
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 12ج

 نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments 

 
 
 

 

 ....................................................................      المقاول: -1

 ....................................................................     المدير العام : -2

 ....................................................................              رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات -3

 ....................................................................     ة التصنيف :فئ -4

 ...................................................................     سقف االلتزام : -5

 ...................................................................    المشاريع الملتزم بها: -6

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم

 بالدينار

قيمة األعمال 

 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ

 المباشرة

 مالحظات

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-        

10-        

 المجموع:
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  Package II 151 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

 

 13ج

 إقرار متعلق بالدفعات األخرى

 
 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه ...................................................................................

............................................................................................................................. 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه...............................................................................

 

قاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص بهذا من الشروط  الخاصة لعقد الم ( 17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )

العقد ، وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو 

ين" أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها إلى شخص من " اآلخر

ونرفق طياً وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير 

مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك 

العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاول  فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم

 أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .

 

ً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثا ل وصفاً كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطيا

مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالً كما 

ونرافق على قيام الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من 

 لفقرة ) أ ( منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .قبلنا بأحكام ا

 وعليه نوقع تحريراً في       /      /

 

 اسم المتعهد: ........................................................

 اسم المفوض بالتوقيع: ..............................................

 ............................................توقيع المفوض بالتوقيع: 

 الخاتــــم : ......................................................

 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من  *   

أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض ( عليه 17/9األمور المحددة بالمادة ) 

 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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  Package II 152 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 14ج

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 
 
 

 

 ....................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .....................................

.................................................................................................................... 

 ..........نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه...........................................................

 

من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة بهذا  ( 17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )

العقد ، وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواء" كانت 

أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍّ  عموالت أو

ماديةٍّ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو 

أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا 

وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان 

بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة /  يتصرف بصفة ٍّ رسميةٍّ أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة

  فعالً . المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه

 

كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان 

من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بعديل  ذلك

 هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

 وعليه نوقع تحريراً في       /      /

 

 ..اسم المتعهد: ..................................................

 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 الخاتــــم : ................................................

 

 

ل عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حا *   

( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض 17/9األمور المحددة بالمادة ) 

 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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  Package II 153 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د العطاءاتتمديد مد -: (1)ملحق 

 كتاب االعفاء من الضرائب والرسوم -               
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  Package II 154 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
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  Package II 155 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
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  Package II 156 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
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  Package II 157 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 الجزء الخامس
المواصفات العامة 
 والمواصفات الخاصة

 والشروط الخاصة االضافية
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  Package II 158 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

محطة معالجة المياه المقترحة في موقع سد  مشروع توريد وتمديد الخط الناقل من

  محافظة عجلون -عنجرة  القاعده المقترح في بلدة ولغاية خزان كفرنجه

)IIPackage ( 

    
 االضافيةالشروط الخاصة و ات فواصمال - أ 

 ل :مالع باتلمتط -1
 ب:بموجذلك و 

 .2013, طبعة  2010(، إصدار  2 ءلجز او  1فيديك ) الجزء  هيشائناال  عير قاوله الموّحد للمشاملد اعقر تفد - 1
 داول الكميات.وجة خاصلط او شر صفات والالموا - 2
 :عامهالت فااصمو ال - 3

 .1992 ةنه ساميلطة السعن ة در لحقات ا الصاوم هيامال طخطو  دعمال تمديأ -أ      
 .1996المواصفات العامة لالعمال االنشائية والمعمارية الصادر عن وزارة االش ال العامة واالسكان لسنة  -ب      
 لبناء االردنية لالعمال الك ربائية والميكانيكية.كودات ا -ج      

 .اتططمخال - 4
 .عطاءلق ائوثا صدر علىتمالحق  يةا - 5
 :لمعلع اقمو  - 2

و من محطة  PS5ولغاية محطة الضخ  PS4و من محطة الضخ   PS4محطة الضخ ولغاية  PS3من موقع محطة ضخ 

PS5 .ولغاية خزان القاعدة المقترح 

 :لعمااأل وص  - 3
أعمال المشروع،  يل وتسليم وصيانة تشو  يمعقتتنفيذ واتمام وفحص و توريد و  اء هيطعالذا ه نضم المشمولة األعمال -
 اية وحسب تعليمات الم ندس المشرف، حيث تتكون اعمال المشروع من اله  ذلمعدة لات اطخطملصفات واجب الموابمو 

 العناصر واألعمال التالية:
 

 د الخط الناقل من سد كفرنجه:اوال:اعمال توريد وتمدي
 وطوكذلك القطع الالزمه لتنفيذ الخطوالمحابس وال وايات  مقاول توريد جميع كميات المواسيرعلى ال- 

وجميع القطع  -على سبيل المثال ال الحصر-وتركيب المحابس وال وايات ) مثل التيات واالكواع واالدابترات
استالم ا بشكل رسمي من قبل  ثمحوفا -دعات شركة مياه اليرموكلمستو وتسليم ا ( االعمالالالزمه لتنفيذ 
 عن التزيد فترة خاللوعلى ان يتم التوريد  تنفيذها حسب المطلوبالى موقع العمل و نقل ا  والمستودعات 

 وخطة الزمني برنامجه على المدة هذه عكس المقاول على ويجب ، المباشرة أمر تاريخ من أش ر خمسة
 متطلبات حسب المواد كامله بتوريد المقاول التزم حال وفي. العمل صاحب قبل من العتمادها عمله
المواد  بتوريد االلتزام في المقاول اخفق اذا اما. المواد كامال سعر يتقاضى ان يستحق فإنه العمل صاحب
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  Package II 159 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 العمل لصاحب يحق فإنه مبررا غير تأخيرا هالمطلوب المدة وحسب العمل صاحب متطلبات حسب البند  ذال
 .تأخير يوم كل عن اردني دينار 100 تساوه  مالية غرامة فرض
  -على سبيل المثال ال الحصر-بالنسبه للقطع الالزمه لتنفيذ المشروع ) مثل التيات واالكواع واالدابترات-

 Shopdrawingsتقديم على المقاول بعد صدور قرار االحاله  (االعمالوجميع القطع الالزمه لتنفيذ 
ناقل وتحديد وحصر القطع الالزمه لتنفيذ الخط وتقديم ا ضمن كشوفات معتمده لج از االشراف للخط ال

 العتمادها بشكل رسمي.
الالزمه للتنفيذ فإن من مسسولية المورده و بعد مباشرة المقاول التنفيذ وفي حال وجود نقص في القطع  -

ي حال زيادة كمية القطع المورده من قبل وفتأمين القطع الالزمه للتنفيذ المقاول وعلى نفقته الخاصه 
 المقاول تعود ملكيت ا للمقاول.

 االعمال المطلوبه من المقاول هي كالتالي:
بطول   C30و  م.ط( 5900بطول تقريبي ) C40 ملم400قطر  دكتايل توريد وتمديد مواسير -1

ع الشريط حسب المواصفات الفنية شامال الحفر والطمم والتأمين ووضو م.ط(  6400تقريبي )
التحذيره المم نط والطمم بمادة البيس كورس وعلى طبقات مع اعادة االوضاع حسب 

 .المخططات والمواصفات

 كالتالي: الخط الناقل ضمنيكون توزيع المواسير 
 C40باستخدام مواسير  PS4و  pS3الجزء الممتد من الخط بين المحطات -

 C30باستخدام مواسير  PS5و  pS4الجزء الممتد من الخط بين المحطات -

 C30و الخزان باستخدام مواسير  pS5الجزء الممتد من الخط بين -

 
المتعلقة بربط الخط الناقل مع محطات الضخ غير  داخل محطات الضخ او االعمال مالحظة: االعمال

هذا العطاء وسيتم ادراج ا في عطاء اخر منفصل, المطلوب من المقاول ضمن اعمال هذا ضمن مشموله 
لعطاء توريد وتمديد الخط الناقل مع بيان وتحديد وحماية بداية ون اية كل جزء واصل بين المحطه ا

 عطاء تنفيذ محطات الضخ. مقاول اخر ضمن والمحطه التاليه من الخط ليتم الشبك عليه الحقا من خالل
ار الخط المقترح وعلى المقاول التنسيق مع البلدية / االش ال العامة/ هندسة البلديات لتحديد مس -

وتكون كلفة اعادة االوضاع حسب المطلوب من الج ة المعنية ) البلدية او االش ال العامة او هندسة 
وعلى المقاول وعلى نفقته الخاصة مراجعة البلدية المعنية او البلديات ( محملة على سعر المتر الطولي  

رية المفعول والتقيد ب ا حتى و ان تعارضت مع وزارة االش ال العامة للحصول على المواصفات الفنية السا
المواصفات الفنية لشركة مياه اليرموك ويعتبر ذلك محمل على سعر المتر الطولي لتنفيذ الخطوط وال 
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  Package II 160 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

يستحق المقاول اه تعويضات مالية او زمنية نتيجة التنفيذ حسب مواصفات البلدية المعنية او وزارة 
 االش ال العامة واالسكان. 

الكبرى رقم  عجلون على المقاول االلتزام بما ورد بكتاب رئيس بلدية فه لما سبق اعاله ، اضا -
)غير مرفق( بخصوص الشروط والمواصفات الخاصة باعادة  9/6/2020( تاريخ 54/5/1/1001)

او الكبرى وال يستحق المقاول اه تعويضات مالية اضافيه  عجلون االوضاع في الشوارع الخاصة ببلدية 
 جراء االلتزام بتعليمات البلدية. زمنية
 
 بار  25 بار  و 40 بض ط اسميملم 80 قطر ( Air Release Valve) ات توريد وتركيب هواي-2

double orifice  ملم على الخط المقترح حسب المخططات المرفقة  وحسب  900شامال" المن ل قطر
 تعليمات الم ندس المشرف

 

" 6شامال" توريد وتركيب محبس قطر ملم150( قطر Washoutلل سيل )  وطتوريد وتركيب خط-3
شامال عمود  Surface boxتوريد وتركيب شامال  لكل خط غسيل بار 25 بار او 40بض ط اسمي
لكل خط غسيل م.ط(  50ملم بطول اجمالي )150توريد وتمديد مواسير دكتايل قطر شامال"  االستطاله

لمصب ن اية خط ال سيل في حال وجود مجرى لتصريف ا حسب المخططات والمواصفات ، شامال" عملو 
في حال عدم وجود  HDشامال" حديد التسليح وال طاء المعدني سم  90من ل خرساني قطر  المياه او

 حسب المخططات المرفقة و تعليمات الم ندس المشرف . و  مجرى لتصريف المياه

 
لعمل ت ليف لمواسير  Ready mixيوما(  28بعد  2ك م/سم250توريد وصب خرسانه مسلحه ) - 4

(شاماًل الطوبار وحديد التسليح والحفريات واعادة الطمم ونقل الفائض  RCEالمياه والصرف الصحي)
 .واعادة االوضاع.الخ وكافة االعمال التابعة والكمية تقديرية 

 

  وفحص التربة shop drawingsوالمخططات التنفيذية  profiles تقديميجب على المقاول  -5

 حسب متطلبات صاحب العمل و وثائق العطاء. ... الخواالعمال المساحية
 حوفا.-ثانيا: على المقاول توريد المواد التاليه لمستودعات شركة مياه اليرموك

 المقاول على ويجب ، المباشرة أمر تاريخ من أش ر خمسة عن التزيد فترة خاللعلى ان يتم التوريد 
 التزم حال وفي. العمل صاحب قبل من العتمادها عمله وخطة الزمني برنامجه على المدة هذه عكس
 هذا سعر يتقاضى ان للمقاول يستحق فإنه العمل صاحب متطلبات حسب كامال البند هذا بتوريد المقاول
 المدة وحسب العمل صاحب متطلبات حسب البند هذا بتوريد االلتزام في المقاول اخفق اذا اما. كامال البند
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  Package II 161 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 كل عن اردني دينار 100 تساوه  مالية غرامة فرض العمل لصاحب يحق فإنه مبررا غير تأخيرا المطلوب
 .تأخير يوم

 المواد المطلوب توريدها هي كالتالي:
م.ط(  5900بطول تقريبي ) C40ملم 400مواسير دكتايل قطر وتسليم لمستودعات حوفا ونقل توريد -1

م.ط(  300بطول اجمالي ) C40ملم 150و قطر  م.ط(  6400بطول تقريبي )  C30 ملم 400قطر و

 وحسب المواصفات الفنيه الوارده في وثائق العطاء.

 

وحسب الكميات بار  25 بار و 40 ضغطملم 150 قطر محابس وتسليم لمستودعات حوفاونقل توريد  -2

 الوارده في جدول الكميات.

 

 double بار  25 بار و40بضغط اسميملم 80 قطر ( Air Release Valve) ات توريد هواي-3

orifice . 

جميع القطع الالزمه من تيات واكواع وادابترات وجميع ما يلزم لتنفيذ الخط الناقل وتركيب توريد -4

المحابس والهوايات وخطوط الغسيل وحسب الكشف المبدأي الذي سيتم تقديمه من قبل المقاول بعد حصر 

 تلك الكميات.

 
 

 

 مالحظة هامه:
الوارده في  الموادجميع بما يخص توريد  Code 937بالمنشأ وذلك حسبناقص االلتزام يجب على الم-

  :حسب اآلتي و العطاء
 مصدر ومنشأ المواد:

باستثناء ما هو محدد في هذا العقد أو بناء على موافقة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على خالف ذلك كتابيًا ، يجب 

لع الممولة بموجب هذا العقد ، ويجب أن يكون موردي جميع السلع والخدمات الممولة أن يكون مصدر ومنشأ جميع الس

يجب أن تكون السلع والخدمات الممولة و  937بموجب هذا العقد ، من ضمن البلدان المدرجة في الرمز الجغرافي 

  .بموجب هذا العقد متاحة للشراء في الكود الجغرافي المعمول به وقت الشراء

: األردن أو الواليات المتحدة أو الدول النامية )للحصول على قائمة البلدان النامية المؤهلة 937ز الجغرافي يشمل الرم

 :، يرجى 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 

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
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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.  

وبخالف ذلك يجب اخذ  مملوكةالشحن الجوه والبحره وخدمات ا يجب ان يكون من خالل شركات امريكية 
  الخطية من خالل شركة مياه اليرموك.   USAIDموافقة

 
 تططاخالمو  ب المواصفاتجو مبه لفتخلماواع ا وان ارهطاقبا اهيلما يبباأنمديد ل تاعمأل ساسيةاأل تاطلبتالم-6

 فمشر لا س ندب تعليمات المسوحالحقا  ع ابانابيب المياه وتوا ديدمل تاأعم - 24وحسب ما ورد في البند 
 كما يلي :اول قالم مسسولية ني ملكافة البنود والتي ه

األج زة و ول االمق تدام معامااه الفساح المجال يالم طوطخ راتامسو  قعوام يرحضوت ةيو ستو  فيظتن -أ
 الفنية العاملة.

 
 لفةتمخح طو بسيرها و غأو حوريه أو  ةير أو صخ ةيرابت تناك سواء في جميع أنوع التربة قنادخال رحف -ب

 رياسلمو ا ولح عمانلا ممطلا داو ( وتقديم مايرهوغ خال ت ..، إسفلجدر  ط،البي، ناسر خ ،بيار تت )انكء سوا
لوه الع طحالس ىإلم ك الطملية وكذذجالنمو  اتالمخطط نتبيكما  الجانبين ىوتحت وعلأمين( فوق تال)
اع كما كانت ضاألو  دةاعإفرت و تي حال دامو لال دبت اير حفرة حسب موقع الامخت وادمأو  ((B.Cمادة ب
 قا.باسه يعل

 

 فةاكيب كر تتوريد و  لفة وتنفيذ الوصالت السليمة للمواسير شامالاه بأقطار مختيالم وططخد ووصل يتمد -ت
 ةاصخلقطع اوال تتاغي وكسكياوبر  جاتالنفو  اتدسدا ات ونقاصات و يوت عكوااطع من قلقطار اأو  اعأنو 
 .فة األعمال التابعةكاو  لخوصالت ... اال ليف تزل و واد عمو  تالصو لا داو بط وممرالاو 

 

لنجات والفالنجات المقابلة ف نممة الئملع اطت ومفاتيح ال سيل مع القاايوال و ح تيفاماع الو ان ةكافب يكتر  -ث
 مام العمل.تافة ما يلزم ال الخ وك .ات ..كسكيتو  وصواميل براغيو 

 

 يوماً  28بعد  2ك م/سم 250تقل عن توريد المواد وصب خرسانة مسلحة بقوة كسر مكعبي ص رى ال  -ج
لزم بموجب المواصفات والمخططات ويشمل العمل حيثما ي ( Thrust  Blocksللدعامات الخرسانية ) 

الحفريات الالزمه في أه نوع من التربة والخرسانه العاديه للنظافه والخرسانة المسلحة مع استعمال 

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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وإعادة الطمم مع الدك ونقل األنقاض وإعادة األوضاع ر اإلسمنت المقاوم لألمالح وحديد التسليح والطوبا
 .مال الالزمه والتابعةاالعوجميع ... الخ 

 

بعد  2ك م/سم 250بقوة كسر مكعبي ص رى ال تقل عنخرسانه مسلحه  صبو  ةتوريد المواد الالزم -ح
 حيثما تتقاطع مع خطوط الصرف الصحي او مرورها في االوديه ( RCE )يومًا لعمل ت ليف لألنابيب 28

 تابعةجميع االعمال الشاماًل  الم ندستعليمات زم حسبما يتطلبه واقع العمل بموجب وحيثما يلوالعبارات 
 .التفصيليةالمخططات و  بموجب المواصفات

 

 ء فحصاجر الك ياه، وذلمال ططو خط ج زة  ض او  ات الالزمهمعدوال ورلكوالالمياه والمضخات  رفيو تو م يدتق -خ
ات كومعايير تط ير شب سسأ بجمو ب مياهلا طو طوتط ير خيل وغس ميقعوت( يكيلو ر دي لاض ط لتسرب ) اال
ف مشموله يكالالت رعتبتو  يلزم وجميع ما ةامعلا تاصفاو ملا نم( 1 مقق ر الواردة في المرف)  بر الشياه م

 اه.ميال وططخ ديدتمعمال ال فراديهالار عااالسن ضم
 ممه وآالت اللحاعااصفات اللمو من ا(  5- 3لبند ) ب اع حسأجود األنوا نم امحللا خايسأتزويد توريد و  -د

 المعجونه كلذكد و يحدال بيباانت الوص لمعل ءابر  كلاو  تادعملمن شفرات القص وا يكافقص وعدد لوا
 منخالي ال اصخلا جون عالمو (Lubrication Paste)  ليدكتالا بيبناا تالفيذ وصه لتنلمتعسالم
 حسب تف الوصالت ليزل و ع دواذلك مكو  مجلفنهصة باالنابيب الالخا ةمسننالت اللوصل صاصالر 
االفراده ر عن السمض ولهمشمعمال هذه االف يلاكر تبتعتو  فر شالم دسم نال ةفقواومة ماعلت اااصفو الم

 .تمديد انابيب المياهالعمال 

 
 عند التش يل والصيانة/ شركة مياه اليرموك ةع إدار م قبمساليق التنس لومقا:على الااللتزام بمايليعلى المقاول  - 7
بموجب التفاصيل المبينه على المخططات  نشائيةتنفيذ االعمال اإل تم مة.يقائله االمياط و طخ ىعل ربطلصيل واو الت

وما طرأ علي ا من  1996نشاء المباني الصادره عن وزارة االش ال العامه واالسكان سنة إل  ةالعام وبموجب المواصفات
 .تعديالت

جسور الصادره عن بموجب المواصفات العامه العمال انشاء الطرق وال التعبيد والتزفيتتم تنفيذ اعمال ي -أ
وما طرأ علي ا من تعديالت وتعتبر جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء  1991وزارة االش ال العامه واالسكان سنة 
 وتقرأ وتفسر على هذا اإلعتبار. 

في األرض بأسطح مختلفة من أه نوع )ترابية أو أسفلتية أو خرسانية أو  ل سيلط او ُتمدد كافة خط -أ
كون أسعار خطوط ال سيل شاملًة توريد وتنفيذ األعمال اإلنشائية عند ن ايات خطوط بالط ..الخ وغيرها( وت

 .(TD3Type C Typical Section 7/Head Wall) ال سيل )بدون مناهل( حسب المخطط النموذجي

ن ات الجيولوجية الصادر عن نقابة الجيولوجييكلشر ااول أن يتقّيد بما ورد في نظام المكاتب و مقعلى ال -ب
يين، بخصوص أه أعمال ذات صب ة جيولوجية )حفر آبار ، فحص تربة ...الخ( حيث لن يتم اعتماد أو ناألرد

ين. المرجع ،كتاب عطوفة نيردأل ا نييجكن موقعة من قبل نقابة الجيولو تما لم  صقبول أه معاملة ب ذا الخصو 
 ، 30/4/2003تاريخ  6896 /3/4س م / ياه رقم :مالة لطس أمين عام

ول االلتزام بتطبيق كودات البناء الوطني االردني في كافة مراحل االعمال لكافة المشاريع على المقا -ت
ال ندسية كأعمال التنفيذ وأية أعمال تصميمية مطلوبه منه بموجب وثائق العطاء وكذلك أعمال التش يل 
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تطبيق كودات البناء  والصيانة وأعمال السالمة العامة وكل ما يترتب علي ا من أعمال هندسية بموجب تعليمات
( من قانون البناء الوطني 5الوطني االردني الصادرة عن مجلس البناء الوطني بموجب الفقرة  )ز( من المادة )

/  2/  7.)المرجع: كتاب عطوفة أمين عام سلطة المياه رقم : س م / 1993لسنة  7االردني وتعديالته رقم 
 .( 1/2005 /12تاريخ   625

من بالغ  23/9/2010( تاريخ 57/3/1/17497طة المياه/ بموجب الكتاب رقم )تستثنى مشاريع سل -ث
الجوية او نقص الظروف بخصوص تمديد مدة العطاءات ألسباب  1999( لسنة 19دولة رئيس الوزراء رقم )
 المواد او نقص العمالة .

 
عقد المقاولة الموحد ويحق -مة(:تعديل اسعار البنود االضافية من الشروط العا12/3تل ى المادة ): هامه مالحظة

 لصاحب العمل زيادة او تقليل الكميات في اه بند بدون دفع اه عالوات اضافية للمقاول.

يحق لصاحب العمل عدم تنفيذ اه بند من بنود العطاء ويحق له زيادة اه كمية بنسب غير محدده عما هو وارد في جدول -
 .وتعتبر الشروط العامة والخاصة الغيه ب ذا الخصوص  يحق للمقاول المطالبة بأه تعويض الكميات وال

 الوارده بجداول الكميات هي اسعار ثابتة.االفراديه االسعار  -
 
  اعمال الخرسانه والحفريات: - 8

يجب استعمال الرجاج المكانيكي عند صب جميع انواع الخرسانه العاديه اوالمسلحه للحصول على خرسانه خاليه  -أ
يجب ان تكون الرجاجات و عشيش ويجره تعيين نوعية الرجاجات ومدة الرج من قبل الم ندس، من الفجوات او الت

على المقاول ان و يستعمل الرجاج بموجب المواصفات و الدقيقه /رجه 5000من النوع الذه يعطي ما ال يقل عن 
 ياط.احت يزود موقع العمل قبل البدء بالصب برجاجين صالحين للعمل، واحد لالستعمال والثاني

 ويتم ايناع وترطيب الخرسانه بموجب المواصفات. (ايام 7يجب ان تحفظ الخرسانه رطبه لمدة ال تقل عن ) -ب
يحظر المباشره بصب الخرسانه قبل الحصول على موافقة الم ندس الخطيه وعلى المقاول تقديم طلب خطي  -ت

 ساعه. 24الخذ الموافقه على الصب قبل فترة ال تقل عن 

يذ ما تنص عليه المواصفات الفنيه العامه بخصوص الخرسانه في االجواء الحاره والبارده على المقاول تنف -ث
 وحسب تعليمات وموافقة الم ندس.

ل اية ضبط جودة المواد والخلطات الخرسانيه، على المقاول اجراء الفحوصات المخبريه الالزمه للمواد وفقا  -ج
 بفحص الخلطات الخرسانيه بشكل دوره كما يلي: لما ورد في المواصفات الفنيه العامه وعلى ان يقوم

 يوما. 28 بعد اسبوع والثالثه الباقيه بعد 3مكعبات ممثله بحيث تفحص  6خرسانه تسخذ على االقل  3م50لكل -ح
  .يوما 28بعد اسبوع والثالثه الباقيه بعد  3 مكعبات تفحص 6لكل يوم صب اذا كان الصب على مراحل ، تسخذ  -خ
( مبينا في ا اطوال  Bar-Schedule Bindingالجداول الخاصه بتنفيذ مخططات حديد التسليح ) على المقاول تقديم  -د

 واوزان حديد التسليح لممثل الم ندس ب رض اعتمادها قبل التنفيذ.
 28بعد  2ك م/سم 250الخرسانة المسلحة المستعملة في كافة أعمال العطاء تكون بقوة كسر مكعبي ص رى ال تقل عن  -ذ

 ا لم يذكر خالف ذلك (.يومًا ) م
 28بعد  2ك م / سم 200الخرسانة العادية المستعملة في كافة أعمال العطاء تكون بقوة كسر مكعبي ص رى ال تقل عن  -ر

  يومًا ) ما  لم يذكر خالف ذلك (.
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دة العمق او اذا استدعت طبيعة التربه بعد التحقق من قدرة تحمل ا اجراء تعديل على مناسيب الحفريات او ابعادها بزيا -ز
  .له االعتراض او طلب زياده في االسعار العرض او كلي ما فعلى المقاول تنفيذ هذه االعمال وال يحق

التي  يأمر  حسب االبعاد واالقيسة المبينة على المخططات أو صافياً  هندسياً  تكال أعمال الحفريات بالمتر المكعب كيالً   -س
تكاليف ا مشمولة   ( وتعتبر Working Spaceحفريات مسافات العمل ) الم ندس وال يدفع  للمقاول عالوة  ال ب ا

 ضمن االسعار االفرادية العمال حفريات االساسات ما لم يذكر خالف ذلك. 
اعمال الطمم: في حالة عدم صالحية أو كفاية ناتج الحفريات على المقاول توريد طمم من خارج الموقع من مواد مختاره  -ش

الدحل باالج زه و سم مع الرش بالماء 20ويتم الطمم على طبقات ال تزيد سماكة كل طبقه عن  يوافق علي ا الم ندس،
  .حتى الوصول للمنسوب الالزملكل طبقة الميكانيكيه 

تكون المواد المختاره المستعمله للطمم من مواد مناسبه وموافق علي ا خاليه من الفضالت والشوائب ومتدرجة  للحصول  -ص
في أه اتجاه  (مم50او قطع الخرسانه التي يزيد حجم ا عن ) ةطلوبه وان ال تحتوه على الحجار على درجة الدك الم

( وتكون الكثافه 1377) ( طبقا للمواصفات البريطانيه رقم10( اقل من ) Plasticity Indexيكون محتوى اللدونه ) و 
تعتبر تكاليف أعمال توريد مواد ، و هحسب فحص بروكتر القياسي للكثاف (3غم/سم1.6الجافه القصوى ل ا اكثر من )

 .الطمم وعملية الطمم مشمولة ضمن أسعار الحفريات مالم يذكر خالف ذلك

 
 يق:تنسلا - 9
المحلية والج ات األامنية و/أو أه ج ة  و/أو الوزارات مع أه من السلطات عق مبلمسايق سلتناالتعاون و  يةلسسو مول المقالى ع

الج ات المعنيه للحصول على ت ابلمتطيع مجيم تقدو  ه تأثر أو تأثير على أعمال المشروعأو فرد ممن قد يكون ل ا/ل م أ
 ا يف امب هذه الج ات تلباومتطت ابتعليميلتزم قاول ان ملا ىلعو  صفهر ال وامه اعلا ق رطلت او قرب احاو ت مل فيعلل ات موافقا

دفع ي الو  طلباتمتال عيمجو  خللخاصه ... ااك مال شاه واالمة الياجز وحماو الحو التحويالت  او يهر حذيتلت ااشار الاو  رو ر ملا تاار شا
للعطاء وال يستحق المقاول اه تعويضات مالية او  ديهرافالا رسعااال منضله و شمم برتاذ تعلقاء هذه االعمال  واتعال  اهللمقاول 

  .زمنية جراء هذا االلتزام
 

 يل :للا فيل عمال - 10
ذ يفنلت ولات للمقايمالتعل راددس اصن مة القوافمب ى ر اخ هطسلة اي وا سدن ملاثل مم وس ادم نمل او اللعا حبصال حقي

ت وتنفيذ اميلعتلا تزام ب ذهلاال  مقاوللى الوعوذلك في الحاالت التي تتطلب ذلك  يلللاات ساع يل فعماالأه جزء من ا
 . لقاء ذلك هاضافي تاو دون اية عال بو ل امعاال
 
 

 يغ:للتبوا هصاخلا كال ماال ضمن مالعاال - 11
 راضي اوال ا ههذ حابصاضة فاو م ال عنو يكون مسس  للعما إن صاحبفه صلخاافي االراضي  تنفيذ العمل كون يما ثحي

 حبصاع المتفق علي ا م هعسر لامل بعال اولقلما ةوليس مس ن كووتي راضي هذه اال فور ر مشاغلي ا والحصول على حقوق 
ل قبعطاء، و لوط ار ش يف وارد وكما ه له في اعم ةعر وسه صاخلا تاكلتمملا هذهخول دمه ز ع م م عندس واعالم نلوال معال
 ا يلاغش وا الكاالمه ذهب حمع صا سجليو  الخاصه يتوجب على المقاول ان يتفقك ال ماالفي  تريالحفا اشره في اعمالبملا
سجالت لا ذهه ملتعو  اعضو عادة اال ه واه خاصيانعاهر تتطلب و ظية لى اا هره خاصاشا االمالك مع ههذ حو سطالة ح ىلع
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به باية اجور عن اية اعمال الطملل اقاوملق ليحالو ت والسجالت، ايقتفاال من هذه اه ظ بنسخفتحلذه يا سم ندلا دةمساعب
 طاء  .علا ضمن اسعار هلمو شم يفالتكال رتبتع حيث ذلكن عشأ ني قفتو  ير اوختا وا اضافيه

 
 ض :فونه تحت االر لمدافق المر ا - 12
افق مر لا علىظه فالمحوا نكبمسسوليته لتحديد االما قلتعت يتلاامه و علا فاتصموالا يف دو بنالول ان ُيراعي المقالى ع

 صه،ختمال تاالمرافق من الج  ههذ عقوان معه امالت تامو لعملصول على احليه العو  المدفونه تحت االرض والمنشئات
 قفمراالتسبب ل ذه ت راراض ةيأه و صاخلاته قنف ىلوعه يشتيتف رفح لمع قيطر  نا عقمسب ان كد امام المقاول بتحديو قوي
 س.م ندات الميعلت سبوح لعقدا يفه قالعال ذات ودالح ا على نفقته الخاصه طبقا للبناصب مقياال لومقاالى لع ت،انشئموال
 

 ل :اولمقاوا متخدسم - 11
 فيالعمل  نممكنه ي ام فذنز ماج و  يفالعدد الكاب خلا دد ...عو  اتالييه مناسبه و ائنشات از ج يتفظ بتيح ان ولقالما لىع

ه لمحاال مالعالا يملتم تسيان و  نامج الموافق عليهر الب حسبو عه قواوممل العحجم  عنر ظالن ب ض دحاو ان  يف ددهتعمواقع م
 مدة العطاء. نافقة الم ندس ضمو مو  تافاصمو للقا بط يهلا

 
 : لالعمالاه ميلا - 12
يه خدمتسله وماعمال عمتسال للعمع اقمو  يف اهميال نمه اتياجتاحع ميين جامت نع المسسو  ولقاالم كون ي  -أ

 ميعقوالتط  ضص الحفك لذي ا فد بمعقلاا ذله ب و مشمالال مالعايذ فالعمل والم ندس )لتن بحاخدمي صستوم
نفقته  علىل و لعما يرس نمضتل هيفاكلا تايمكلاب( سدن ملا فق علي ااو )ي نظيفه هوعياي ف ا نيز  سيل( وتخلاو 
 صه. اخلا
(  عمللاه فيمكن للمقاول )بعد موافقة صاحب من بيقر  ول امعال عموقفي ه طسلابع للتاه يملل صدرم رفو ت الح في -ب

ى نفقته الخاصة لعو المقاول ) م يقو  ان ده علىمتعمالرسميه ال هير علتسا بلقاماه ميال نه متاجاياحت لىع ولصالح
مياه الى لا صاليلالزمه الا مديداتتلاوعمل  حيقطع والمفاتوال يرساو ملا ريفو ت وا جير ا صلا ةطاسو باه يلما لق( بن
 ءا نتد انع ادلعداو  تاديدمتله اذازالة هو عنيه مال هياالم ارةدوا س ندماه يوافق عليه المي داعد كيبر تل و لعما موقع
اريج  ات والصمضخلاو ت اليصو تلاو  ريساو ملاو  نيز ختال نماكاة ناصيل و م بتش يو قعليه ان يو  ،دقعلامل في هذا علا
 .ان الذه يكون بحاجه اليه مكلا الىيد و ز التطه قنقل المياه من نل قتهمس عمال الالفة ااوك هكلمتحر ا

 
 
 

 : ء انتاال  وع عندشر من المجزاء ا ستعمالا - 13
 من ءا تنال ن احيمباشره  وعر لمشامن  ءو اجزاا زءجأه  ل يتشو ا العمست( في ا اذا رغب في ذلك) لحق ا ملعلا حبصال
 و عدما تب ضياع الوقبسب هفيضاا تاعفد ةيال قحلا هيطعيا لو هنايصلاه اجه تتلياو مسس  من لومقالالك ذيعفي  وال ذهايتنف
 من قبل صاحب العمل .ل معل ذا ال ةنتيج ال  تعرضين ايمكن ي الت ملعالة ئمال م
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 : هلخاصا قطعلاو  فاتيحوالم سيرالمو اات ميك - 14
واسير ملا نم عو ن لك نم هبو لطمال لاو طالاكد من اسير والتموالاخطوط ل حامس ليعم لى المقاول انع يرواسلما بطل قبل
 ل .ماعم االماته ال زماصه الال لخوالقطع ا لمفاتيحاالمالئمه و  لقطعوا

ل ان ياخذ ملعب احصارغب  ذاا امل، اومقالا ا ملتحي العمتالسللمطلوبه ت ااكميلن اعيد ز لمواسير والقطع تن امات يكموأه 
قطع لا هذريد هو ت ون كي%( و 15) ائداً ز  الماك ا نمثللمقاول ع فيدف القبست ا ملامعتاسير والقطع السمو لا من هلزائدا تالكميا
 لم ندس .ا تامتعلي بسحالعمل ب ات صاحدعي مستو له فالحا هذه يف
 

 ر فحص المواد :بمخت  - 15
مسهل ومعتمد لدى الج ات المختصة وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبة و  دسلموافقة الم نعلى المقاول تسمية مختبر 

 الم ندس.بأنواع ا المختلفة حسب شروط ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلب ا 
 على المقاول إرسال وإحضار العينات إلى ومن المختبر )أو إحضار ج از المختبر إلى موقع العمل وذلك حسب طبيعة ونوع-

 األعمال.وجميع ما يلزم لتنفيذ هذه  نسخ من كل تقرير( 3وإحضار التقارير )بواقع  الفحص(
مشـمولة ضـمن أسـعار والنقـل إعادة إجراؤها وتكـاليف أعمـال المختبـر وتحضـير التقـارير  أوتعتبر تكاليف إجراء الفحوصات -

 العطاء.
لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية ل ا والحصول على موافقة ال يجوز المباشرة بتنفيذ أو بتصنيع أو توريد أية مواد ما -

 .الم ندس علي ا مسبقاً 
 

 
 ( Sign  Board) عالمشرو ة ميتس ةلوح - 16
ل( قاالى علة حداو ) وعر مشالة ميتسة وحيم لدوتق وعمل زج يت ،للعماموقع  متالساخ يسبوع من تار ا خاللو  لمقاولا لىع
 ي امات الم ندس ومبينا عليلعب تسوح شروعملان موقع م حن واضامك يمثبته ف( لقالا ىمتراعل1.00×2.00)اس يق
 وضوح ما يلي:ب

 اء.العط ورقم المشروعاسم  - 1
 (.شركة مياه اليرموك) كمالال سما - 2
 (.USAIDاسم الج ة الممولة ) -3
 مشرفه على المشروع.اله ج الم اس - 4
 . تلفونه الخلوه رقم هات  سول و نه مع اسم الشخص المساعنو ل و ومقالم اسا - 5
 عمل ومدة العطاء.الء بدخ ريتا - 6
 ةكالفن سمجاج مص والوجه من ه،يقطر له ايالتقو  عم مم5× 50×50 سايق يةو زاال دديحمتين من  من اطار هوحلال ن تكوت

 .سبنام اسقيب ينيتانقاعدتين خرس خلرض دااال "مثبتتين في 2رن قطتير و اسم لىه عحو للتثبت ا ،مم2
 .نفمجللا ص بالحديداساس خا نادهبجه و ويات والقمع االطار والت هدهن كامل اللوحت
 .لم ندساوافقة مو ت ط حسب تعليماالخ جموح ةعيو نه و جو لل يائ نال ناهلدا ن ن لوكوي
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 ءنت ااال ت ا عند لزااكذلك تكاليف  وفي المكان الذه يحدده الم ندس المشرف  حهللو ا كيبد وتر يور يز وتتج يف الكت تبرتع
مع العلم بأن ملكية اللوحة تعود للمقاول بعد انت اء .ءاطلعا ارسعا منض لهمو مشن تنفيذ اعمال المشروع واستالمه، م

 اعمال المشروع.

للم ندس بحيث يتم التأكد من مطابقت ا للمعايير المعتمدة  قبل االنت اء من تج يز اللوحة تصميم مبدئيعلى المقاول تقديم 
  ة الممولة.لدى المالك والج

 
 د :قالع طاتطمخ - 17
 واة يصيلفتاو ة معدلوثائق العطاء، واية مخططات ع مة قلمرفاو د العقذا ل ا هضير تحم ت يالتات ططلمخهي اد عقالت طاخطم
مقدمه من ه الييذنفتلوا ططات التفصيليهخملك الذطاء وكعلا العمل في اعمال رسي ناءاثدس م نليمكن ان يصدرها اقة حمل

 . م ندسلا خطيا من قبل  اعلي قموافلول واالمقا

 
   :( Shop  Drawings)  هيذفيتنالت طاخطملا  -
خطوط الصرف  دتمدي لامالع ةيتفصيل ةيتنفيذ تاخططم عمل المساحة لمسارات خطوط المياه ورسم وتج يز ولقالما لىع -

 الصحي والمياه.
على موافقة ويحصل اد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية ل ا وال يجوز المباشرة بتنفيذ او تصنيع او توريد اية مو  -
 م ندس مسبقا.ال
 Asة لعمل المخططات المرجعية لألعمال كما نفذت ــوم المقاول بعمل المساحة الالزمـــاء تمديد أه خط يقــعند انت  -

built drawing شاماًل المسقط األفقي والبروفايل (Profile)  النسخ األصلية )الشفافة( وثالثة نسخ ويقدم المقاول
 ج از االشراف.بل أن تعتبر هذه األعمال منت ية وقبل تسليم ا لقمطبوعة من هذه المخططات للم ندس للموافقة علي ا 

تكون مادة المخططات  شركة مياه اليرموكتكون هذه المخططات مفصلة ومرسومة بنفس مواصفات ومقاييس ومخططات  -
 -ة من ورق جيالتين شفاف نوع :المرجعية األصلي

Pure White Perm Traces Gelatin Transparent Untreatable Film. 

سم للمساقط األفقية والطولية وتعتبر تكلفة األعمال المساحية  (84X62) ملم وتكون مقاييس الورق  0.07سماكة وب
 وتحضير هذه المخططات مشمولة في أسعار العطاء.

ك لذب يخط بكتا وجبمالمقاول ب نه معاالصليه موق سخهنلله افضاالب سخن ( ثالثة 3لم ندس ) الى ا ولقالما دميق -
 س .دم نلب الب طسو حالعمل ا عموق يف ندس مللوتسلم 

 م ندس .طلب ا اليت تعديال وا تاظالحة ميا وم بتصحيحقي نا لواقملا ىلع -
 دولية التوريس مس نلمقاول ما فيتع ال اتصفوالماو  زه جالا مخططات او المواد اوال ذهه ىعلدس  نملاة فقوام نا -
 لعقد .ا تلباطتمات و فصاالمو  بسححه و يالصحسات مقالتصنيع بالوا
 ء .ار العطاله ضمن اسعو مشم ا ها وتقديمز ي جتو  لتنفيذيها تاططخملا دادعا فيلاكت ربتعت -
 
 (  Drawings  As Built/Record)  يهعجر مت الاططخالم - 
التي  لالعمالة مز ة الال حمسالل امبع مشروع وقبل صرف الفاتوره الن ائيه ان يقو لما مقاول وعند استكمال اعمالال لىع   -

العلوه والمقاطع ط سقال المامش( As Built Drawings) ما ُنفذت كال مالعلية عمرجلت ااططلمخا لعملتم تنفيذها 
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وع كما ر مشعمال الا يف ةعملد المستاو ملا تومواصفا تفاصيل واقيسةاضح كل و طات وبشطخمذه اله ني، وتبةقيفاال
  فذت.ن
ومعالم  قاطنبأقيسة من  ةجعير ت المطاخطلما لىع نةبيلم( ايحاتمفال)كط المياه وتوابع ا خطو  فةاك ربط ولمقاال ىلعو      

 .  اعمال الصيانة  عند ي الل اولوصالة و ف لس ر شمال سدنالم  تامتعلي بسحعمل و لع اقمو  ية فتثاب
 قهالى الم ندس للمواف تطاطخملهذه ا نم هعبو طم خسن ةثال ث( 3)افه( وفش)اله ليصاالخ نسالل تقديم اومقالعلى   -

ا  بلات يطظحية مالا يحلصتو ديل ل تعقاومه، وعلى الطلسللبل تسليم ا قه و يمال منت عااله هذر تبتعن ا بلق  اليع
 مةو سة مر المرجعي تطام المخطيدقوتيز اول تج قملا ىلعلمخططات، ا ذهه لىعدس نم ال ةافقمو  بعدو ندس.  ملا

 كالتالي:
ذات دقة عالية  (GIS) يتم رسم ا باستخدام نظام المعلومات الج رافية (Plans)المخططات األفقية للشبكات  -1

 بمواصفات تتطابق مع متطلبات أنظمة المعلومات الج رافية المعتمدة في شركة مياه اليرموك، علمًا بأن عمليةو 
التدقيق على مطابقة هذه المخططات للمواصفة سيتم من قبل المختصين بأنظمة المعلومات الج رافية في شركة مياه 

 اليرموك. 
باقي المخططات والرسومات المرجعية ) إنشائية، ك ربائية، ميكانيكية، مقاطع طولية وعرضية ... الخ  فيتم إنتاج ا  -2

  AutoCAD  2020)  )  لاظام نباستخدام 

 .اتططمخاله هذن كامل م ( CD's )عة نسخ الكترونية رب( أ 4)  يمقدتعلى المقاول  -
                   :              سم62×84ياسق فن شفايتق جيال رو  يه منلالصايه جعر الم تاططخملا ق رو  ةيعو ن ن وكت  -

 (Pure  White  Perm trace  Gelatin  Transparent  Untreatable  Film, 0.07 mm 

thick  .) 

والتـي  (As Built Drawingعلى المقاول تزويد شركة مياه اليرموك بنسـخة رقميـة مـن المخططـات حسـب التنفيـذ )     -
مستخدما نسخة قاعدة البيانات المعمول ب ا في شركة مياه اليرمـوك علـى  ArcGISيتم العمل علي ا من خالل برنامج 

( وكــذلك نســخه ورقيــه طبــق األصــل عــن Geodatabase. gdb)او Format ((shp ان يكــون شــكل ا الن ــائي 
 التاليه:المعلومات  (Layersالطبقات )النسخه الرقميه بحيث تحتوى على 

 

 طبقة الخطوط  Lines  . لشبكات المياه او الصرف الصحي 

  ,ان وجد( طبقة التج يزات او المناهلFittings    )Nodes . 

  ,طبقة للوصالت المنزليةان وجد Lines  .لشبكات المياه او الصرف الصحي 

  ,ان وجد( طبقة التج يزات للوصالت المنزليةFittings   )Nodes . 

  . ان تحوه النسخة الرقمية على  الخطوط والقطع او المناهل الجديدة فقط 

  ان يتم ربط هندسي للطبقتين الخطوط والتج يزات ومراعاة الSnap  . 

 عمــول بــه بشــركة ميــاه اليرمــوك مــع المحافظــة علــى نظــام االحــداثيات اســتخدام نفــس القطــع والتــرقيم الم
 .)  (Palestine_1923_Palestine_Gridالمستخدم في شركة مياه اليرموك وهو التربيع الفلسطيني

  ,ان تحــوه علــى نقــاط الــربط والعــزل والفصــل ان وجــدت مــع الشــبكات القائمــة مــع اظ ــارالخطوط  ان وجــد
 الملغية.

  (  1/100( أفقــي )  1/1000) والبروفايــل . 1/2500او  1/1000ســم للمخططــات اعتمــاد مقيــاس ر
 عموده. ورسم التفاصيل بمقياس رسم مناسب 
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  .ان تحوه المخططات معلومات ال امش المبينة في المخططات المرفقة 

  . ان تكون النسخة الرقمية مطابقة الى النسخة الورقية ومعتمدة من االشراف 

 من قبل المقاولين حسب المواصفات المذكورة اعاله .سيتم االستالم   -

 

 على المقاول تسليم المخططات النهائية قبل االنتهاء من اعمال المشروع. -

 

 ه ومحملة علىلو مة مشنيرو لكتاأل  خنسالو  ططاتخالم سليم هذهوتز  يتجو  يرحضوت يةاحمسالل ماعالا فيلاكت برتعت -
 .اءعطلبنود جدول كميات ا راعاس

 

 : اءعطلق ائوثات ايلو و أ  -18
 لسل التالي:تسلاسب حلويات و األ ب لستبدوت ) الجزء األول ( للعقد هماعلا لشروطااألولويات الواردة في تحذف 
 .العقد اتفاقية .1

 ول.بلقاب تاك .2

 .ب عرض المناقصةتاك .3

 حق على وثائق العطاء.ة مالاي .4

 الشروط الخاصة والعامة. .5

 المواصفات الخاصة والعامة. .6

 المخططات .7

 داول الكمياتج .8
 وأيمات للتعاار إصد ندسنا" فيما بين ا ، فإنه يتعين على الم ايتبو أ اءعطالق ائوثلك غموضا" في ناه أنن بيت ذاإ ماأ

 .كلذ صوصبخ مالالز  حااإليض
 غرافية :و فوتلر او الص -19
 يمابين فو ما هموك دسن ملا ات جيو ت بسح ملعال رء تقدم سياأثن عو ر شملا ذيفتن مسسولية تصوير مراحل اولقالم على
 ي:لي
 ذلك لكلكو (  لمع العقاو و مأع ) قو ملي اة فر خاصاهمظل مشروع أولل امعلي الالك عفوتوغرافية للموقر صو  م أخذيت -
 ت .  وقع سر ا فيس ندم للر و صلاه هذ يمء وتقداشنة لإل صصمخاحة مس
  ائية الن لواقلما لبةمطا مع ورصال ذهم هقدوت ع ،رو شملات اطنشا عجمي  اءنإ دعب ا سنف رناظمال ههذ يرصو ت دةعاإ تموي
 هذقدم هتو  س ،نددها الم حدة يينات زمر تفعمل على لر اسي دمقتل ضافية من الصور خال إعة و مجم ش ر كل مليع -

 . ولقالمل ابحسالى عل ةبلطال مك الصور مع
( Camera) Digitalوحديثة المواصفات ةدو الج يةلاع ةيعنو  نمو  ن ملوّ لالنوع ا من رصويتال وآلة صورلن اوتك -
 . هر يم تصو ت منظرل كمن (  مم 125 × 100 قياس)  ناثن( إ 2د ) دة عر صو طباعة و 
لوحة تشير ر ظكل من نمويتضدس  نمال  اليعيوافق (  اتملبو اكية ) تيسالب تالف ن مملمطبوعة ضاور صال مقديتتم ي -

 ة .ور الص ذخخ أيار تورة و صلا يف ظرمنلاقع و مو  ص وو ول اقم المواس ءعطالاورقم  إلى اسم
 دو نبل ةادير سعار اإلفاأل نضم ةمولشن مب المقاول وتكوساح لىع نيمب وا هما ك يمف أخذ الصور وتقديكالتبر تتع -
 اء.عطلا
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  Package II 171 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 اجراء الفحص الجرثومي: -20

 على المقاول مراعاة مايلي عند اجراء الفحص الجرثومي:
لل سيل من مصادر المياه التابعة لشركة مياه اليرموك ) الخط الذه سيتم الشبك عليه او يقوم المقاول باخذ المياه  – 1

 وعلى نفقة المقاول الخاصة. شركة مياه اليرموكمحطات شركة مياه اليرموك القريبة ( او اه مصدر مائي معتمد من قبل 
وفي حال فشل العينات الجرثومية يقوم تبقى مسسولية المقاول قائمة لحين ظ ور نتائج عينات الفحص الجرثومي  – 2

 المقاول باعادة التعقيم من جديد ويتم اخذ عينات جرثوميه حتى تنجح العينه.
تكون تكاليف الفحوصات المخبريه واثمان المياه على حساب المقاول وال سيل على نفقة المقاول من حيث اثمان المياه 

 لشركة مياه اليرموك )سعر الص اريج(. وتقدر اثمان المياه بثالثة اضعاف السعر الرسمي
 

 انواع الفحوصات:
على المقاول اجراء الفحوصات التالية وعلى نفقتة الخاصة وذلك في مختبرات شركة مياه اليرموك او اه مختبر معتمد 

 من قبل الج ات المختصة ل ذه ال اية:
1-  PH 
2-  Turbidity 

3-  R-CL2 
4-  THM 

 : المواد التي يقدم ا المقاول -21
 .ن المقاول مسؤوال عن تزويده للمشروع بجميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجهيكو

 
 :تنقالت ج از اإلشراف - 22
ال طيلة مدة تنفيذ أعم وممثلي صاحب العمل  الستعمال ج از اإلشراف (2)وتسليم سيارة صالون عدد  دير ول تو الى المقع

 : بالمواصفات التالية مشروعالمشروع ولحين إتمام اإلستالم االولي العمال ال
 a. Gasoline engine, not less than: 2000cc. 

 b. Automatic transmission for saloon car. 

 c. Power steering 

 d. Power brakes - heavy duty 

 e. Heavy - duty shock and suspension systems 

 f. Air conditioning 

 g. Heating 

 h. AM-FM radio 

 i. Heavy - duty cooling system 

 j. Heavy - duty battery 

 k. Heavy - duty off - road tires 

l. Spare tire, traffic triangle reflector, fire extinguisher and standard tools (Jack, pliers, set 

 Of spanners… etc.).  
 
 .فما فوق  2019موديل  (2) العدد المطلوب   -



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 172 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 ول تزويد سيارة مناسبة بديلة في حالة الصيانة م ما بل ت مدة الصيانة.قاى الملع -
 .المقاولإلى  اتملكية السيار تعود ألولي ا مالتسء المشروع وإتمام اال اانت عدب -
 غير معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم اإلستيراد وضريبة المبيعات وأية رسوم أو ضرائب أخرى.ات السيار  -
يف الوقود والكوبونات الخاصة بالوقود والتأمين الشامل والترخيص والصيانة الالزمة. الخ ر اصم ـةفتأمين كاعلى المقاول  -

 . ولحين إنت اء المشروع وإتمام اإلستالم األولي وتعتبر تكلفة السيارات محمله على االسعار االفراديه لبنود العطاء
 

 مشرف:لز االج او  س ندمال بكتم :23
التابع لصاحب المقيم  لج از االشراف الستخدام)من الباطون او البريفاب(  بمكاتب تزويد الموقع اول يتعين على المق .1

تقريبا على ان يقدم  )2م 150 (العمل في مكان مناسب من الموقع ولمدة تنفيذ المشروع بمساحة التقل عن
بعد اجراء اية تعديالت علي ا، وان  المخططات الالزمة لموقع وتقسيمات هذه المكاتب للم ندس تم يدًا العتمادها

وعلى المقاول تنظيف الموقع   اسعار االنشاء والتأثيث محملة على اسعار العطاءتكون بالمواصفات التالية علمًا بان 
لصاحب  على أن تعود ملكيت ا( يوما من تاريخ اصدار ش ادة التسليم األولي 30وازالة المكاتب في مدة التزيد عن )

 :لتج يزات و األثاث بعد انت اء أعمال المشروعمع ا العمل 
 
 
 
 
 
 

 : يضم المبنى االقسام التالية وبالمواصفات المبينه فيما يلي لكل قسم:مشتمالت المبنى -
 المشتمالت الشبابيك االبواب القسم

 مكتب ج از اإلشراف: -

م بمساحة 4*3قياس  (5مكتب عدد )
 لكل مكتب 2م12التقل عن 

 تب ومنفصل لكل مكباب 
مدهون مع غال سلندر 
وايده من الكروم قياس 

 ( م2×1)

المنيوم بمساحة التقل عن 
( مع حديد حماية 2م2)

 مدهون ومنخل لكل مكتب

انارة اباريز في مواقع 
متفرقة وايبريز تلفون لكل 

 مكتب

( قياس 1عدد ) رئيسية اجتماعات غرفة
  2م20م بمساحة التقل عن 4*5

باب خشبي مدهون مع غال 
ندر وايده من الكروم سل

 ( م2×1قياس )

المنيوم بمساحة التقل عن 
( مع حديد حماية 2م2)

 مدهون ومنخل 

انارة اباريز في مواقع 
 متفرقة

 (2عدد ) 2م 4بمساحة  مرحاض
كالسابق لكن غال عاده 

 مع ايده كروم
كالسابق لكل بمساحة 

 (2م 0.25)
افرنجي مقعد مرحاض 

وشطاف يدوه وم سلة 
اسبة مج ز مع انارة من
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  Package II 173 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 بالماء الساخن والبارد

م بمساحة 2*2قياس  (1مطبخ عدد )
 2م4التقل عن 

كالسابق لكل بمساحة  بدون باب
م(  1.80×  1.80)
 (2م 3.25)

مجلي عديم الصدأ أو من 
الخزف حوض واحد مع 
مساحة عمل جانبية 
 مفرزة مع انارة واباريز

قياس  (1عدد ) والسكرتاريا المدخل
 2م9تقل عن م بمساحة ال 3*3

باب حديد مدهون مع غال 
سلندر وايده من الكروم 

 م( 2×1قياس )

 انارة + اباريز بدون شباك

غرفة حفظ عينات المكعبات الخرسانية 
بمساحة التقل عن  (1عدد ) والعينات

 2م9

 انارة + اباريز م( مع حديد حماية 1×1) م( 1×2باب حديد )

 مالحظة: 

والتنظيف والحراسة وجميع خدمات التش يل وتعيين موظ  لخدمة واالدامة الصيانة على المقاول القيام باعمال  .2
 .اضافي  المكاتب لمدة المشروع + ش ر

 وخط هوات  داخلية وأج زة خطوط مع ال ات  و الصرف الصحي ومقسم على المقاول تزويد الموقع بالماء والك رباء .3
 .المكاتب غرف لجميع عالية ةسرع ذات األنترنت خدمة وتأمين فاكس مع أرضي خارجي

 االثاث المكتبي: على المقاول تزويد المكاتب باالثاث الالزم المبين ادناه: .4
( مع كرسي مكتب بعجالت وظ ر منخفض منجد بالجلد 5م عدد )1.6ثالثة جوارير اليقل طوله عن  مكتب خشبي -

 .(5الصناعي عدد)
 (.12) عدد تبعجال اجتماعات مع كراسي كبيرة خشبية اجتماعات طاولة -
 (.2عدد ) الملفات رأسيا لحفظ رفوف مع خزانة خشبية -
 .القماش أو الصناعي بالجلد منجد بظ ر (10كراسي مكتب عدد ) -
 (.3) عدد خشبية للضيافة وسط طاوالت -
 (.2م عدد ) 2*1 قياس المخططات ودراسة لفرد خشبية طاولة -
 مجموعات. أربعة إلى المخططات فصل يتم حيثب التعليق كبسات ( مع1) عدد المخططات حامل راسي لتعليق -
 (.5خزانة خشبية عادية للملفات عدد ) -
 (. 7( طن عدد ) 1وحدة تكييف قدرة ) -
 صندوق إسعافات أولية و طفايات حريق. -

 :المكاتب تج يز فترة .5



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 174 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 إصدار ريختا من يوماً   15 تتعدى ال مدة خالل الم ندس الى اإلشراف مكتب تسليم و إنشاء ين ي أن المقاول على
 أو العمل صاحب يقوم فسوف المدة هذه خالل المكاتب بإنجاز المقاول قيام عدم حالة في و باألعمال، المباشرة أمر
 بل ت م ما المقاول حساب على و خدمات ا مع جاهزة و مسقتة مكاتب بتأمين األول الفريق بصالحيات يفوضه من

 .المقاول إستحقاقات من حسم ا و التكاليف
 :المرافقة اتالخدم .6

 على كذلك و الصحي، الصرف و الك ربائية الخطوط و باإلنارة كذلك و للشرب، الصالحة بالمياه المكاتب تزويد يجب
 األولي التسليم بعد ش ر إلي ا مضافاً  المشروع تنفيذ مدة طول الالزمة الصيانة و الحماية و الخدمة يوفر أن المقاول
 .لألش ال

 ف السيارات لإلشراف.على المقاول تأمين مواق .7
 بنود المختلفة تكون شاملة لضريبة المبيعات و أله نوع من أنواع الضرائب األخرى و أية رسوم جمركية.الأسعار  .8
 :ع ابانابيب المياه وتوا ديدمل تاأعم - 24

 : عـــــام :1
 .دس المشرفمن الم ن خطوط المياه قبل البدء بالتنفيذ تار اسمقاول أخذ الموافقة على على الم - 1
حيث يشمل العمل  لعملفي ابدء قع خطوط المياه القائمه قبل الاو ميق دققاول كش  وتمعلى ال - 2

وضع السطوح بموجب المواصفات و تعتبر تكاليف  ادةععادة الطمم واوإه ربات في أه نوع من التيالحفر 
 هذه االعمال مشموله ضمن اسعار العطاء.

حالة موافقة السلطه على  يفو دس  نط المياه القائمه بدون موافقة المباخذ المياه من خطو  حال يسم - 3
 س .دب تعليمات الم نك حسذلك يتم حساب كميات المياه المست لكه ومحاسبة المقاول على ذل

امكن  تقليل ماالخطوط المقترحه مع الخطوط القائمه يجب ان يتم بسرعه وفاعليه من اجل ال ان وصل - 4
 يد المائي للسكان .من االخالل بالتزو 

يات لعلى أه عمل او مواد مقدمه من المقاول، ال تعفي المقاول من المسئو  سدنقة الم فان موا - 5
 هذا العطاء. ط رو ش المناطه به حسب

حيث ال خطوط المياه المراد التوصيل علي ا باستعمال معدات خاصه يوافق عليه الم ندس  عيتم قط - 6
 .ص عموديه على محور الخطقلاية مل ربائي او ال ازه و يجب ان تكون عسمح باستعمال اللحام الكي

عليه ان يوفر و مه ئط المياه القاطو خ خلالتربه واالوساخ دااطه لمنع دخول اخذ الحيقاول معلى ال - 7
ع كل وصله قبل ه من موقجميع المعدات الالزمه بما في ا مضخة مناسبه جاهزه للتش يل لضخ الميا

يل من دخول المياه الملوثة واالوساخ الى خطوط لقتال جلع الخط المراد الوصل عليه من االمباشره بقط
 ه.مقائلش يل الخطوط ات دةعاالتوزيع القائمه ولتالفي التاخير في ا

ه ) ق القائممقاول اخذ االحتياطات الالزمه لعدم االضرار باه من خطوط المياه وكافة المرافعلى ال - 8
ل ذه المرافق  نتيجة قيامه باعمال العقد، المقاول تحت االرض (، واية اضرار يسبب ا  هندفو لمالسطحيه وا

استبدال ا كما كانت عليه قبل بدء العمل وتعتبر التكاليف مشموله ضمن اسعار  وا ا ن يقوم باصالحا يهعل
 .ي المقاول أه عالوات لقاء ذلكوال يعط العطاء
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  Package II 175 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

مال في اعمال العطاء يجب ان تفحص بعد اخذ موافقة الم ندس واد يقدم ا المقاول لالستعمان أه  - 9
أه اصفات المطلوبه او اية مواصفات اخرى مكافئه. و و للم وطبقا المقاول ةفقن رف المسبقه وذلك علىشالم

ه الم ندس غير صالحه او من نوعيه متدنيه او غير مناسبه كانت برأمواد ُأحضرت الى الموقع و 
 صه .اشروع فعلى المقاول اخراج ا من الموقع وعلى نفقته الخفي اعمال الم لاتعمسلال
 
 :  ممطلوا تاير فحل: ا2
 :  قخندلا ريضحت - أ

 . رياسو ملل ميلس ديدتمى ل علجل الحصوال مادائا يلزم دعما ثابتا و من الضروره ان يتوفر للتربه حيثم
 نميتالا)  ةمعان ردم ادالء بمو سير ويمالمو افل ست احمم( ت150ن )ع لقي ال قمع ىلع قدانخلا رفحت - 
تظم فقد يكون نم ريغ فل الخندقسا ن ويكساس طريا او حيثما الن ااك ذاا واه تلبم هبتر ال كون ت امدنعو ( 

 . هحساب ىعلمال العا ب ذه مالقيا ولقامال لىاكه وعمالسه ذه من الضروره زيادة
 هنكمملا هعر سالب ريساو ملا فوق  دميجب الر ير كما سموالد ايتمد ره قبليبك ةفاسمل قدنخلا رفح مدع بجي -
م وضع الطوب عد ويجب المخططات يف نيمباسوره  اليقل عما هو ملا ىلعا خندق فيال ضر ع ون كيو  ،
  ائم.داو ال قتمس لا مدعسوره لللماا تتحالصلبه االجسام و 
م تظبشكل منلبالط اه و نرساخال صار االلي وكذلك يجب قنشلمت باسفلح ( االالسطبقة قص ) طيتم  -
ن مسم  15 ه ومستقيمه وبزيادةظممنت دقخناال افحو  ون كت كيل رلحفا قةريط عنر ض النظب م قيستمو 

 الخندق.  فحوا كل ج ه من
ته نفق وعلىختصه لما ات جال ادهدتح لتياكن امالا ىال ئضالفاريات الحفج تانعلى المقاول نقل  -
 اء .ر العطااسع ضمن ولهممش  اتكاليفر لخاصه وتعتبا
 
 

 
 BEDDING  AND  SIDE  BEDDING طمم حول االنبوب : لا - ب
وب ض النظر عما هـو مبـين فـي المخططـات ) فـوق وتحـت  فيما يلي وضحكما هو ماألنابيب جميع  تردم -

عـن سماكة كـل طبقـة وبانتظام على طبقات ال تزيد   وتدك يدوياً  وعلى الجانبين( بمواد طمم ناعمة )التأمين(
 (:  مم 100) 
 مم ( تحت كافة أنواع وأقطار أنابيب الدكتايل ، أنابيب الحديد.150بمسافة )  -أ 
 ( فوق ظ ر أنابيب الحديد والدكتايل.  مم  300) بمسافة  -ب 
 الجوانب لكافة أنواع األنابيب كما هو موضح في المخططات. –ج 
 : التاليةواصفات مال ورج دالت حسب مين (أمواد الطمم الناعمة ) التتكون  -

 %  ارلما ةبنس حجم المنخل  
 100 ( "3/8)  مم 9.5 الوزن  ن% م 1ن ع ديز ت ال هينيطلا هلتكلا

C L 100 – 95 ( 4م ق) ر  مم4.75 ن زو لان % م 0ر1 نع ديز ت ال 
So3 80 – 45 ( 16)  مم 1.18 ن زو لا نم%  0ر4 نع ديز ت ال 

  Coal and Lignite30 – 10 ( 50م ) رق مم0.30 ن زو لا نم% 1نع ديز ي ال 
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 10 – 2 ( 100 مق) ر  مم 0.15 
 3 – 0 ( 200م رق)  مم 0.075 

 

 

 
 لمار ) %(بة اسن ل خلمنا مجح

 100 " ( ¾)  مم19
 100 – 90 " ( ½)  مم12.70
 70 – 40 " ( 3/8)  مم9.5
 15 – رفص (  4ه ر م) ن مم4.75
 5 –ر فص (  8ه ر من)  مم2.36

 
 ان بيج و همئال م ثرك( اال  مم 10 - 5)  نم حو ار م التي تتاجحالا منه ر اجحلا رسكو  ليسلا ةمصح ربتعت و
اد المو تبر و تعوره راف و هبوط الماسنجال ع او ذلك لمنه مو لنعالمواد المختاره الناعمه كثيرة ا ن وكت ال
 ا ، نباو ج يف و ريساو لما تحت هيو سته للسبطينيه غير منالد االمو ااو  ه التي تتكسر عند ترطيب اشيريلطباا
 . تافي المخطط هي مبينها مسبن حكوتف لدكجة ادر  ماا
 أعاله وحسب طبيعةه قبلساد االمو ا ه منأ عمالتالس شرفمال سندأخذ موافقة الم ب  يجل حاه أ لىوع
 وقع .الم
 
 
 :ه و لعلا حطسلا ىلا ممطلا -ج 
 :( يبتراالح طسلا تاذ)  االرض يفنادق خلا:   1 - ج
 فقاو م اد مختارهو م نمض ى منسوب االر لا هر و سظ رالما مم( فوق 300ب )و سنم نم ممطلا داو م ن وكت -

ا من  بقهكل طاكة ن سموتكولدحل على طبقات وا ءلمابا شالر  عيه ميككا نيالم  زهجاالبعلي ا  ويجره دك ا 
 مم.200تزيد عن  ال
ت طاطمخلاى عل مبينو ه كماو م ملطل هفاجلا فهثاكلا نم%  90 نل عقي ال امب ن وكتف كدلا ةجر د امأ -
 .AA SHTO  . T. 180قم ر ت افاصحسب المو  لعدملر بروكتر اسب اختباوح
الم ندس المشرف ( ، من  لي افق عه ) موابسنام ادو من م قدانخلا مدر له لالمختاره المستعم تكون المواد -
 طعو قره اجالحلى اع ه و تحتال و ه بو لطملا كدلا ةرجد ىلع لوصحلجه لدر والشوائب ومت تضالفال نه ميخال
 داو ملل(  Plasticity Indexه)دونلال ى ويكون محتو  سياق اهمم( في 50ن )ع  امجح ديز ي يتال هناسر لخا
ثر اكه العظمى ل ا فلجاافه الكثا( وتكون 1377قم )يه ر يطانالبر فات مواصلل اقبط(  10)  نم قلا هبسانملا
)  فرالح مواد ةايفكو حالة عدم صالحية ا وفي ،فهثالكلي سيالقاتور كر ص بحف سب( ح3مس/مار غ1.6) نم
 ه منمعتمد رحف نم ةحالصلا ممطلا داو مد وريوت ضارحه اصاالخ هقتفنلى عل و ومقالى العف(  تاير فحلا جاتن
 شرف.مال سموقع ويوافق علي ا الم ندج الخار 
 :رصفه (ال ا ، اتاحلسا ، عر او السطوح المعبده ) الش يف قدانخلا:   2 - ج
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ع جميو  فرياطالاو  )المسفلته( واالرصفه ةدمعبال اتلساحاو  الطرق وح طس عاضو اة داعا لاوقملا ىلع -
الشوارع  في تريافالح يجة للعمل وذلك اثناءت نتتضرر او  رياتالحفناء ل اثنشاءات التي تزاال واات  الممتلك

 . تيار فلحة اعمليل بق هيعل تانك امك هاشملل ترامم ةيا وا هرصفاال والطرق  و 
ت حاسالاو ع وار سوره الى منسوب السطح في الشالما  رق ظوف(  مم 300وب )سمن من ممطلا داو م ن وكت -
 كة طبقة السطح ( : سما تباراالععين خذ باال ي ) معيلا صفه كمر و اال ا دهمعبال
او سي يسأت تيه او وجهلفسإ طةلخب ةدبعم تناك ءسواتة ( لمسفلة ) ادعبلما عر او شلاو  ق رطلا لوط ىلع - 1

و ا بدهعت مانء كا)سو  تاساحلوا همشالت اار ممو  ((Asphalted , M C . Or seal coatختامي وجه 
 لحدتو  ءاملاب شر ت B.C)) من الفرشيات الحصويهكون ان تيجب طمم د الموا كل ،خرسانيه( لطه او مب
 موذجيه.النططات حسب المخ لمطلوبهاالدك  مم وبدرجه 150طبقه عن لك ةكماس ديز ات ال تقبط لىع
 هالع( أ 1  - 2 - ج)  رهفقلي اف ورهكالمذ واعنال ان ل ( مائكل مشعند قطع الشوارع ) عرضيا او ب - 2
 طبقات كما يلي : على كون تان  قة السطح المعبده يجبل طببق ممطال دامو  انف
 28 عدب 3ك م/سم200تقل عن ال ى ر  صي كعبسر مك قوةم ( بم 300لعادية سماكة )ن الخرسانة ام - أ
  طاتمخطلا بسحما يو 
الناعم )طبقة طمم ة اله طبقجو  ةايل و  هعال( اأ  ) دبنلا يفة رداالو  ةديعاال نةاسر لخقة اطباسفل  من -ب 

 مدر تو  هصفات ادنااو ملا بسح ( Base Course)  نشخلا ركامالمن  طمملد اامو  ن التأمين( يجب ان تكو
 ورد سابقا حسب المخططات.  امكتدك و 
رق الط ءنشاإل ماعال همالعا هينفحسب المواصفات ال . (B.C) ويه صالح ياتشر فلا ةدام جر دت ن وكي
(   2-3)   لودج ( 1-3) صل  فال 1991ن  وزارة االش ال العامه واالسكان  لسنة ره علصادور االجسو 

Glass  B  يلاتكون كالت : 
 

 % الوزن ب حس راالم ةعربم تاتحفل بخنملا مجح
Glass    B صةبو  مم 

50 2 100 

37.5 1.5 70-100 

25 1 55-85 

19 ¾ 50-80 

12.5 ½ ----- 

9.5 3/8 40-70 

 60-30 4رقم  4.75

 50-20 10رقم  2.00

 30-10 40رقم  0.425

 15-5 200رقم  0.075

 
 :فير اطالفه واصر ال وا تساحاالو  عر واشلا حو طس عضو  ةداعا - د
اريف ..الـخ الـى مـا كانـت عليـه طـالاو ه ت واالرصـفااحسلواق رالط ضاعو عادة أإم التام باز تلال االمقاول  ىلع -

الجســور الصــادرة عــن وزارة االشــ ال العامــة ال إنشــاء الطــرق و مــة ألعمــعااليــة صــفات الفنوالمب ابموجــ
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. ) وعلــى المقــاول اإللتــزام بالتنفيــذ حســب متطلبــات وزارة األشــ ال العامــة واإلســكان 1991واالســكان ســنة 
 أو عالوات إضافية (.بدون أه تكاليف 

العامه العمال  الفنيه اتصفمواورد في الا لمقه متعلقه ب ا مطابلل ااالعما ةفاكو  هلمعتسملا داو ملا ن وكت -
ن ما رأ علي طاوم 1991 لسنةان نشاء الطرق والجسور الصادره عن وزارة االش ال العامه واالسكا
 ر.ابعتى هذا االلعر سفوت رأوتق اءعطال قئثاو  نمزأ ج يتال جزء تفااصو لماه هذ ربتعتو  ،تاليدتع
ة بموافقو  تمخططالا على هبينمال لصيافتالو  اتصفواملا بجو فه بمالطرق واالرصع وضة ادتم اعي -

ء ااثن فهت المعنيه لسطوح هذه الطرق واالرصطالسلل اقب نمضع الو  ره اذا تم ت يينا على، الم ندس
 قابطح سطو ذه اله وضعة اعاد اولقملا ىلع نه يتوجبافه( فصر ا عملو ارق طيد بتع ثلموع )ر مشالذ يتنف
د (  ديضع جو  رخب اس) ح عضاالمو  هفي هذ المنفذهال معلالي لو طلا رتملا باسح متيو  عوض رالخ

  .تمياكلل اجدوفي  ابلها يقحسب م
ار ن االسعنقاض مشموله ضمال الة وترحيل ازانت عليه و كامالى ا حو طسلا عضو  ةداعا فيلاكت ربتعت -

 . جدول الكميات يلك فذ فخال ركالم يذت مواال أه علك االفراديه العمال تمديد خطوط المياه و ال يدفع لذ
 :اع السطوح كما يلييتم إعادة أوض -

 (: ه) المسفلت هدبعساحات الملاو  عر ااوال : الشو 
فقة الم ندس يتم اعادة على موا لوصحلاو  مز ال لا بو سنملا ىلال صوو والدك مم واللطا مالبعد االنت اء من اع

 ي:ا يلع كموضع السطوح المعبده والشوار 
جب و بم دلالمعتر كو بر ر باتاخ% ( حسب  95ة ) لدرجل لدحوا اءمالبش ر توريد وتوزيع وخلط وفرش و  - أ
  Sub - Base) ولي اال س ساقة االبطلك ذلو  لدحلا دعب مس 15 ةكامسب و AASHTO - T180 بجمو ب

Course ) . 
 عدلةمال ربروكت ربةجت بسح%  100 لماء والدحل لدرجةتوزيع وخلط وفرش ورش باتوريد و  -ب 

AASHTO - T180  ه نيلثااس اسالبقة اطك للوذ لحدلاد بعم س 15 ةكامسبو(Base  Course ) 
ر لطرق والجسو عامه العمال الاات الفنية اصفحسب المو  جهدر مته ينثالاو  ىلو ال ا نيتقبطلا داو م تكون  -ج 

 .( ب)   نص(  2 - 3)  لودج( 1– 3) فصل   حسب:
م توي 2م/  م ك1.5 لدعمب(  MC - 70)  تلفسا نمPrime Coat  سييساالت هلوجرش اد و توري -د 
 انيكيًا. كيم شر لا
 لقتال  ةكامسبو  ( Hot Bituminous Concrete)ساخنه له ايتتوريد وفرش ودحل الخلطه االسفل -ه 
  ل.حدلا دعب مس10نع

 
 ه:فصر ال ا:  ايناث

عاد ت سدن مال ةقفاو م ىلع لوصحلازم و ال لاب و سنلى المل اوصولك وادالبعد االنت اء من اعمال الطمم و 
ب تعليمات وموافقة الم ندس، سواء كانت جمو ب و المواصفات سبح" قاابست عليه نالى ما كا هفصر ال وضع ا
سم تحت البالط  10سانيه سماكة  مدة خر الماش ،  هعاو ناب طالب)  طالو با يهرسانلتيه  او خسفا  صفهاالر 
). 
 
 : فرياطالا:  اثلاث



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 179 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 .هلحالايه لع ون كما ت بحسو  عالصن هز جاه هانلخرسو من اا هيجر ح اام فرياطاال ن وتك
شمل العمل ي( و  3 - 1ة سببن ي باستعمال مونه االسمنت والرمل )لصالا ا ضعو  بسح فير اطالاب كر ت -
عمال االيع مومونة التركيب والتكحيل مع ج ما (يو  28بعد  2م / سمك  200العاديه )  هناسر خلا نم  عدهاقال
  ف.ر شملا  سدلم نا ةقافو مبو 
 
  :  )Reinforced  Concrete  Encasement (: الت ليف بالخرسانة المسلحة   3
لخطوط المياه حيثما تتقاطع مع خطوط الصرف الصحي أو في حال مرورها  ( RCE ) توريد وعمل ت ليف -

 .  التفصيلية حسب المخططاتوالعبارات حسبما يتطلبه واقع العمل بموجب تعليمات الم ندس و ودية في اال 
 28بعــد  2ك ــم / ســم 250يعمــل الت ليــف مــن الخرســانة المســلحة بقــوة كســر مكعبــي صــ رى ال تقــل عــن   -
 .يوماً 
 أيام قبل ردم الخنادق. 7يجب ايناع الخرسانة لمدة ال تقل عن  -
 يشــملالســعر للمتــر المكعــب و بــالمتر المكعــب  ( RCE )لخرســانة المســلحة بال الت ليــف يــدفع عــن أعمــا -
ــواع التربــةحفريــات ال ــة خرســانةالو  فــي جميــع أن  150بقــوة كســر مكعبــي صــ رى ال تقــل عــن ) لنظافــةل العادي

(  2ك ـم / سـم 2800والطوبار وحديد التسليح ) اج اد خضوع والخرسانة المسلحة (  يوماً  28بعد  2ك م/سم
ونقـل االنقـاض بموجـب المواصـفات واعـادة الـردم مـع الـرش بالمـاء والـدك واستعمال اإلسمنت المقاوم لألمـالح 

تعليمــات حســب بموجــب المواصــفات والمخططــات التفصــيلية و  الــخ وجميــع مــا يلــزم كــامالً … واعــادة االوضــاع 
     .الم ندس

 
 

 ممثل ومستخدمو المقاول )ج از المقاول المنفذ(: -25
تعين على المقاول أن يعين الج از المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون هذا الج از متفرغا للعمل في الموقع طيلة مدة ي

تنفيذ المشروع، وأن تكون لديه المسهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كلي ما على مشاريع 
 مماثلة:
 مبلغ الحسم / دينار / ش ر العدد المطلوب سنوات الخبرة  المسهل العلمي الوظيفة الرقم

هندسة بكالوريوس  ممثل المقاول -1
 مدنية

15 1 1500  

هندسة بكالوريوس  م ندس موقع -2
 مدنية

7 1 1000  

هندسة بكالوريوس  م ندس موقع -3
 ك ربائية

- - - 

  500 1 7 كلية جامعية متوسطة مراقب -4
  500 1 7  توسطةكلية جامعية م مّساح -5
  300 1 - ثانوية عامة قّياس -6
 سالمه مراقب -7

 عامه

 600 1 4 عامه سالمه م ندس
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 :  يتعين االتفاق فيما بين المقاول والم ندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد ج از المقاول المنفذ.مالحظة
نه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم خصم ما يقابله من وفي حالة تخل  المقاول عن تعيين أه فرد منه أو ت يب أه فرد م

 رواتب مثل هسالء األفراد غير المعينين أو المت يبين حسب تقديرات الم ندس. 
على المقاولين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية ش ادتين األولى من نقابة الم ندسين األردنيين *  

اولي اإلنشاءات األردنيين )حسب النموذج أدناه( تفيد بأن المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات الخاصة والثانية من نقابة مق
بالمقاولين غير األردنيين وفقا ألحكام قانون نقابة الم ندسين األردنيين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل 

ش ادتين وفقا لذلك يعتبر مستنكفا عن استكمال إجراءات اإلحالة ويحق لصاحب توقيع االتفاقية وكل مقاول ال يقدم هاتين ال
العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم ب ا دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأه 

 مطالبات م ما كان نوع ا.

 

 والمقاولين للمتع دين العامة السالمة شروط-26
 واقعمال في الناس وعامة العاملين جميع لسالمة الالزمه ءاتااالجر  اتخاذ والمتع دين ولينالمقا على .1

 و الالزمة السالمة ومعدات الشخصية الوقاية ومالبس االج زه بجميع لدي م العاملين كافة وتزويد
 علي ا. المتفق اراالسع على زياده ايه بدون  و المشرف الم ندس مع بالتنسيق و أدناه البنود حسب و الضرورية

 و العمل بدء قبل العامة السالمة متطلبات اتباع و التحذيرية تااإلشار  وضع المتع د او المقاول على .2
 : الحصر ال المثال سبيل على تشمل العامة للسالمة خطة تقديم

العامة السالمة مشرف إسم( المواقع في العامة السالمة عن المسسولين األشخاص أسماء(  
إتباع ا والواجب العامة بالسالمة الخاصة للعاملين المتع د او المقاول تتعليما. 
الخ............... , العاكسات , التحذيرية اإلشارات( تشمل التى و المرور إدارة خطة( 
بالعمل البدء قبل و للمعامالت التصاريح عن نسخة تقديم. 
الخ .............ال از خطوط ، تلفون  , ك رباء بلكوا ( مثل األخطار مصادر وتعليم تحديد المقاول على( 

 . الطرق  على العامة السالمة لضمان الالزمة اإلجرءات اتخاذ المقاول على .3
 العمل مواقع في العامة السالمة على الدوره  التفتيش  المسسولين رافاإلش م ندسي اليرموك مياه شركة ستقوم .4

 مخالفة كل عن المقاول مستحقات من االتفاقي بالتعويض المطالبة يتمس السالمة بمتطلباتااللتزام  عدم حالة وفى
 .المشرف الم ندسرأه  وحسب دينار (200 – 50) بمقدار النموذج وحسب أعاله الواردة المخالفات من

 زياده ايه بدون  الالزم بالطوبار الحفريات جدران تدعيم و العامه للسالمه الالزمه االجراءات اتخاذ المقاول على .5
 .االسعار على

 .دينار 100 مقدارها بزياده أشعار سابق دون  ال رامه قيمة رفع سيتم المخالفه تكرار حال في .6
 

 المتع د قبل من توفيرها المطلوب والمعدات المستلزمات
 اليه لكل التاليه السالمه مستلزمات توفير -1
 اسعاف صندوق 
حريق طفاية 
عاكسه)لواح ( فلشر 
مناسبه واناره كشاف 
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 -:عامل لكل التاليه الشخصيه الوقايه ومالبس السالمه معدات توفير -2

سالمه حذاء 
لرأسا لحماية خوذه 
قفازات 
كمبريسات على العمل حالة في سمع واقيات 
عاكسة سترة 
البالستيكية االقماع من كافي عدد 
وتحذيرية ارشادية اشارات 
عاكس شريط 
ايةحم حواجز 
آمن غير بشكل العمل مكان ترك عدم 
البراميل مثل وذلك وااليذاء السيارات حركة اعاقة تسبب معدات استخدام عدم 
 بالمواطنيين تلحق قد ضراروأ مخاطر وعن العامة السالمة بقواعد العمال تقيد عن المسوؤل هو المتع د يكون 
المتع د قبل من الم نية والصحة السالمة بواجبات للقيام ومسهل مدرب شخص اوتدريب توفير 
العامة السالمة شروط تطبيقه عدم عن ناتجة خساره اى المتع د يتحمل 
 متابعةالمشروع عن المسسل شرافاال م ندس قبل من للعمل المنفذ المتع د مع اعاله النقاط وتنفيذ متابعة وليةس مس تكون 
. 
 Environmental Mitigation andم بتعليمات اضافة لما سبق اعاله, على المقاول االلتزا -

Monitoring Plan  والمدرجه في ملحق العطاء ويعتبر تنفيذ هذه التعليمات وااللتزام ب ا محمل
على االسعار االفرادية لبنود العطاء وال يستحق المقاول اه تعويضات ماليه مقابل االلتزام 

 . EMMPبتعليمات 
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 العامه السالمه شروط لتطبيق المتع دين تع د نموذج
 ........................................  المتع د السيد

 وقوع لمنع العمل وبعد وخالل قبل العامه والسالمه الصحه بأمور التام التقيد عليك شركتكم على العطاء احالة تم أنه بما
 .الحوادث

 علي ا والمنصوص الطرق  على الضروريه العامه السالمه معدات جميع بوضع الشوارع في الحفر حالة في عليك يتوجب لذا
 السير دائرة قانون  في
 أوالمشاة تاالسيار  لسائقي أو المشرفين أو المشروع في للعاملين بالنسبه الحوادث هذه كانت سواء حوادث وقوع لمنع وذلك
 مايلي من ا أذكر غيرهم أو

 -: الحصر وال الذكر سبيل وعلى

الحاجه وحسب مختلفه وبأحجام كافيه بأعداد مطاطيه أقماع. 
الليل في العمل كان اذا اً  خصوص الحفريه منطقة حول تحذيريه أضواء وضع. 
الشريط هذا داخل تكون  أن يجب العاملين جميع حركة بأن االعتبار بعين االخذ مع العمل مكان حول تحذيره  شريط وضع  
الحفريه في شخص أى سقوط لمنع االتجاهات جميع ومن الحفريه حول اغالق حواجز وضع. 
الكافيه وبالمسافه وبعدها الحفريه موقع قبل وارشاديه تحذيريه مرورشارات ا وضع. 
الحمايه توفير من نتمكن حتى وبعده الحفريه موقع قبل الليلي العمل حاالت في لسيارهر اظ  على الموجود الواح استخدام 

 . الموقع في للعاملين هالالزم
في العمل كان اذا صاخصو  السير عملية تنظيم اجل من الحفريه موقع وبعد الحفريه موقع قبل العاملين من اثنين استخدام 

 .وسطيه بجزيره مفصول وغير باتجاهين فيه السير شارع
العمل منطقةب المحيط التحذيره  الشريط نطاق خارج أشخاص أية أووجود أخرى  مواد أية وضع عدم. 
والحجارهراميل الب مثل اعاله المذكوره العامه السالمه أدوات محل لتحل أخرى  مواد أية استخدام عدم. 
بس ولة رويت م من للسائقين يمكن حتى ليال واضح بشكل مرئيه مالبس ارتداء الموقع في العاملين جميع على. 
الموقع ذلك في الالزمه العامه السالمه ومالبس ادوات جميع ارتداء الموقع في العاملين جميع على. 
االستالم قبل الموقع في العامه السالمه ادوات استخدام تدقيق عليه فيجب العمل باستالم المشرف قيام حالة في. 
عليه وتوقع منه المشروع من جزء أى استالم واليتم العمل عن يوقف فانه العامه السالمه المور المتع د مخالفة حال في 

 .مناسباً  الشركة تراه ما حسب تحدد ماليه عقوبه
أه او الناس عامة من أم لدي م اً  موظ  سواء شخص أله تقع عمل إصابة أه مسسولية المتع د عاتق على تقع 

 ةلشرك عالقة وال والضرورية الالزمة العامة السالمة تدابير إتخاذ عدم عن ناتج اآلخرين ممتلكات في الضرر يلحق حادث
 .بذلك مياه اليرموك

 
 ...........................: التاريخ ......................: التوقيع ................: االسم
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Technical Specifications 
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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 

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 tests and analysis required by the applicable standard shall be performed by an accredited third-party inspection 

agency.  

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:  
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ALL TESTS’ COSTS BEFORE AND AFTER THIS ITEM AND WHETHER LOCAL OR ABROAD SHALL BE 

BORNE BY THE CONTRACTOR AND THE COSTS SHALL BE INCLUDED IN THE TENDER UNIT RATES. 

1.4 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. 

The Contractor’s rate shall include all costs relating to above-mentioned requirements. 
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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 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 

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 150 mm and above and gate valves type for diameters less than 150 

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 ope 

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. 

All valves of the same type shall be from one manufacturer. 
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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 ope 

 

Valves and accessories must conform to current EN standards, ISO standards, or 

equivalent with respect to nomenclature, classification, symbols, and conditions of 

manufacturing, properties, and tolerances, conditions for the preparation of the 

specimen, test rules, identification labels, and acceptance clauses.  

Molded pieces must have perfect outer surfaces without chips and must be finished by 

means of debarring or filing. 

Connecting surfaces of all flanges must be machined. Flanges must also have one or 

several circular grooves to facilitate grip. All surfaces which are subject to friction 

must be machined; boreholes in covers, blind flanges, and flanges that connect pipes 

must be produced by means of drills. Manual precision grinding of valve seats and 

surfaces of sluice valves is required for purposes of stability and accuracy of shut-off 

elements. 

Operating stems must be made of stainless steel. They must be machined complete 

with straight edges and show no defects or scarcity of material. Toric ring seals must 

be used for sealing.  

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.  

Seal bush must be replaceable under pressure. 

Manufacturer's marks, flow diameter, and an arrow indicating flow direction must be 

visible on the device's outer surface. 
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Punched or forged special elements will have this information stamped upon them. 

Before materials are accepted or used, the Contractor may be required to supply the 

Supervisor with a sample piece of every hydraulic equipment, fitting, valve, and 

accessory, etc.... that he wishes to install. 

All shut-off devices shut in a clockwise sense. This will be indicated by 'O' (open) and 

'C' (closed) with arrows either on the handwheel or the head of a piece. The operation 

of shut-off devices must be easy both for opening and closing. All valves will be 

flanged.  

The following nominal pressures are stipulated: 

 

Table 1: Nominal Pressure 

Nominal Pressure Pressure Tes6t Body Seat (Sealing) 

10 bars 16 bars 10 bars 

16 bars 25 bars 16 bars 

25 bars 37.5 bar 25 bars 

40 bars 60 bars 40 bars 

1- Third-Party Witness 

The supplier shall furnish an original accredited certificate of conformity from the 

third-party inspection agency showing all test results and analysis required by the 

applicable standard (EN 12266-1/2), where test certificates are required. The third-

party inspection agency shall, under this contract, have witnessed the manufacture and 

testing operation to verify compliance with the technical specifications and the 

relevant standard.  The third-party inspection agency shall verify that all materials 

used are eligible for the relevant standard production requirements. All certifications 

should be from a certified and approved the third party, and the certificates must be 

related to the same batch delivered to YWC. All certificates must be valid and written 

in English. 

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 the similar accredited authority. Final 

inspection tests must be done in accordance with the test requirements of EN 12266-



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 193 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

1/2. If any of the tests mentioned in the standards cannot be performed by the Royal 

Scientific Society, then the supplier should provide a third-party certificate for those 

tests taking into considerations all the statements mentioned in the “third party 

witness” section.  

All testing costs should be borne by the supplier in all cases. 

3- Valves Packing and Protection 

All valves must be packed in such a way to allow instant use on-site without additional cleaning. 

All valves shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. The 

cost of packing shall be deemed to be included in the Contract Rates and crates will not be 

returned. 

Valves are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, such as 

bolts and gaskets. 

4- Identification 

The supplier shall be responsible for ensuring 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 Water  

Tender Number – Variable 

In addition, the container shall be marked with the following information. 

Total gross weight. 

Total net weight. 

Packing list reference number. 

Transport and Deliveries 
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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 offload the materials onto the storage area as directed by the 

Engineer. All materials delivered will be examined and inspected by the Engineer and taken over 

by him. 

The Contractor shall provide necessary details to the shipping line on precautions to be taken 

during loading/unloading, handling & transport of the pipes & fittings, and other components. 

The contractor shall provide to the Engineer a set of recommendations of the manufacturer for 

handling, loading, unloading, transporting, and storing of polyethylene pipes and fittings.  

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 up to and from 

YWC store yard. 

The (DDP) price shall include all costs relating to the above-mentioned requirements. 

5- Handling 

Care shall be taken during loading, transporting, and unloading. Under no circumstances shall 

valves be dropped or rolled against one another.  All valves shall be examined.  Any damaged 

materials must be rejected by the Purchasers. 

6- Details to be provided at the time of tender 

1. Conformity to a standard certificate from a certified third party. 

2. Manuals and technical catalogs. 

3. Dates of batches or consignment deliveries. 

4. The supplier shall state which sections of the schedule of requirements he proposes to 

price and supply. 

5. Any alternative standards proposed, including demonstration of equivalency or superiority 

to the standard specified, if allowed. 

6. Any alternative materials proposed, including demonstration of equivalency or superiority 

to the standard specified, these alternative materials should be subjected to the client’s approval. 

7. Where the supplier offers alternative standards, materials to those specified, the supplier 

shall provide prices for those specified and the alternatives proposed. 
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8. The supplier shall include in his price the training elements related to the materials he 

proposes to supply and shall list the elements of training offered if needed or requested. 

9. The supplier shall provide prices for the equipment applicable to the sections of the 

schedule of requirements he intends to price. 

10. The supplier shall provide full details of his materials tests and procedures. 

11. Any alternative proposed specification for combined tracer and marker tape. 

12. ISO or EN certification for management and product. 

13. CVs of proposed training staff, if necessary. 

14. Costs of Trainers expenses, if requested. 

15. Training program, if requested. 

7- Manuals and Technical Specifications. 

The supplier shall provide full technical specifications for the items to be supplied at the time of 

tender. In addition, he shall provide full instruction manuals, which describe the correct methods 

and procedures necessary to construct the pipeline system in accordance with best practice. 

Conformity to the standard certificate must be supplied at the time of tender, where this certificate 

must be issued from a certified third party and valid up to date. 

8- Additional Services 

The supplier shall provide details of additional services, which he can provide, e.g., technical 

advice and support, and shall state his capability for supporting the project in the location at the 

time of tender. 

9- 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. 
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2.1 GATE VALVES 

The Gate valves shall be ductile iron in both the Non-Rising Stem and Outside Stem 

versions as specified. All valves will be rated for working pressure. 

Part Name Material  

body wedge and bonnet 

 (10-25 bar) 

 

Minimum ductile cast iron EN 1563- EN-JS1030- EN-GJS-

400-15 (GGG 40), or equivalent 

 Minimum ductile cast iron- EN 1563- EN-JS1050 -EN-GJS-

500-7 (GGG 50), or equivalent 

body wedge and bonnet 

 (40 bar) 

same body material as PN 16-25 could be used or "cast 

steel”.  

 

seat              

 

Resilient seat Wedge full lining with EPDM for water system for pressure 

less 16 bars. According to EN 1171. 

Metal seated Non resilient seat (metal seat and wedge ring utilize welded 

of stainless steel for water system and resistant zinc free 

bronze for wastewater system). 

Valve stem(shaft)  shall be stainless steel from the following grades:  

SS 420 (x20Cr13) (for potable water)  

With 13% chromium according to EN10088-3 (ASTM –

A352 CAGNM cold rolled thread). 

Outside screw stem and stem nut made of hard bronze with 

double o- ring sealing type for Non –rising stem.  

Thread nut    Brass, bronze, SS304, SS316. 

(SS-EN1982, SS-EN 12168, EN 10088-3) 

Body Bolts shall be electro-zinc plated steel with hex heads and hex nuts 

in accordance with A2    SS-EN 10088-3 

-Rotation of Opening 

All valves shall open by turning to the left or counterclockwise when viewed from the 

stem. 

-Coating 

All internal ferrous metal surfaces shall be fully coated, blue color, holiday free, to a 

minimum thickness 250 microns epoxy coating. Side coating shall be non-toxic, 

impart no taste to water, and shall be coated in accordance with EN standards.  The 

color is Blue, and the grade code is RAL 5005 or RAL 5015. Any other grade must be 

subjected to YWC approval on time of tender. 
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2.2  BUTTERFLY VALVES 

-General 

1. Butterfly valves may be used on water mains 8 inches and larger.    

2. butterfly valves shall be of the tight closing, metal seat type with recess-

mounted and securely fastened to the valve body or attached to the valve disc. 

Directions of flow shall be satisfactory for applications involving valve operation after 

long periods of inactivity.  

3. Valve discs shall rotate 90 degrees from the fully open position to the tight shut 

position. 

4. Double eccentric design  

-Material 

Part Name Material  

Body and cover  Ductile cast iron EN 1563- EN-JS1030- EN-GJS-400-1 

Sealing disk lever Ductile cast iron EN 1563- EN-JS1030- EN-GJS-400-15 

(GGG 40) 

Shaft   Min X20Cr13(1.4201), SS304, SS316.according to (EN 

10088-3) 

Thread nut   Brass, bronze, SS304, SS316. (SS-EN1982, SS-EN 12168, 

EN 10088-3) 

Bolts Shall be electro-zinc plated steel with hex heads and hex nuts 

in accordance with, A2 SS-EN 10088-3 

-Design 

1. Face to face to EN 558-1, basic series 14. 

2. Flanged in accordance to EN 1902-2. 

3. Flanged connection to DIN 2501. 

4. Soft sealing. 

5. Glands shall be O-ring. 
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6. Valves shall be suitable for installation in either horizontal or vertical positions. 

-Coatings 

All internal ferrous metal surfaces shall be fully coated, blue color, holiday free, to a 

minimum thickness 250 microns with a two-part thermosetting epoxy coating. Said 

coating shall be non-toxic, impart no taste to water, and shall be coated in accordance 

with EN standards.  The color grade is RAL 5005. 

2.3 Air Valves 

-Single Air Release Valve 

Air Valves shall be single automatic air valves, PN 16, operation pressure PN 0.1 – 6 

bars and 1-16 bars, with body/bonnet of special plastics or Ductile Iron according to 

EN-GJS-400-18 / EN-JS 1030, or equivalent, according to EN 1563 (GGG400 - 

DIN1693). 

-Air and Vacuum Valve 

The air and vacuum valve shall be able to automatically exhaust large quantities of air 

during the filling of a pipeline. The valve shall automatically close when water fills 

the valve and remain closed while the system is pressurized but open automatically to 

admit air while draining or a negative pressure condition. Safe operation even under 

high-volume, high-speed venting up to sonic speed. 

The valve shall be with a venting orifice no smaller than the nominal valve size. 

The float ball shall be spherical and made of stainless steel grade 316. 

All Internal parts shall be made of stainless steel grade 316. 

Shall be of the triple function type with a flanged inlet to EN 1092-2 PN 16 (or 10) 

(DIN 28605 / DIN 2501/BS 4504) and shall be suitable and approved for the use with 

potable water at a nominal working pressure from 1 to 16 bar.  

Body and cover shall be of ductile iron EN-GJS-400-18 acc. to EN 1563 (GGG 400 - 

DIN 1693) and shall be inside, and outside epoxy powder coated complying in 

general with DIN 30677 part 2, coating thickness shall be minimum 250µm, freedom 

from imperfections shall be tested by high-voltage method. 
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Orifice and float balls shall be of corrosion-free material (stainless steel or plastic), all 

seals shall be of EPDM or NBR suitable and approved for potable water. 

Automatic Air Valve, Single-Chamber Type 

The Automatic Air Valve shall combine the operating features of both an air and 

vacuum valve and an air release valve in one house. The air and vacuum valve portion 

shall automatically exhaust large quantities of air during the filling of the pipeline and 

automatically allow air to re-enter the pipeline when the internal pressure of the 

pipeline approaches a negative value due to column separation, draining of the 

pipeline, or other emergency. The air release valve portion shall automatically release 

small amounts of air from the pipeline while it is under pressure. Safe operation even 

under high-volume, high-speed venting up to sonic speed. 

The valve shall be with a venting orifice no smaller than the nominal valve size. 

The float ball shall be spherical and made of stainless-steel grade 316. 

All Internal parts shall be made of stainless-steel grade 316. 

The seat shall be replaceable and made from Buna-N rubber or other suitable 

elastomer compounds suitable and approved for potable water. 

Single-chamber valve directly operated by the medium. 

Two-orifices venting system with 3 functions (supply and release of air as well as 

automatic venting during operation).  

Safe operation even under high-volume, high-speed venting up to sonic speed. 

With test and purge connection. 

Body and cap made of ductile cast iron EN-JS 1030 (GGG-40). 

Inner parts made of stainless-steel grade 316 (DN 50 float made of plastic). 

Seal made of EPDM. 

Equipped with inspection valve. 

Corrosion Protection: 

Inside and outside with epoxy coating to GSK standards for heavy-duty corrosion 

protection to DIN 30 677-2, coating thickness >250 µm, color: RAL 5005 blue 
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2.5 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. 

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. 

2.6 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 
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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 

2.6.1  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. 

 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. 

2.7 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 
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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 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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2- Ductile Iron Pipes and Fittings 

 2.1 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. 

- 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. 

- 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 Sheet 

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. 

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. 
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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: 

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. 
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b) Bituminous paint. 

c) Epoxy powder. 

d) EPDM Sealing Rings and Rubber Gaskets. 

e) Lubricating paste. 

f) Finishing layer. 

 

- Manufacturer’s Authorization form:  

The contractor should submit along with his technical submittal the attached Form signed and stamped. 

- Supply of Materials-Pre-requisites Requirements:  

According to Annex 4 the contractor should submit all the materials manufacturer’s 

requirements. 

- 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. 

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. 
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- 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. 

- 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 
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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 

- 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.  

 

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: 
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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  

250 274 3.9  

300 326 4.6  

350 378 5.3 4.7 

400 429 6.0 4.8 

- 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. 



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 209 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 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. 

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. 

 

The internal and external coating of all pipes and fittings shall be compitable . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 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. 
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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. 

- 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. 

-  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). 

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. 
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 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 

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. 

- 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 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. 
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- 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. 

- Third Party Witness 

Pipes and pipes fittings  inspection prior to shipping and during the manufacturing should be carried out as per the 

below details: 

 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. 
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 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. 

-  

 

 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 



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 214 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

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. 

- 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 to applicable standards mensioned in the technical spacifications. 

 

The test should include: 

1. Dimensions Examination. 

a) Wall Thickness. 

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. 

- 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.  
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- 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. 

 

 

 
 

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: 
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 Using YWC water direct from the network by installing a bypass connection and as instructed 

by the concerned people in YWC. The costs for the mentioned connection as well as required material, 

labour, etc. will be borne by the contractor. 

 Using YWC tankers 

 By using private tankers, the water should be tested first by YWC to ensure that the delivered 

water is potable water before executing any bacteriological tests. The costs to ensure the water quality 

will be borne by the contractor. 

The attention of the Contractor is directed to 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 
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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. 

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 
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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.  

 

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  

 

 



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 220 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

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. 
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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. 
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3.4  WELDED BLACK STEEL PIPES & FITTINGS 

 

3.4.1. Specifications for Welded Steel Pipes with Beveled end for (4”, 

6” and   8”) diameters  

 

a - The pipes shall be in accordance with {API-5L, Grade of steel X42} or {DIN. 2441} or approved 

equivalent standards, high-tensile, longitudinally, or spirally welded steel pipes. 

 

 The wall thickness and the test pressures shall be as follows: 

 

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 25 bars. 

 

c-      Average Length: 

          Pipes shall have 6 meters length; equal length must be supplied. 

 

d-       Beveled Ends For 4”, 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. 

The internal lining  and external coating shall be tested and approved by the third party -

: iningLInternal  before shipment  

 

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    

 



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 227 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

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. 

 

 The unlined and / or uncoated wall of the pipe shall be protected by suitable harmless approved 

bituminous or epoxy paint. 
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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 10” 12” 16” 20” 24” 32” 

Nominal Diameter 

      

Outside Diameter       

Wall Thickness       

Working pressure       

Test pressure       

Wt./meter (bare)       

WT/meter with       

Length of pipe       

Standards       

Manufacturer       

Country of origin       

Welding process       

Type of welding       

Type of lining       

Thick. Of lining       

Type of coating       

Thick. of coating       
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ITEM 
1 2 3 4 5 6 

Diameter 10” 12” 16” 20” 24” 32” 

Nominal Diameter 

      

Outside Diameter       

Wall Thickness       

Working pressure       

Test pressure       

Wt./meter (bare)       

WT/meter with       

Length of pipe       

Standards       

Manufacturer       

Country of origin       

Welding process       

Type of welding       

Type of lining       

Thick. Of lining       

Type of coating       

Thick. of coating       

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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في ما يخص القائمة  2022( لعام 8المشتريات الحكوميه رقم ) عليمات وشروط نظام تتطبق  -
  السوداء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجزء السادس

 الشروط الخاصة بالقائمة السوداء
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 الجزء السابع
 تجداول الكميا
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)شرط االلتزام بتوريد المواد المطلوب توريـدها للمشـروع حسـب الكـود الرسوم الجمركية  مالحظة هامه: العطاء معفى من
  والضرائب االخرى. الرسوم ووالضريبة العامة على المبيعات وهو غير مرفق بوثائق العطاء (  937

 جداول الكميات

 

 مقدمه: -أ
 كميات مع المقدمه جزء ال يتجزء من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار .تعتبر جداول ال - 1
 بالدينار االردني . تسعير جميع البنود ينعلى المناقص - 2

المحلية والج ات األمنية و/أو أه  و/أو الوزارات يجب على المقاول التنسيق و التعاون مع أه من السلطات -3
وااللتزام بمتطلبات م وتكون محملة على  له أه تأثر أو تأثير على أعمال المشروعج ة أو فرد ممن قد يكون ل ا/

 . جراء هذا االلتزاماو زمنية سعر العطاء وال يستحق المقاول اه تعويضات مالية 
 :تسعير البنود في جدول الكميات -ب

جداول وعلى المناقص مقدم العطاء ان مواصفات ووص  االعمال للبنود المبينه في جداول الكميات غير مفصله في ال  - 1
 للتاكد من ا قبل وضع اسعاره.والمخططات  الرجوع الى المواصفات والشروط

على المناقصين وضع اسعارهم الفرديه للبنود على اساس السعر لكل وحده كيل لجميع االعمال المبينه في جداول  - 2
يجب أن و  االعمال المطلوبة في أه موقع ضمن مناطق العطاء.الكميات وتعتبر هذه االسعار ملزمه للمقاول وصالحه لجميع 

تشمل على سبيل المثال ال  ما لم ينص العقد على خالف ذلك جميع التزامات المقاول بموجب العقد االسعار هذه ت طي
واالختبارات  واالعمال المساحيةوفحص التربة والحماية والحفر واعادة االوضاع والنقل : التوريد والتركيب الحصر ما يلي

 والصيانة والتش يل وأه تدريب مطلوب والتأمين والربح والنفقات العامة والمخاطر والتخزينوالعمالة والمواد والمقاطع 
 ... الخ من االعمال الالزمة من أجل تنفيذ االعمال حسب متطلبات صاحب العمل و وثائق العطاء. والمافقات والتصاريح

 هم االفرديه لوحدة الكيل بالرقم والكتابه .على المناقصين وضع اسعار  -3
والمالي تحليل اسعار مفصل لكافة بنود جداول الكميات واه بنود مرتفعة  )ان وجد( على المقاول تقديم مع عرضه الفني -4

 عن االسعار الدارجة يحق لصاحب العمل مفاوضة المقاول علي ا.
ه عامله واجور واليات واالرباح وأه مصاريف اخرى تترتب على تكون هذه االسعار شامله لجميع التكاليف من ايد -5

المقاول بموجب شروط العقد ان كان منصوصا علي ا صراحه او ضمنا، وال يحق للمقاول المطالبه باه زياده في االسعار 
 اله سبب كان اال في الحاالت التي تجيزها شروط العقد .

ل تمديد انابيب المياه شامال على سبيل المثال وليس الحصر توريد جميع يكون السعر للوحدة في جدول الكميات العما -6
انواع االنابيب على اختالف اقطارها  وجميع القطع من اكواع وتي ات ونقاصات وسدادات ومرابط  والفلنجات والقطع 

والمواد الالزمة وتنفيذ الخ وحفر الخنادق وتمديد االنابيب وعمل وتنفيذ التوصيالت الالزمة وتوريد المعاجين …الخاصة
( ألنابيب  Thrust Blocksوصالت األنابيب الدكتايل وتركيب القطع حيثما يلزم وتوريد وصب الدعامات الخرسانية ) 

الدكتايل وكافة الفحوصات المخبرية وتوريد ووضع ) األدلة الكترونية والشريط التحذيره البالستيكي(  أو ) الشريط التحذيره 
ل أيضًا تقديم جميع المواد والتج يزات الالزمة واجراء فحص التسرب ) الض ط ال يدروليكي ( وال سيل المعدني ( ويشم

والتعقيم  وت ليف الوصالت والطمم )من مواد مختارة ( والطمم الى السطح العلوه واعادة االوضاع ونقل االنقاض ... الخ 
 ليمات الم ندس المشرف .وجميع متطلبات العقد بموجب المخططات والمواصفات وحسب تع
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  Package II 236 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

على المقاول ان يضمن اسعاره لتكلفة جميع االعمال الالزمه للتحكم بالمياه حيثما تكون الحفريات في ارض م موره  - 7
بالمياه وحيثما يحدث تقاطع بين خطوط المياه والصرف الصحي والعبارات والمصارف السطحيه او خطوط مياه اخرى بما في 

 روريه لتوفير المياه لمنطقة العمل .ذلك االحتياطات الض
تشمل االسعار االفراديه ايضا على سبيل التوضيح وليس الحصر االعمال المسقته والمعدات االنشائيه  والحراسه واالناره  -8

لي ا وتوفير الممرات اآلمنه للمواطنين واالرباح واية نفقات اخرى شامال جميع االخطار وااللتزمات الوارده او التي ينص ع
 العقد .

اضافه الى ذلك فان االسعار االفراديه واالجور تعتبر شامله لحمايه وتثبيت جميع اعمال المواسير والعبارات والكوابل   -9
وجميع الخدمات والمرافق المبينه وغير المبينه على المخططات التي يمكن ان تتعرض للخطر اثناء تنفيذ عمليات المقاول  

كاليف الفحوص التي يطلب ا الم ندس وكذلك تشمل عمل وتحضير وتقديم المخططات التنفيذيه وكذلك وتشمل االسعار كذلك ت
 المخططات المرجعيه .

تعتبر االسعار الوارده في جدول الكميات التي يضع ا المقاول ان ا القيمه الحقيقيه والشامله لالش ال الوارده   -10
والمخططات وتعليمات الم ندس وان ا تشمل ايضا ارباح المقاول  وتعويضه  والمطلوبه في جدول الكميات بموجب المواصفات

 عن أه التزامات اخرى قد يتحمل ا وفقا لشروط ومواصفات العطاء .
االطاريف واعادة والخدمات وازالة واعادة تركيب  القائمهسعار التي يضعها المقاول شامله حماية االنشاءات تكون اال -11

ت عليه واالدراج وحديد الحمايه على جوانب الطرق والجسور واشارات المرور واالسيجه وكل الخدمات وضع السطوح كما كان
والمنشئات التي قد تتاثر بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك ازاحة او ت يير خطوط المواسير القائمه تحت االرض واية خدمات 

 يلزم وحسب تعليمات وموافقة الم ندس .اخرى وكذلك اعادة زراعة الشجيرات والتربه الزراعيه وكل ما 
على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع انواع الخرسانه المالمسة للتربة )خرسانة النظافة،قواعد  -12

االعمدة، الجسور االرضية،جدران التعليات،الجدران االستنادية واساسات ا،ت ليف االنابيب....الخ ( وبدون أه عالوات او 
 فروقات في االسعار.

 الكيل والدفع:
ان كميات االعمال الوارده في جدول الكميات هي كميات تقديريه ومذكوره لتثبيت االسعار االفراديه لنوع وقطر المواسير  - 1

اول ) وطبيعة مواد السطوح ( التي يتوقع تنفيذها خالل مده العقد وهي قابله للزياده والنقصان بنسب غير محدده ويدفع للمق
 عن الكميات من االعمال المنجزه فعليا والتي يوافق علي ا الم ندس .

على المقاول اخذ موافقة صاحب العمل على الكميات التي سيتم توريدها للمشروع بعد عمل المخططات التنفيذية واية  -2
 من قبل صاحب العمل يتحمل ا المقاول. علي اكميات زائدة لم يتم الموافقة 

وم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بامر خطي من الم ندس لن يكون مشموال في عملية أه عمل يق -3
 الكيل.
تكال اعمال خطوط المياه المختلفه بالمتر الطولي الفعلي الذه ينفذه المقاول حسب نوع وقطر المواسير وحسب طبيعة  -4

 ايات المبينة على المخططات على محاور خطوط المواسير مواد السطوح المختلفه وتقاس خطوط المياه المنفذة من الن
بدون حسم القطع من أكواع وتي ات ونقاصات ... الخ وتشمل عملية الكيل المواسير داخل غرف المفاتيح ما لم يذكر خالف 

 ذلك. 
مال جميع ما يدفع عن المفاتيح وال وايات .... الخ بانواع ا واقطارها المختلفة بالعدد ويكون السعر للوحدة شا -4

 يلزم بموجب وثائق العطاء ومتطلباته وشروطه.
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  Package II 237 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 
 
 
 
 
 

 حوفا-توريد المواد لمستودعات شركة مياه اليرموك(: 1جدول الكميات )
 

 شركة مستودعات الى الجداول ادناه في المذكورة المواد وتوريد تقديم المقاول على يجبمدة التوريد : 
 .تبدأ من تاريخ تبليغ قرار االحالة ومدة التوريد لجميع البنود هي خمسة اش ر فاحو  – اليرموك مياه
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  Package II 238 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

 
 
 
 

 بيان االعمال الرقم
وحدة 
 الكمية الكيل

 سعر الوحدة
المبلغ 
 االجمالي

 دينار فلس دينار فلس
 C40 توريد الى مستوعات حوفا وتسليم مواسير دكتايل 

 الالزمه للتركيبمع جميع القطع  ملم 400قطر  
 5900     

 C30 توريد الى مستوعات حوفا وتسليم مواسير دكتايل 1
 مع جميع القطع الالزمه للتركيب  ملم 400قطر  

 م.ط
 

6400     

 C40 دكتايل مواسيروتسليم  حوفا مستوعات الى توريد 2
 مع جميع القطع الالزمه  للتركيب  ملم 150 قطر 
 

 م.ط
300     

 Double ) مستوعات حوفا وتسليم هوايات توريد الى 3
orifice -Air Valve  )  ملم بض ط اسمي 80قطر

 مع جميع القطع الالزمه  للتركيب بار 40

  6 عدد

   
 Double ) توريد الى مستوعات حوفا وتسليم هوايات 4

orifice -Air Valve  )  ملم بض ط اسمي 80قطر
 مع جميع القطع الالزمه  للتركيب بار 25

  6 عدد

   
 ملم 150بس قطر امحوتسليم  حوفا مستوعات الىتوريد  5

مع   (Butterfly valve )بار   40بض ط اسمي 
 جميع القطع الالزمه  للتركيب

 عدد
1  

   
 ملم 150بس قطر امحوتسليم  حوفا مستوعات الىتوريد  6

مع   (Butterfly valve  )بار   25بض ط اسمي 
 ركيبجميع القطع الالزمه  للت

 عدد
2  

   

 
 الن ائيالمجموع 
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  Package II 239 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 
 
 
 
 

 تنفيذ اعمال تمديد الخط الناقل لسد كفرنجه(: 2جدول الكميات )
 



 Price Analysis List 

 
 

 Contract No: YWC-FARA 5-2.4-P1I /2023            القاعدة خزان ولغاية كفرنجه سد موقع في ةالمقترح المياه معالجة محطة من الناقل الخط وتمديد توريد مشروع

 

  Package II 240 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

 بيان االعمال الرقم
وحدة 
 الكمية الكيل

 المبلغ االجمالي سعر الوحدة

 دينار فلس دينار فلس

  

هندسي للمهندس المشرف  بروفايل  وتصميم  على المقاول العمل على تقديم
مواقع الهوايات ونقاط الغسيل بناء على مسار الخط ودرجات الميل و يبين 

دراسة هيدروليكية دقيقة لمسار الخط المقترح وتكون مسوؤلية المقاول التامه 
معد وبيان نقاط الشبك مع خطوط تنفيذ الخط المقترح حسب البروفايل ال

في محطات  surge tanksب مع السحب للمضخات المقترحه وبما يتناس
  الضخ .

على المقاول تثبيت مسار الخط في حرم الشارع  ) من خالل مساح مرخص 
موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل خذ أ و( وتقديم كروكي معتمد بالواقع 

             :العطاءسعار أالبدء بالعمل، وتكون كلفة تثبيت حدود الشارع محملة على 
تمديد  حفر و و حوفا ونقل–ن مستودعات شركة مياه اليرموك استالم م 1

ً للمواصفات وفي  ملم 400 قطردكتايل مياه خطوط  حسب المطلوب طبقا

 :األماكن التي يحددها جهاز اإلشراف والسعر يشمل 

وتركيب جميع  حوفا ونقل–استالم من مستودعات شركة مياه اليرموك  -

ت و التيات والمفف واالدابتر واالكواع القطع الالزمة  )مثل قطع التوصيال

 .الخ(

… حفر الخنادق في جميع أنواع التربة من صخر وخرسانة وإسفلت الخ  -

ً للمواصفات الفنية المعتمدة وإعادة األوضاع مع  والمخططات المرفقة طبقا

 خط المياهعلى أسفل وأوالتأمين , ات التسوية والطمم والدك جيداً وعلى طبق

 ط التحذيري الممغنط و الطمم حسب المواصفات المطلوبهمع وضع الشري

 ونقل ناتج الحفر خارج الموقع .  والمخططات المرفقة

 

وتعتبر  ,القائمة مهما بلغت االقطارالخطوط شبك الخطوط المقترحة مع  -

على  ةمحمل ةوالمقترحالتي ينفذها المقاول بين الخطوط القائمة  الشبكاتجميع 

لمقاول المطالبه ما بلغت اقطار الخطوط وال يستحق اهسعر المتر الطولي م

 ببدل الربطات ومهما بلغ عددها .

 

تكلفة فحوصات الضغط والكلورة والغسيل وجميع فحوصات النوعية التي  -

تقوم بها مديرية المختبرات .وعلى المقاول التنسيق مع البلدية / االشغال 

لمقترح وتكون كلفة اعادة هندسة البلديات لتحديد مسار الخط ا / العامة

االوضاع حسب المطلوب من الجهة المعنية ) البلدية او االشغال العامة او 

 هندسة البلديات ( محملة على سعر المتر الطولي  . 

 

 والعمل يكون حسب تعليمات المهندس  وكما يلي :

 

او وزارة االشغال العامة  )التنفيذ يكون حسب مواصفات البلدية المعنية

السارية المفعول وال يحق للمقاول المطالبه بتعويضات ماليه او  سكانواال

 (وزارة االشغال  المعنية او زمنيه  نتيجة تنفيذ مواصفات البلديه

 

  
        

 أ-1
في   ملم400قطر  دكتايلوحفر وتمديد خطوط مياه  استالم و نقل- 

لوزارة االشغال ع سطح خرساني في طريق تاب اي االسفلت او البالط او

  العامة واالسكان

 5500 م.ط
        

 المجموع ينقل لما بعده 
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  Package II 241 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 

 بيان االعمال الرقم
وحدة 
 الكمية الكيل

 المبلغ االجمالي سعر الوحدة

 دينار فلس دينار فلس

 المجموع منقول مما قبلة 

 ب-1
ملم  في 400وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر  استالم و نقل -

 لوزارة االشغال العامة واالسكانطريق تابع السلينكوت في 
 

 200 م.ط

    
 ج-1

في ملم  400وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر  استالم و نقل -
 لوزارة االشغال العامة واالسكانطريق تابع في  االرض الطبيعية

 

 2900 م.ط

    
 د-1

ملم  في 400دكتايل قطر  وحفر وتمديد خطوط مياه استالم و نقل -
ط.م للبلدية المعنيهاالسفلت او البالط او سطح خرساني في طريق تابع   2500 

    

 ه-1
 ملم في400 قطر دكتايل مياه خطوط وتمديد وحفر استالم و نقل -

للبلدية المعنيه تابع طريق في السلينكوت ط.م   100 
    

 و-1
 ملم في400 قطر ايلدكت مياه خطوط وتمديد وحفر استالم و نقل -

 1000 ط.م للبلدية المعنيه تابع طريق في الطبيعية االرض
    

 ز-1

ملم  400وتمديد خطوط مياه حديد قطر  الى موقع العمل توريد -
لالشغال العامه او البلدية  باستخدام التقنية بدون حفر في طريق تابع

 شامال الشبك من الجهتين واللحام والعزل المعنية

ند مطلوب توريد المواسير الى موقع العمل وليس استالمها من )هذا الب

 حوفا(

 

 

 100 م.ط

    

 خ-1

ملم  والسعر يشمل 400وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر  استالم و نقل -
م على عرض س 25اعادة وضع السطح برصفة دبش وباطون  سماكة 

  يوطول المقطع وحسب تعليمات المهندس المشرف وذلك بمحاذاة الواد

 او المسارات ذات الميالن العالي

 

 100 م.ط

        
             المجموع ينقل لما بعده  
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  Package II 242 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

 
 
 
 

 
 

 بيان االعمال الرقم
وحدة 
 الكيل

 المبلغ االجمالي سعر الوحدة الكمية

 دينار فلس دينار فلس رقما وكتابة
     المجموع منقول مما قبلة  
 Double)  وتركيب هوايات لاستالم من مستودعات حوفا و نق 2

orifice -Air Valve   25 بار او 40 ملم بضغط اسمي80 ( قطر 

 الخرسانيالمنهل انشاء  "  شامالمع القطع الالزمه للتركيب بار 

المخططات المرفقة  وحسب تعليمات المهندس  المواصفات و حسب

 المشرف .

 

 

 عدد
 
 

12 

استالم  ملم شامال" 150( قطر  WASHOUTتركيب خط للغسيل )  3    
 بار   25 بار او 40 " بضغط اسمي6وتركيب محبس قطر  و نقل

 Surface boxوتركيب شامال توريد  مع القطع الالزمه للتركيب
شامال الحفريات الالزمة وإعادة الردم وإعادة  وعمود االستطاله

وتمديد مواسير  استالم ونقلشامال األوضاع الى ماكانت عليه سابقا 
م.ط( وحسب المخططات  50ملم بطول اجمالي )150يل قطر دكتا

سم  90منهل خرساني قطر  المصب او والمواصفات ، شامال" عمل
شامال" الحفر والطمم واعادة في حال عدم وجود مصرف للمياه 

 HDالوضع وجميع ما يلزم  شامال" حديد التسليح والغطاء المعدني 
 ات المهندس المشرف .و حسب المخططات المرفقة و تعليمللمنهل 

 

 

 3 عدد

 Ready( يوما 28 بعد 2سم/كغم250) مسلحه خرسانه وصب توريد 4    
mix الصحي والصرف المياه لمواسير تغليف لعمل(RCE ) شامالا 

 واعادة الفائض ونقل الطمم واعادة والحفريات التسليح وحديد الطوبار
 . ةتقديري والكمية التابعة االعمال وكافة الخ.االوضاع

 

 20 3م

 
             االجماليالمجموع      
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  Package II 243 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 

إلزامية تشغيل  2016لعام ( 131)كادر المقاول المطلوب حسب النظام رقم ( : 3)جدول الكميات رقم 

 العمالة المحلية األردنية من أبناء المحافظة
الحد االدنى  بيان االعمال الرقم

للبدل الشهري 

للفرد دينار 

 (أ* )أردني

 لعددا

 (ب)

المدة 

باألشهر 

 (ج)

    البدل الشهري

 (د** )

المبلغ اإلجمالي    

 (د*ج*ب) 

دينار  فلس

 أردني

دينار  فلس

 أردني

        نظام إلزامية التشغيل 

 :بالعدد 1

تعيين الكادر أدناه حيث يجب على المقاول 

ان يلحق بكوادره الرئيسية جهاز مساعد 

نظام  2016م لعا (131)حسب النظام رقم 

إلزامية تشغيل العمالة االردنية من أبناء 

 المحافظة لمشاريع االعمار المنفذة فيها

       

 أ
مهندس حديث التخرج حسب التخصصات 

 المطلوبة
400 4 10     

     10 6 250 فنيون ب

     10 15 220 عمال ج

  

سيتم التأكد من إلتزام المقاولين بدفع البدل * 

لين بما اليقل عن الحد االدنى الشهري للعام

من هذا ( أ)المنصوص عليه في البند 

 الجدول

       

 

هو الحد االدنى للبدل الشهري ( د)البند ** 

للفرد باالضافة إلى قيمة مصاريف المكتب 

 وارباحه عن الفرد

       

 

في حال عدم التعيين وتشغيل العمالة 

م االردنية المطلوبة وكما ورد اعاله يتم حس

ضعف قيمة الحد االدنى المشار إليه في 

 من هذا الجدول( أ)العمود 

       

        المجموع ينقل إلى الخالصة 
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  Package II 244 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 
 

 937مالحظة هامه: العطاء معفى من الرسوم الجمركية )شرط االلتزام بتوريد المواد المطلوب توريدها للمشروع حسب الكود 
 والضرائب االخرى والضريبة العامة على المبيعات و الرسوم وهو غير مرفق بوثائق العطاء ( 

 
 

  خالصة جداول الكميات 
 

 الرقم

 

      

 الوصف

 المجمـوع رقمــاً وكتابــةً 

  دينـــار فلس

 حوفا-(: توريد المواد لمستودعات شركة مياه اليرموك1جدول الكميات ) 1
 

   

 الناقل لسد كفرنجه (: تنفيذ اعمال تمديد الخط2جدول الكميات ) 2
 

   

    خصم أو زيادة 

    بعد الخصم او الزياده ( 1)المجموع الكلي لجدول 

( لعام 131(: كادر المقاول المطلوب حسب النظام رقم )3جدول ) 3
 إلزامية تش يل العمالة المحلية األردنية من أبناء المحافظة 2016

   

    (2) الزيادة + جدول( بعد الخصم أو 1المجمـــوع الكلي لجدول)

 
 دينارا  ال  غير……………….…………………………………………………… فقــــط 

  ……………………………………:اسم وتوقيع المقاول 

 .............................................التـــــاريخ  : 

: ............................................عنوان المقــاول    
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  Package II 245 عجلون محافظة - عنجرة بلدة في  المقترح
 

 

 ل الكمياتجدو (:2)ملحق

 
 جدول تحليل االسعار      

(PAL)   
 
  

يجب على المقاول تعبئة جداول تحليل االسعار المرفقه ويجب ان يكون سعر البند مساوه لسعر الوحده الوارد في -
 جداول الكميات وسيتم رفض العرض في حال عدم تعبئة جداول تحليل االسعار. 

 
دول الكميات وسعره في جدول تحليل االسعار يتم اعتماد السعر في حال وجود تناقض بين سعر البند في ج-

 االفراده في جدول الكميات ويطلب من المقاول تعديل السعر في جدول تحليل االسعار.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 في طريق تابع لوزارة االش ال العامه واالسكان   C40ملم  400تمديد مواسير الدكتايل قطر 

 لرقما ص الو  الوحدة  سعر /م.طال

 1 الحفر في جميع انواع التربه  

 اسفلت -أ  
 
2 

 سلينكوت-ب  
3 
 

 ارض طبيعيه-ج  
 
4 

 التأمين بالمواد الناعمه  
 
5 

  الطمم الى السطح العلوه   
6 

 
 

 اسفلت -أ
7 
 

 
 

 سلينكوت-ب
 
8 

 
 

 ارض طبيعيه-ج
9 
 

  اعادة اوضاع  
10 

 
 

 اسفلت -أ
 
11 

 
 

 سلينكوت-ب
12 
 

 
 

 ض طبيعيهار -ج
 
13 

نقل المواسير والقطع الى موقع العمل وفحص ا في   
 مختبر معتمد

 
14 

 15 .تمديد وربط المواسير  

 16 .توريد وتنفيذ الدعامات الخرسانيه  

 17 .ال سيل والتعقيم والفحص الجرثومي  

 
 لمجموعا 

 
 

18 
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 في طريق تابع لوزارة االش ال العامه واالسكان   C40ملم  400تمديد مواسير الدكتايل قطر 

 لرقما ص الو  الوحدة  سعر /م.طال

 اسفلت -أ  
 19 8+7+6+5أ+-4أ+-3+2أ+-1

 سلينكوت-ب  
 20 8+7+6+5ب+-4ب+-3+2ب+-1

 ارض طبيعيه-ج  
 21 8+7+6+5ج+-4ج+-3+2ج+-1

  Overheads  22 

 23 ارباح  

 24 السعر االجمالي لسعر الوحده  

 اسفلت  
 25 11+10أ+-9

 سلينكوت  
 26 11+10ب+-9

 ارض طبيعية  
 27 11+10ج+-9

 
 
 
 

 

 18 المجموع
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الحظة هامة: يجب على المناقص تعبئة جميع النماذج الوارده ضمن هذا م

 الجزء وارفاق ا مع العرض المقدم.

 
 Supply of Materials - Pre-requisites Requirements 

Supply of Materials - Pre-requisites Requirements: 

The bidder must submit the following documents for the manufacturers he intends to 
supply from,  

1- Ductile Iron Pipes: 

. International Supply: the manufacturers should give sufficient documents to 
demonstrate that they have experience in the international supply of materials 
identical or similar to this tender.  

- Reference for similar projects: Details and evidence that the manufacturer has 
successfully supplied in the past five years, ten 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 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. 

- After delivery support: 

An official document should be submitted proving the presence of an authorized 
local representative/ agent in the market. This will ensure that there will be local 
technical support in case of any problems that might happen on-site after delivery. 

- Quality Assurance System:  

The manufacturer shall control the quality of his products during their manufacture 
by a system of process control in order 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.) 

- 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 
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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:  
 
 
 
 

  : used be shall abbreviation lowingfole hT 

O – owned, R – rented, L- leased, SM – specially manufactured. 
  

a  ro tnlicappA eht yb ednwo tnempiuqe rof noatimrofni gniwollof eht itmO2   

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]: 
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PIPE Diameter DN 1000: 

Outside diameter 

 

 
[mm]: 

 

 

   

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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GATE VALVES, DN 100 – DN 200 

 

DESCRIPTION                                                                                         DETAILS 
 

 

 

GATE VALVES -  
 

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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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 „LEGIBL 

3) Y." 

 

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. 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." 
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The following technical documents shall be submitted together with this 

“Schedule of Particulars": 

 

a) a technical leaflet of air valve with specification 

1.1.1  
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