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 33/11/2322 اٌّٛافك  اٌخ١ّظ٠َٛ  ٚإٌصف اٌثاٌثح ػحاخش ِٛػذ ٌث١غ ٚث١مح اٌؼطاء ٘ٛ اٌغا

 اٌخ١ّظ ٠َٛ صثادا اٌثا١ٔح ػشش ح٠ثذأ ِٛػذ ذغ١ٍُ اٌؼشٚض ػٍٝ اٌؼٕٛاْ اٌّزوٛس أدٔاٖ ِٓ اٌغاػ -

 13/11/2232اٌّٛافك 



 2 

 

 

 

 

  حٌـّلظــ٠ٛـــخص

  حٌـّــٛمـٛع                                   

 ـخءحٌؼطـ دػــٛس حألٚي حٌـضء

   حٌظف٠ٛل وظخد حٌؼخٟٔ حٌـضء

 ٌٍّٕخلق١ٓ حٌظؼ١ٍّخص ٚ حٌؼطــخء دخٛي طؼ١ٍّخص حٌؼخٌغ حٌـضء

2002-ػمذ حٌّمخٌٚش حٌّٛؿض حٌشحرغ حٌـضء  

 حٌؾشٚه حٌؼخِش  –   

 حٌؾشٚه حٌخخفش   –

 

 حٌف١ٕش ٚحٌّٛحففخص حالمخف١ش حٌخخفش ٚحٌؾشٚه حٌّٛحففخص حٌخخِظ حٌـضء

  ٌى١ّخصح ؿذحٚي حٌغخدط حٌـضء

 حٌغخرغ حٌـضء
 حٌّخططخص
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 حألٚي حٌـضء

 حٌؼطخء دػٛس
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 دعوة عطاء إعالن

 

طؼٍٓ ؽشوش ١ِخٖ ح١ٌشِٛن ػٓ ػٓ هشف حٌؼطخء حدٔخٖ فؼٍٝ حٌشحغز١ٓ ِٓ رٚٞ حالخظقخؿ رخالؽظشحن رٙزح حٌؼطخء 

ٙخدس حٌظق١ٕف ٚسخقش ِٙٓ عخس٠ش حٌّفؼٛي ٚ ؽخسع رغذحد ِقطلز١ٓ ِؼُٙ ؽ –ِشحؿؼش ِمش حٌؾشوش  / حسرذ 

ؽٙخدس غشفش حٌظـخسس ٚ حٌغـً حٌظـخسٞ )حٌٕغخ حألف١ٍش أٚ فٛسس ِقذلش( ٚطف٠ٛل ٌٍلقٛي ػٍٝ ٚػخثك دػٛس 

 -ٚكغذ حٌؾشٚه حٌظخ١ٌش: 24/00/2022حٌّٛحفــك  حالػ١ٕٓ حػظزخسح ِٓ فزخف ٠ـَٛ حٌؼطخء
                                      

 وةرقم دع
 العطاء

 وصف العمل
كفالة دخول 

 المناقصة

 
 التصنيف

 ثمن النسخة
 غير مسترد 

 ) دينار(

اخر موعد لتقديم 
العروض الساعة  
الثانية عشر صباح 

 الخميسيوم 

C-T-W-
2022-0081 
 للمرة الثانية

 

ِششٚع أشاء عادح 

ٌرخض٠ٓ اٌّٛاع١ش فٟ 

ِغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ 

 ا١ٌشِٛن فٟ دٛفا

من  (%3) 

العرض قيمة 

 المقدم

 

سادسة 

  اشغال عامة

(52) 

خمسة 

وعشرون 

 دينارا 

01  /00  /5155 

        

 03/00/2022حٌّٛحفـــك حٌخ١ّظ ٠َٛ  ِغخء حٌغخػش حٌؼخٌؼش ٚحٌٕقف  آخش ِٛػذ ٌز١غ ٔغخ حٌؼطخء . 

 .ٓطفظق حٌؼشٚك ِٓ لزً ٌـٕش حٌؼطخءحص حٌّخظقش رلنٛس ِٓ ٠شغذ ِٓ حٌّٕخلق١ 

 ك وفخٌش رٕى١ش أٚ ؽ١ه ِقذق رم١ّش حٌىفخٌش حٌّز١ٕش أػالٖ ِغ طلذ٠ذ سلُ ٚحعُ حٌؼطخء.ػٍٝ حٌّٕخلـ أْ ٠شف 

 . ػٍٝ ِٓ ٠شغذ حٌظمذَ ٌٍؼطخء ِشحؿؼش ادحسس ؽشوش ١ِخٖ ح١ٌشِٛن ٌٍلقٛي ػٍٝ أ٠ش ِؼٍِٛخص طخـ حٌؼطخءحص 

 02/7246859ِمخرً ِلطش سِنخْ ٌٍّلشٚلخص. طٍفخوظ سلُ: –ؽخسع رغذحد  -ػٍٝ حٌؼٕٛحْ حٌظخٌٟ حسرذ

 ashraf_bataineh@yw.com.joحٚ حال١ّ٠ً حالٌىظشٟٚٔ : 

 http://www.yw.com.joحٌّٛلغ حالٌىظشٟٚٔ ٌٍؾشوش :   

 0299600920ٌٍظٛحفً ِغ ِذ٠ش ِذ٠ش٠ش حٌؾئْٚ حٌف١ٕش حٌّٕٙذط : حؽشف حٌزطخ٠ٕش , ٘خطف : 

 ٌ30/00/2022حٌّٛحفك  حالكذؼطخء ٠َٛ حخش ِٛػذ ٌالعظفغخسحص حٌخخفش رخ 

 . ٠لك ٌؾشوش ١ِخٖ ح١ٌشِٛن اٌغخء حٌؼطخء أٚ اػخدس حٌطشف دْٚ ارذحء أ٠ش أعزخد ٚدْٚ طلٍّٙخ أدٔٝ ِغئ١ٌٚش 

 ِّٙخ طىشسص حؿٛس حإلػالْ ػٍٝ ِٓ ٠شعٛ ػ١ٍٗ حٌؼطخء . 

 

                                                                     

 المهندس منتصر فاضل المومني                                                                              

 مدير عام شركة مياه اليرموك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yw.com.jo/
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 حٌـضء حٌؼخٟٔ

 وظخد حٌظف٠ٛل
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 ح١ٌشِٛن ١ِخٖ ؽشوش ػخَ ِذ٠ش

 

 ػشمٟ ألذَ فبٕٟٔ رٙخ ٚحٌخخفش حٌؼخِش ٚحٌؾشٚه خصٌٍظؼ١ٍّ ٚفمخ  (   C – T – W – 2022-0081) سلُ حٌؼطخء دػٛس ػٍٝ رٕخء   

 ٚحٌؾشٚه رخألعؼخس حٔؾخء عخكش ٌظخض٠ٓ حٌّٛحع١ش فٟ ِغظٛدػخص ؽشوش ١ِخٖ ح١ٌشِٛن فٟ كٛفخ ِؾشٚع رظٕف١ز ألَٛ أْ ػٍٝ ٚأٚحفك

 حٌؼشك ٘زح فٟ حٌّز١ٕش ٚحٌّٛحففخص

)                                     حٌغ١ذ ٚأفــٛك  2022.../.../ ِٓ حػظزخسح   ٠ِٛخ  ( 021) ٌّذس لــخثّخ   حٌؼشك ٘زح ٠ظً رؤْ أٌظضَ ٚإٟٔ

  ) 

  دحثشطىُ ٌذٜ حٌؼشك رٙزح حٌّظؼٍمش ٚحٌظز١ٍغخص حإلؿشحءحص وخفش فٟ ؽشوظٕخ/  ِئعغظٕخ رظّؼ١ً

 

 رخٌظٛل١ـــغ حٌّفٛك

 :)                                              (  حٌّٕخلـ اعُ

 :  حٌخخطــــُ

 :)                                              (  حٌؼٕـــٛحْ

 

 )                       ( فخوظ)                     (  ٘خطف)                 (  حٌزش٠ذٞ حٌشِض:)             (   د.  ؿ

 ( : ػشمٟ ِٕٙخ ٠ظىْٛ حٌظٟ حٌّشفمخص ؿ١ّغ ٠ٍٟ ف١ّخ أر١ٓ)  حٌّشفمخص

1) 

2) 

3) 

4) 

 : ِالكظــــخص

 . حٌذحثشس اٌٝ طمذ٠ّٗ ػٕذ رخٌؼشك ٠شفك ٚأْ رخٌىخًِ حٌّٕٛرؽ ٘زح ٠ؼزؤ أْ ٠ـذ .0

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حٌؼخٌغ حٌـضء

 فٟ حٌذخٛي طؼ١ٍّخص

 ٚحٌظؼ١ٍّخص حٌؼطخء

 ٌٍّٕخلق١ٓ
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 حٌؼطخء فٟ حٌذخٛي طؼ١ٍّخص     
 .ٚحٌّغـٍش حٌّؼظّذس ٚ حٌّقٕفش ٌٍؾشوخص اال رخالؽظشحن ٠غّقال-

 ٌزٌه ٚخالفخ حٌّمذَ حٌغؼش ػشك ِٚغٍف حٌؼطخء ففلخص وخفش ػٍٝ ٚحٌظٛل١غ رخٌخظُ حٌم١خَ ِٕٗ حٌّمذَ حٌؼشك طؼزجش ػٕذ حٌّظؼٙذ ػٍٝ-

 حٌؼشك ٠غظزؼذ

 حٌؼشٚك إل٠ذحع ِٛػذ وآخش حٌّلذد حٌظخس٠خ ِٓ ٠ِٛخ  ( 020) ػٓ طمً ال حٌؼشك عش٠خْ ِذس-

   202211/10/ حٌّٛحفك حٌخ١ّظ  ٠َٛ فزخف حٌؼخ١ٔش ػؾش حٌغخػش أدٔخٖ سحٌّزوٛ حٌؼٕٛحْ ػٍٝ حٌؼشٚك العظالَ ِٛػذ آخش-

 : ربعُ ِٚؼْٕٛ ِٚخظَٛ ربكىخَ ِغٍك ِغٍف فٟ  لزٍٗ  ِٓ  حٌّمذَ  حٌؼشك اكنخس  ٠فٛمٗ ِٓ أٚ حٌّٕخلـ ػٍٝ

  حٌّؾظش٠خص ٚ حٌؼطخءحص ِذ٠ش٠ش – ح١ٌشِٛن ١ِخٖ ؽشوش ❖

 ..... ................. ................. سلُ حٌؼطخء ❖

 ....................................... حٌّٕخلـ حعُ ❖

 ............................................. حٌؼٕٛحْ ❖

 

 ".حف١ٌٛخ حال٠ذحع عـً ػٍٝ ٚحٌظٛل١غ حٌؼطخءحص ِٛظف رلنٛس ٌٍؼطخءحص حٌّخقـ حٌقٕذٚق فٟ ؽخق١خ حٌّغٍف ٚمغ ٚ-

 .حالٌىظشٟٚٔ حٌزش٠ذ حٚ خوظرخٌف حٌؾشوش حٌٝ حٌٛحسدس حٌؼشٚك طمزً ال-

 رؼذ ففلش حٚ ِشفك حٞ ٔمـ حٚ فمذحْ ػٓ ِغئٌٚش غ١ش حٌؼطخءحص ِٚذ٠ش٠ش حٌؼطخء ِٚشفمخص ففلخص ِٓ حٌظخوذ حٌّٕخلق١ٓ ػٍٝ-

 .  حٌٛػخثك حوظّخي ِٓ حٌظؤوذ ٚ رخٌظذل١ك ل١خِٗ ػذَ ِغئ١ٌٚش حٌّٕخلـ ٠ظلًّ ٚ حٌؼطخء ٚػخثك ؽشحء

 حٌّؾظش٠خص  حٌؼطخءحص ع١خعش رّٛؿذ حٌقخدسس ٚحٌظؼ١ٍّخص حٌّٛحد ٌـ١ّغ ِٚظفُٙ ِطٍغ رؤٔٗ ِٕٗ حِخ  اٌظض حٌّٕخلـ ػشك طمذ٠ُ ٠ؼظزش-

 .حٌّشفمٗ ٚحٌّٕخرؽ حٌؼطخء دػٛس ٚٚػخثك ٚطؼذ٠الطٗ ح١ٌشِٛن ١ِخٖ ؽشوش ٌذٜ

 

 .ح١ٌشِٛن ١ِخٖ ؽشوش رخعُ حٌىفخالص ؿ١ّغ طمذَ-

 

 .حٌّظؼخلذ٠ٓ ر١ٓ طٕؾؤ لنخث١ش دػٛس أٞ فٟ رخٌٕظش حٌّخٌٛش حٌٛك١ذس حٌمنخث١ش حٌـٙش ٟ٘ حالسد١ٔش حٌّلخوُ-
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  المناقصين الى التعميمات

Instructions to Tenderers 

 

 (  )     /      رقم العطاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :بمشروع الخاص

 في باالشتراك والراغبين العطاء ىذا طرح عن اإلعالن بموجب المناقصة نسخ شراء ليم يحق الذين لممقاولين يمكن (1)
  المقرر النسخة ثمن دفع مقابل وذلك العطاء دعوة مع الموزعة العطاء وثائق من نسخة عمى لمحصول يتقدموا أن المناقصة

  : يمي ما المشروع ليذا العطاء وثائق تشمل

 . اإلعالن فييا بما العطاء دعوة-

 التفويض كتاب-

 .لممناقصين والتعميمات العطاء دخول تعميمات -

 :  ويتضمن اإلنشائية لممشاريع الموحد المقاولة عقد-

 العطاء وثائق شمولية-أ

 العامة الشروط -ب

 الخاصة روطالش - ج

http://www.yw.com.jo/
http://www.yw.com.jo/
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 والضمانات االتفاقيات نماذج  -د

 الفنية والمواصفات االضافية الخاصة والشروط المواصفات-

 السوداء القائمة -

 الكميات جداول-
 المخططات-

 
 : العروض تقديم طريقة/ المناقصات عروض وتقديم إعداد

 

 وعمى بنفسو يحصل وأن عميو يتعرف وأن ، العمل موقع بزيارة يقوم أن المناقصة ىذه في االشتراك يرغب من عمى ينبغي (3)
 بالمشروع المحيطة والظروف ماىيتيا يتفيم وأن ، العرض لتقديم لو الالزمة المعمومات جميع عمى ، الخاصة ونفقتو مسؤوليتو

 أسعار وضع عمى تؤثر التي تمك أو ، بالمناقصة عالقة ليا التي األخرى األمور وكل ، العمل وظروف ، المحمية العادات وسائر
 .عرضو

 الكميات وجدول النموذج بتعبئة المناقص ويقوم ، الدفتر ىذا في المدرج المناقصة عرض نموذج عمى المناقصة عرض يقدم -أ
 لذلك. المحددة األماكن في المناقصة وثائق ويوقع أخرى مالحق أو جداول وأي واألسعار

 . واضح بخط والكممات باألرقام ياتالكم جداول في الوحدة أسعار خانة تعبئة يشترط -ب

ذا ، المناقص قبل من العطاء وثائق عمى تعديل أي إدخال يجوز ال -ج  ىذه من بأي أخل   أو  تعديل، أي المناقص أجرى وا 
 . عرضو رفض إلى يؤدي ذلك فإن   ، التعميمات

 شريطة ، بالعرض ترفق منفصمة خاصة رةمذك في ذلك يقدم أن باستطاعتو فإن   ، بديل عرض تقديم المناقص أراد إذا أما -د
 . ترفضو أو البديل عرضو في تنظر أن المختصة العطاءات ولمجنة ، مطموب ىو كما األصيل بالعرض يتقدم أن

 عمى العرض يشتمل وأن العطاء ودعوة التعميمات ىذه في المطموب النسق عمى عرضو يقدم أن المناقص عمى يجب (4)
 -: ليةالتا والمعمومات البيانات

ذا.  عنيا بالتوقيع المفوض لممسؤول التفويض وكتاب ، شركة أو كان فرداً  المناقص منشأة وضع -أ  مشاركة ىناك كانت وا 
 مجتمعين)  والتضامن بالتكافل التآلف يكون بحيث بينيا االئتالف اتفاقية تقديم المتآلفة الشركات عمى يجب فإنو ائتالف بشكل

 . مجتمعين بأسمائيم والضمانات الكفاالت يقدموا وأن ، العرض عمى االئتالف افأطر  يوقع وأن ،(  ومنفردين

 نسب وبيان ، حالياً  بيا الممتزم والمشاريع ، أنجزىا وأن سبق التي المشاريع وصف بيان مع ، ومؤىالتو المناقص خبرة -ب
 . واقعية بأرقام إنجازىا

 الكيروميكانيكية، األشغال مقاول اسم ذكر شريطة ، التنفيذ في داميماستخ ينوي الذين الفرعيـين المقاولين أسماء ذكر -ج
 تمييا التي بالفئة أو تصنيفو في الرئيسي المقاول إلييا ينتمي التي الفئة نفس ضمن مصنفاً  الفرعي المقاول ىذا يكون أن عمى

 . التنازلي بالتسمسل مباشرة
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 في المحدد بالمبمغ ، وألمره العمل صاحب صالحل مصدق شيك أو مالية كفالة المقدم العرض مع يرفق -د
 أو بنك عن صادرة الكفالة تمك تكون أن وعمى ، المناقصة في لمدخول المناقص التزام جدي ة عمى كدليل(  المناقصة عرض ممحق) 

 . األردن في لمعمل مرخصة مالية مؤسسة

 أ٠اَ( 7) خالي اٌّخرصح اٌؼطاءاخ ٌجٕح ذمشسٖ دغثّا ، اٌؼطاء ػ١ٍُٙ ٠ذً ٌُ اٌز٠ٓ ٌٍّٕالص١ٓ اٌىفاالخ ٘زٖ ذؼاد 

 إ١ٌٗ فرؼاد اٌؼطاء ػ١ٍٗ ٠ذاي اٌزٞ إٌّالص أِا.  أعثك أ٠ّٙا إٌّالصح وفاٌح صالد١ح أرٙاء أٚ اٌؼطاء إداٌح ذاس٠خ ِٓ

 . اٌؼمذ ٠ٚٛلغ األداء ظّاْ ٠مذَ أْ تؼذ اٌىفاٌح ٘زٖ
 إلى مسبق بطمب يتقدم أن المناقص عمى يتوجب فعندىا(  Bonds) تأمين ناتضما فيو تستعمل بمد إلى منتمياً  المناقص كان إذا  أما

 مؤسسة أو بنك من مصدقة الضمانات تمك تكون أن يجب األحوال كل وفي الضمان ىذا مثل يقبل كان إذا فيما لمعرفة العمل صاحب
 . تقديميا عند االردن في لمعمل مرخصة مالية

 األردن في لو عنواناً  يحدد أن عميو فإن   األردن خارج الرئيسي المناقص مركز كان إذا أما ، الكامل الرسمي المناقص عنوان -ىـ
 وكأنيا تعتبر العنوان ىذا عمى مسجمة تبعث رسالة أو إشعار وكل.  واإلشعارات المراسالت كافة إليو توجو الذي الرسمي عنوانو ليعتبر

 . إليو سممت قد

 والمصاريف والمصنعيات اآللية والتجييزات المواد تكاليف مبيناً  ، العطاء في المحددة لرئيسيةا البنود ألسعار تحميالً  يقدم أن -و
 . كاممة األشغال بنود إلنجاز واألرباح اإلدارية

 الخاصة الشروط بموجب مطموبة كانت إذا بعرضو إرفاقيا أو تقديميا المناقص إلى يطمب أخرى بيانات أو معمومات أي -ز
 . التعميمات ىذه أو الخاصة واصفاتالم أو اإلضافية

نجازىا البنود تمك من كل لتنفيذ الكمية القيمة أنيا عمى الكميات جدول في البنود أمام المناقص يدونيا التي األسعار تعتبر (5)  وا 
صالح  بنود التمييدية ماللألع ورد إذا إال  ( )  Preliminaries)  التمييدية األعمال كذلك وتشمل ، لمعقد وفقاً  فييا عيوب أية وا 
 ( . الكميات جدول في بيا خاصة منفصمة

 : االلتباس توضيح  (6)

 فعمى ، العطاء وثائق في غموض أي لتوضيح حاجة ىناك كانت أو ، العطاء وثائق في تناقض أو التباس أي ىناك كان إذا
زالةو  التوضيح أجل من المختصة العطاءات لجنة رئيس إلى خطي بطمب يتقدم أن المناقص  التاريخ يسبق موعد في االلتباس ا 
 المتقدمين المناقصين جميع عمى االستفسارات عمى خطياً  اإلجابة توزيع ويتم ، أيام(  7)  عن يقل ال بما العطاء لفتح المحدد
 . العرض لتقديم المحدد الموعد تمديد لطمب مبرراً  التوضيح ىذا مثل يتخذ أن يجوز وال لمعطاء

 :العروض إيداع (7) 

 )      /       (  رقم عطاء الخارج من عميو مكتوب مختوم ظرف وفي متكامالً  العرض يقدم -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: بمشروع الخاص 

 الموعد قبل أو في وذلك العطاء عن إعالنيا في المختصة العطاءات لجنة تحدده الذي العطاءات صندوق في ويودع المقاول واسم
 . لإليداع المحددين والتاريخ

 . مغمقاً  صاحبو إلى ويعاد يرفض اإليداع موعد بعد يقدم عرض أي إن   -ب
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 أسموب اتباع عمى العطاء دعوة في نص ذاا إال   ، المناقصين ِٓ ٠شغذ ِٓ رلنٛس ػ١ٍٕش ؿٍغش فٟ ػخدس حٌؼشٚك طفظق -ؽ
 . آخر

 : العروض إلزامية (8)

 بو تقدم الذي لممناقص ممزماً  العرض ويظل لاليداع موعد اخر بعد العرض ىذا سحب يجوز وال مناقصلم ممزماً  المقدم العرض يعتبر
 . المدة ىذه من أطول التزام مدة العطاء دعوة في حدد إذا إال   العروض إيداع تاريخ من ابتداء يوماً (  121)  لفترة

 : المناقصة وعرض الدفع عمالت (9)

ذا.  العطاء دعوة شروط في ذلك غير عمى نص إذا إال   األردني لديناربا أسعاره تقديم المناقص عمى  أخرى عمالت ىنالك كانت وا 
"  األساسي التاريخ"  موعد في تحويميا وأسعار العمالت تمك تحديد يجب فإنو ، المناقصة عرض نموذج في عمييا منصوص لمدفع

. 

حالة العروض تقيـيم  العطاء وا 

 : العروض تقيـيم (11) 
 ، الحكومية األشغال نظام  الى استناداً  الصادرة الحكومية االشغال عطاءات تعميمات بموجب وتقييميا المناقصات عروض دراسة يتم

 . التعميمات بيذه ودراية إطالع عمى يكون أن المناقص في ويفترض
 

 : العروض تدقيق أسموب
 -:أدناه الواردة البنود التسمسل يحكم ال ان عمى العروض تدقيق في التالية واإلجراءات الخطوات إتباع يتم
 ، الوحدة سعر بتطبيق الجممة ىذه عميو تكون ان يجب وما مبمغ أي جممة حساب بين تناقض او خطأ العرض في ُوجد إذا -أ

 المبمغ أو األسعار مجموع تعديل يتم وبالتالي ، الوحدة سعر وتطبيق يتفق بما المبمغ جممة بتعديل الحق المختصة العطاءات فممجنة
 . لذلك وفقاً  لمعطاء اإلجمالي

 -:التالية اإلجراءات إتباع فيتم بالكممات كتابة المذكور عن باألرقام المذكورة الوحدة سعر اختمف إذا -ب
 ما بين الحسابي الفرق إلى عندىا فينظر بالكممات ىو عما باألرقام ىو ما بين معين لبند الوحدة سعر في اختالف وجد إذا:  (1- ب)

 السعر إلى األرقام أو بالكممات الواردين السعرين من األقرب بالسعر األخذ يتم كبيراً  الفرق كان فان بالكممات كتابةً  جاء وما رقماً  جاء
 . الدارج

 . بالكممات كتابة جاء بما األخذ يتم فعندىا صغيراً  الفرق كان إذا( : 2-ب)
 . رفضو أو العرض لقبول منطقياً  السعر تقييم في الحق المختصة العطاءات لمجنة ويظل( : 3-ب)
 ويكون المختصة العطاءات لجنة تقرره ما وفق المجموع تصحيح تم فإنو  ، الحسابية العمميات من أي في خطأ ُوجد إذا -ج

 . لممناقص ممزماً  المصحح المجموع
 بنود عمى محممة وكأنيا المسعرة غير البنود تمك اعتبار فيتم ، البنود من أكثر أو بند بتسعير يقم لم المناقص أن ُوجد إذا -د

 في يرفقيا لم أو البنود تمك أرفق سواء مقابل بدون وذلك(  العطاء عميو أحيل إذا فيما) تنفيذىا المناقص وعمى ، األخرى العطاء
 .  عرضو

نما بالكممات الوحدة سعر بكتابة المناقص يقم لم اذا -ىـ  بكممات الوحدة اسعار كتبت او  ، واضحة غير وجاءت باألرقام فقط وا 
 -: التالية اإلجراءات إتباع المختصة العطاءات لمجنة يجوز عندىا المبمغ جممة احتساب في التباس معيا وتشكل واضحة غير

 سعر ىأعم تطبيق يجوز عندىا ، لمبند المبمغ جممة حساب في التباساً  يشكل مما واضحة غير الكممات او األرقام كانت إذا(: 1- ىـ)
 . العرض ليذا إجمالية قيمة عمى الحصول لغاية العطاء بمناقصة المشاركين اآلخرين المناقصين عند ، البند ليذا ورد
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 تطبيق يتم عندىا ، عميو لإلحالة   النية واتجيت قيمةً  العروض اقل( 1- ىـ) البند عميو طبق الذي العرض ىذا بقي إذا( : 2-ىـ)
 . اآلخرين المناقصين ندع البند ليذا ورد سعر أدنى

 (  .2- ىـ) أساس عمى لمعرض اإلجمالية القيمة تعديل يتم( : 3-ىـ)
  البند ليذا كتابو الوحدة سعر بتدوين يقوم ان دون ما لبند المبمغ جممة بكتابة المناقص قام إذا -و
 . البند كمية عمى المبمغ مةجم قسمة من البند ليذا وحدة سعر احتساب فيتم(  واضح غير رقماً  الوحدة سعر وكان) 
 الحق المختصة العطاءات فممجنة ، فييا مبالغ أو مغموطة بصورة بند بتسعير المناقص قام إذا -ز
 -: يمي بما 

 ، او العرض رفض -1 
 جماليةاإل القيمة تبقى ان شريطة اآلخرين المناقصين وأسعار الرائجة السوق بأسعار مستأنسة المقاول بمعرفة األسعار تعديل -2

 . التدقيق بعد العرض قيمة من اقل أو مساوية التعديل بعد لمعرض
 صالحياتيا تمارس كما التعميمات ىذه في ورد بما متقيد غير عرض أي إىمال في بحقيا المختصة العطاءات لجنة تحتفظ (12)

 يفز لم مناقص ألي يكون أن دون ذلك كل مويت قيمة العروض بأقل التقيد دون العطاء بإحالة الحكومية األشغال نظام أحكام بموجب
 . ذلك إزاء تعويض بأي العمل صاحب مطالبة في حق أي بالعطاء

 

 ( الكفاالت)  الضمانات

 ( : التنفيذ كفالة)  األداء ضمان (13) 

 لو تمزيمو أو عميو اءالعط بإحالة خطياً  إبالغو تاريخ من يوما( 14) فترة خالل العقد بتوقيع يقوم أن بالعطاء الفائز المناقص عمى
 وتكون ، المرفق األداء ضمان نموذج حسب العقد اتفاقية توقيع عند األداء ضمان العمل صاحب إلى يقدم أن المناقص وعمى ،

 عرض ممحق في)  محددة األردن في لمعمل المرخصة المالية المؤسسات إحدى أو البنوك أحد عن الصادر الضمان ىذا قيمة
 .   تاماً  تنفيذاً  العقد التزامات لتنفيذ ناً ضما وذلك( المناقصة

 لصاحب يحق فعندىا المطموب األداء ضمان تقديم عن عجز أو ، العقد اتفاقية توقيع عن تأخر أو المناقص رفض إذا
 أو بيا المطالبة في حق أي لممناقص يكون وال ، القضاء إلى الرجوع دون بعرضو المرفقة المناقصة كفالة مصادرة العمل

 . بشأنيا تعويض يبأ
 ( : العيوب إصالح كفالة)  العيوب إصالح ضمان (14)

 األعمال قيمة من% 5 بقيمة العيوب إصالح ضمان.  األشغال تسمم شيادة تسممو عند العمل لصاحب يقدم أن المقاول عمى
 عرض ممحق في عمييا المنصوص مدةلم المطموبة العيوب إصالح أعمال وتنفيذ المتبقية األعمال باستكمال قيامو لضمان ، المنجزة

 الضمان ىذا وبتسميم.  األردن في لمعمل مرخصو منيما كل مالية مؤسسة أو بنك عن صادراً  الضمان ىذا يكون وبحيث ، المناقص
 . األداء ضمان لممقاول يعاد العمل لصاحب

 : عامة مالحظة

  عرضو رفض إلى يؤدي ذلك فإن ، التعميمات ىذه من بأي المناقص أخل   إذا  (15)  
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 حٌشحرغ حٌـضء
  حٌّٛؿض حٌّمخٌٚش ػمذ

 حإلٔؾخث١ش ٌٍّؾخس٠غ
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 اٌششٚغ اٌؼاِح ٚاٌخاصح

 

 

 اٌشـــشٚغ اٌؼاِح

 

 

 اٌششٚغ اٌؼاِح ٌٍذخٛي فٟ اٌؼطاءاخ ٚاٌرؼالذ ِغ اٌّرؼٙذ٠ٓ

 )ذٕف١ز االشغاي(
 

 
خِش ٌٍذخٛي فٟ حٌؼطخءحص ٚحٌظؼخلذ ِغ حٌّظؼٙذ٠ٓ ٌؼطخءحص حالؽغخي ٚفمخ ٌذفظش ٠ظُ حػظّخد حٌؾشٚه حٌؼ -ِالكظش :

 ؽشٚه ػمذ حٌّمخٌٚش ) حٌف١ذن ( ٚ / حٚ ٚفمخ ٌٍٕظخَ حٌّؼظّذ فٟ حٌؾشوش .
 

 ٚصاسج األشغاي اٌؼاِح ٚاإلعىاْ

 دائشج اٌؼطاءاخ اٌذى١ِٛح

 

 

 ػمذ اٌّماٌٚح اٌّٛجض

 

–   غ١ش ِشفمٗ  اٌششٚغ اٌؼاِح    
ٌّٕالص اٌزٞ ٠شغة تاٌذصٛي ػ١ٍٙا ِشاجؼح ِذ٠ش٠ح اٌؼطاءاخ )ٚػٍٝ ا 

 ٚاٌّشرش٠اخ (

اٌششٚغ اٌخاصح   –اٌجضء اٌثأٟ    
 

2332ػّاْ   
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  اٌّمذِح:
 

 

 

ٌمذ طُ حعظمخء ٘زٖ حٌؾشٚه حٌظؼخلذ٠ش ِٓ حٌؼمذ حٌّٛؿض حٌزٞ أػذ ِٓ لزً حالطلخد حٌذٌٟٚ ٌٍّٕٙذع١ٓ حالعظؾخس٠ـ١ٓ ) 

ـٕش ِظخققش ربدخخي طؼذ٠الص رل١غ طظالءَ ِغ حألٔظّش ٚحٌمٛح١ٔٓ حٌغخثذس فٟ حألسدْ ٠ٚٛفٝ ف١ذ٠ه( ٚلذ لخِض ٌ

رخعظخذحِٙخ ٌّؾخس٠غ حٌّزخٟٔ ٚحٌّؾخس٠غ حٌٕٙذع١ش رحص حٌم١ّش حٌقغشٜ ٔغز١خ  ٚحػظّخدح  ػٍٝ ٔٛع حٌؼًّ ٚحٌظشٚف 

 حٌّل١طش رٗ , ٠ّٚىٓ حعظخذحِٙخ أ٠نخ  ٌّؾخس٠غ رم١ّش أوزش .

 

٠ّىٓ أْ طىْٛ ِالثّش ٌألؽغخي حٌزغ١طش ٔغز١خ  أٚ ٌألؽغخي حٌّظىشسس أٚ ٌألؽغخي لق١شس حٌّذس,دْٚ  اْ ٘زٖ حٌؾشٚه

 حٌٍـٛء اٌٝ ػمٛد حٌّمخٌٚش حٌفشػ١ش حٌّظخققش.

 

 اْ حٌٙذف ِٓ اػذحد ٘زح حٌّٕٛرؽ ٘ٛ اخشحؽ ٚػ١مش ِشٔش ٚؽفخفش طلظٛٞ ػٍٝ ؿ١ّغ حألكىخَ حٌظؼخلذ٠ش حٌنشٚس٠ش ,

فٟ ؿ١ّغ أؽغخي حٌّزخٟٔ أٚ حألؽغخي حٌٕٙذع١ش طلض ظشٚف طشط١زخص ادحس٠ش ِظٕٛػش.  ٚحٌظٟ ٠ّىٓ حعظخذحِٙخ

ٚرّؼط١خص ٘زح حٌّٕٛرؽ ٠مَٛ حٌّمخٚي رظٕف١ز حألؽغخي ٚفمخ  ٌٍظقخ١ُِ حٌّؼذس ِٓ لزً فخكذ حٌؼًّ أٚ ِٓ ٠ّؼٍٗ,ِغ أٔٗ 

اػذحد طقخ١ِّٙخ ِٓ لزً حٌّمخٚي عٛحء  ِٓ حٌّّىٓ أ٠نخ  أْ ٠ىْٛ ٘زح حٌّٕٛرؽ ِٕخعزخ  ٌٍؼمٛد حٌظٟ طؾًّ ِمخٚالص ٠ظُ 

 ٌألػّخي حٌّذ١ٔش أٚ حٌىٙش١ِٚىخ١ٔى١ش.

 

 ٠الكع وزٌه رؤْ فخكذ حٌؼًّ ٌذ٠ٗ ػذس خ١خسحص ف١ّخ ٠ظؼٍك رؤعخ١ٌذ طمذ٠ش حٌم١ّش.

ِٚغ أٔٗ ال ٠ٛؿذ اؽخسس اٌٝ حٌّٕٙذط حٌّلخ٠ذ ,فبْ ٌقخكذ حٌؼًّ حٌلك فٟ طؼ١١ٓ ِٕٙذط ِغظمً ١ٌؼًّ رقٛسس 

سغذ فٟ رٌه. ِلخ٠ذس ,ارح  

 

٠ٛفٝ رخػظّخد ٘زح حٌّٕٛرؽ ٌالعظخذحَ حٌؼخَ,ِغ ِالكظش أْ رؼل حٌى١خٔخص حٌمخ١ٔٛٔش لذ طظطٍذ ادخخي طؼذ٠الص ػٍٝ 

 ؽشٚهٗ .

 

ّْ حطفخل١ش حٌؼمذ رق١غظٙخ حٌّمظشكش طظنّٓ وظخد ػشك حٌّٕخلقش ٚف١غش لزٌٛٙخ فٟ ٚػ١مش ٚحكذٖ , ٠ٍٚضَ رخٌظخٌٟ أْ  ا

ّْ حٌؾشٚه حٌؼخِش ٠ظٛلغ أْ طغطٟ ِؼظُ حٌؼمٛد , االّ ٠ظُ ادسحؽ حٌّؼٍِٛخص حٌال صِش ػٓ حٌّؾشٚع فٟ حٌٍّلك , ِٚغ أ

أٔٗ ربِىخْ ِغظخذِٟ ٘زح حٌّٕٛرؽ ادخخي ؽشٚه خخفش ارح سغزٛح ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌلخالص أٚ حٌظشٚف حٌخخفش , 

م١ٓ , ٌٚٙزح فمذ ٠ٍضَ ٚػٕذِخ طقزق ِـّٛػش حٌؾشٚه حٌؼخِش ٚحٌؾشٚه حٌخخفش ؽخٍِظ١ٓ ٌلمٛق ٚحٌظضحِخص حٌفش٠

 حالعظؼخٔش ربسؽخدحص حٌؾشٚه حٌخخفش ٚوزٌه حطفخل١ش فل حٌخالفخص ٚلٛحػذ٘خ .
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 اٌششٚغ اٌؼاِح

 اٌجضء األٚي

 
 

 

ّْ حٌؾشٚه حٌؼخِش حٌٛحسدس فٟ ػمذ حٌّمخٌٚش حٌّٛؿض طُ حعظمخإ٘خ ِٓ حٌؾشٚه حٌظؼخلذ٠ش حٌظٟ أػذ٘خ حالطلخد  ط٠ٕٛٗ: ا

ظؾخس٠ـ١ٓ ) ف١ذ٠ه  / حٌؼمذ حٌّٛؿض (حٌذٌٟٚ ٌٍّٕٙذع١ٓ حالع  

 

 

 

 ػمذ اٌّماٌٚح اٌّٛجض

 اٌجضء اٌثأٟ

 
 

 اٌرؼ١ٍّاخ ٌٍّٕالص١ٓ - أ

 اٌششٚغ اٌخاصح -ب

 ّٔارج اٌؼشض ٚاٌعّأاخ ٚاإلذفال١اخ ٚاٌث١أاخ -ج

 

 

 ٠ؼظزش ٘زح حٌـضء ِٓ دفظش ػمذ حٌّمخٌٚش حٌّٛكذ ِظّّخ  ٌٍـضء حألٚي ِٓ حٌؼمذ حٌّٛؿض /

 حٌؾشٚه حٌؼخِش  .

ّْ ِخ ٠شد فٟ ٘زٖ حٌؾشٚه ِٓ امخفش أٚ اٌغخء أٚ طؼذ٠ً ػٍٝ ِٛحد حٌؾشٚه حٌؼخِش ٠ؼظزش عخثذح  ٠ٚئخز رٗ  ا

 رخٌمذس حٌزٞ ٠فغش أٚ ٠ن١ف أٚ ٠ٍغٟ أٚ ٠ؼّذي ػٍٝ طٍه حٌّٛحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌجضء اٌثأٟ

 اٌفٙشط
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 28 حٌظؼ١ٍّخص ٌٍّٕخلق١ٓ أ

 28 ٚػخثك حٌؼطخء 

 28 ػشٚك حٌّٕخلقخص اػذحد ٚطمذ٠ُ 

 30 طم١١ُ حٌؼشٚك ٚاكخٌش حٌؼطخء 

 30 حٌنّخٔخص ) حٌىفخالص ( 

 32 حٌؾشٚه حٌخخفش د

 34 ّٔخرؽ حالطفخل١خص ٚحٌنّخٔخص ؽ

 35 ّٔٛرؽ وظخد ػشك حٌّٕخلقش 0ؽ

 36 حٌٍّلك 2ؽ 

 38 ّٔٛرؽ وفخٌش حٌّٕخلقش 3ؽ 

 39 ّٔٛرؽ حطفخل١ش حٌؼمذ 4ؽ 

 40 حٌخالفخص ّٔٛرؽ حطفخل١ش فلّ  5ؽ 

 40 لٛحػذ حطفخل١ش فّل حٌخالفخص 

 44 ّٔٛرؽ مّخْ حألدحء ) وفخٌش حٌظٕف١ز ( 6ؽ 

 45 ّٔٛرؽ مّخْ افالف حٌؼ١ٛد ) وفخٌش حٌق١خٔش( 2ؽ 

 46 ّٔٛرؽ الشحس رخٌّخخٌقش  8ؽ 

 42 الشحس ِظؼٍك رخٌذفؼخص حألخشٜ 9ؽ 

 48 الشحس ِظؼٍك رخٌذفؼخص حٌّّٕٛػش 00ؽ 
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 ٚغ اٌخاصحاٌشش -أ
 ٚصف اٌّششٚع ِٛظٛع ٘زا اٌؼطاء :  ■

 وّخ ؿخء فٟ حٌـضء حٌؼخٌغ / حٌّٛحففخص حٌف١ٕش حٌخخفش ِٚظطٍزخص فخكذ حٌؼًّ  
 

 جٙاص اٌّماٚي إٌّفز:  ■
ز اٌّششٚع، ٚأْ ذىْٛ ٌذ٠ٗ ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّماٚي أْ ٠ؼ١ٓ اٌجٙاص إٌّفز اٌراٌٟ وذذ أدٔٝ، ٚتذ١ث ٠ىْٛ ٘زا اٌجٙاص ِرفشغا ٌٍؼًّ فٟ اٌّٛلغ غ١ٍح ِذج ذٕف١

 اٌّؤ٘الخ ٚاٌخثشاخ اٌّذٚٔح أدٔاٖ فٟ ِجاي اإلششاف أٚ اٌرٕف١ز أٚ و١ٍّٙا ػٍٝ ِشاس٠غ ِّاثٍح:

 

اٌؼذد  ِثٍغ اٌذغُ / د٠ٕاس / ٠َٛ

 اٌّطٍٛب

عٕٛاخ  

 اٌخثشج

 اٌشلُ اٌٛظ١فح اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

ِّثً  ٕ٘ذعح ِذ١ٔح   

 اٌّماٚي

1- 

ِٕٙذط  ٕ٘ذعح ِذ١ٔح   

 ِٛلغ

2- 

ِٕٙذط  ٕ٘ذعح ١ِىا١ٔى١ح   

 ِٛلغ

3- 

و١ٍح جاِؼ١ح    

 ِرٛعطح

 -4 ِشالة

و١ٍح جاِؼ١ح  5 1 25

 ِرٛعطح

 -5 ِّغاح

 

 
 

 األشغاي اٌّؤلرح اٌّطٍٛتح ِٓ اٌّماٚي :  ■

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...................................................................... 

 االظاف١ح اٌخاظؼح ٌرؼذ٠ً االعؼاس تغثة ذغ١ش اٌرىا١ٌف : اٌّٛاد  ■

( ٚحٌخخفش رظؼذ٠ً حالعؼخس فٟ ٘زح حٌؼطخء ٚال ٠لك ٌٍّمخٚي حٌّطخٌزش رخ٠ش طؼ٠ٛنخص ِخ١ٌش 00/5ال ططزك حٌّخدس )

 ٔظ١ـش طغ١ش حعؼخس حٌّٛحد.
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 ششٚغ خاصح اظاف١ح

 
ٟ رٕٛد عؼش ػخرض ٠ٚلك  ٌقخكذ حٌؼًّ ص٠خدس حٚ طم١ًٍ حٌى١ّخص فٟ حٞ ؿ١ّغ حٌزٕٛد حٌٛحسدس فٟ ؿذٚي حٌى١ّخص ٘ -

) طؼذ٠ً حعؼخس حٌزٕٛد ) حمخف١ش(( ِٓ ػمذ  00/6رٕذ رذْٚ دفغ حٞ ػالٚحص حمخف١ش ٌٍّمخٚي ٚػ١ٍٗ فخْ  حٌّخدس سلُ 

 حٌّمخٌٚش  ال طٕطزك ػٍٝ ٘زح حٌؼطخء.

 

حٌؼطخء ٌظٕف١ز حالػّخي حٌّطٍٛرش فّٓ حٌّذس حٌض١ِٕش حٌّٛحفك ػٍٝ حٌّمخٚي حالٌظضحَ رزشٔخِؾ حٌؼًّ حٌّمذَ فٟ رذح٠ش  -

ػ١ٍٙخ ِٓ فزً حالعظؾخسٞ ٚ / حٚ فخكذ حٌؼًّ ٌٚٓ طىْٛ حٌظؼخ١ُِ حٌظٟ طقذس٘خ ٚصحسس حالؽغخي حٌؼخِش ٚحالعىخْ 

ىظخد خالي ِذس حٌظٕف١ز ٚحٌخخفش رظّذ٠ذ ِذس حٌؼطخء العزخد حٌظشٚف حٌـ٠ٛش ٍِضِش فٟ ٘زح حٌؼطخء ٚرٌه حعظٕخدح ٌ

ٚح٠ش طّذ٠ذحص ٌٍّذس عظىْٛ حعظٕخدح حٌٝ حٌؾشٚه  23/9/2009طخس٠خ  52/3/0/02492دٌٚش سث١ظ حٌٛصسحء سلُ 

  حٌظؼخلذ٠ش حٌٛحسدس فٟ حٌؼطخء.

 

ؿ١ّغ أػّخي حٌلفش ٚاػخدس حٌٛمغ طىْٛ رّٛؿذ طؼ١ٍّخص ِٚٛحففخص ٚصحسس حالؽغخي حٌؼخِش ٚحالعىخْ   ٚؿ١ّغ  -

مّٓ عؼش حٌّظش حٌطٌٟٛ ٌٍظٕف١ز ٚكغذ ِخ ٘ٛ ٚحسد رـذٚي حٌى١ّخص ٚكغذ وظخد  طىخ١ٌف حٌظٕف١ز أػالٖ ِؾٌّٛش

ِٚشفمخطش رٙزح حٌخقٛؿ ٚحٌّشفمش رخٌؼطخء ٚػذد٘خ  2/2/2005طخس٠خ  2/2/8390ِؼخٌٟ ٚص٠ش ح١ٌّخٖ ٚحٌشٞ سلُ 

الؽغخي ( ففلخص ٚكغذ حٌّخططخص حٌّشفمش فٟ كخي حٌؼًّ ِٚغخس حٌخو ٠ىْٛ فٟ  حٌؾٛحسع حٌظخرؼش ٌٛصحسس ح6)

 حٌؼخِش ٚحالعىخْ.

 

ػٍٝ حٌّمخٚي حكنخس رشحءس حٌزِش ِٓ وخفش حٌـٙخص حٌشع١ّش رحص حٌؼاللش ٌٚٓ ٠ظُ فشف حٌّطخٌزش حٌٕٙخث١ش لزً  -

 حكنخس رشحءس حٌزِش ِٓ ؿ١ّغ حٌـٙخص حٌّؼ١ٕش ٠ٚظلًّ حٌّمخٚي حٞ طخخ١ش صِٕٟ ٔظ١ـش رٌه .
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ّٔارج االذفال١اخ ٚاٌعّأاخ -ج  
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 ّٔٛرج وراب ػشض إٌّالصح 1-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اٌّششٚع: 
 

_____________________________________________________________ 

 
 إٌٝ اٌغادج )صادة اٌؼًّ( : 

 

شف ػٍٝ اٌظشٚف اٌّذ١طح تٗ ، وّا لّٕا تذساعح ششٚغ اٌؼمذ ، ٚاٌّٛاصفاخ ، ٚاٌّخططاخ ٚجذاٚي ٌمذ لّٕا تض٠اسج اٌّٛلغ ٚاٌرؼ

......... اٌى١ّاخ ، ٍِٚذك ػشض إٌّالصح ، ِٚالدك اٌؼطاء ................................................................................

ٛس أػالٖ . ٚٔؼشض ٔذٓ اٌّٛلؼ١ٓ أدٔاٖ أْ ٔمَٛ ترٕف١ز األشغاي ٚإٔجاص٘ا ٚذغ١ٍّٙا ٚإصالح اٌّرؼٍمح ترٕف١ز أشغاي اٌّششٚع اٌّزو

أ٠ح ػ١ٛب ف١ٙا ٚفماً ٌٙزا اٌؼشض اٌزٞ ٠شًّ وً ٘زٖ اٌٛثائك اٌّذسجح أػالٖ ِماتً ِثٍغ إجّاٌٟ ٚلذسٖ : 

 ٛجة ششٚغ اٌؼمذ .......................................... أٚ أٞ ِثٍغ آخش ٠صثخ ِغرذماً ٌٕا تّ

ّْ ٠ظً اٌؼشض ٍِضِاً ٌٕا ، ٠ّٚىٕىُ لثٌٛٗ 123ٔٛافك ػٍٝ االٌرضاَ تؼشض إٌّالصح ٘زا ٌّذج ) ( ٠ِٛاً ِٓ ذاس٠خ إ٠ذاع اٌؼشٚض ، ٚأ

ّْ ٍِذك ػشض إٌّالصح ٠شىً جضءا" ال ٠رجضأ ِٓ وراب إٌّالصح " .  فٟ أٞ ٚلد لثً أمعاء ِذج االٌرضاَ ٘زٖ ، وّا ٔمش تأ

( ِٓ ششٚغ اٌؼمذ ، ٚأْ ٔثاشش اٌؼًّ تراس٠خ أِش 4/4ٟ داٌح لثٛي ػشظٕا ، أْ ٔمذَ ظّاْ األداء اٌّطٍٛب تّٛجة اٌّادج )ٔرؼٙذ ف

 اٌّثاششج ، ٚأْ ٕٔجض األشغاي ٚٔغٍّٙا ٚٔصٍخ أ٠ح ػ١ٛب ف١ٙا ٚفماً ٌّرطٍثاخ ٚثائك اٌؼمذ خالي " ِذج اإلٔجاص "  .

ّْ " وراب ػشض إٌّالصح" ٘زا ِغ " وراب اٌمثٛي أٚ لشاس ِٚا ٌُ ٠رُ إػذاد ٚذٛل١غ اذفال١ح سع١ّح ف ١ّا ت١ٕٕا ، ٚإٌٝ أْ ٠رُ رٌه فئ

 اإلداٌح اٌزٞ ذصذسٚٔٗ ، ٠ؼرثش ػمذاً ٍِضِاً ف١ّا ت١ٕٕا ٚت١ٕىُ .

 ٚٔؼٍُ وزٌه تأٔىُ غ١ش ٍِض١ِٓ تمثٛي ألً اٌؼشٚض ل١ّح أٚ أٞ ِٓ اٌؼشٚض اٌرٟ ذمذَ إ١ٌىُ .

 

 ............... ِٓ شٙش: ................ ػاَ/..................دشس ٘زا اٌؼشض فٟ ا١ٌَٛ : .

 

 ذٛل١غ إٌّالص : ........................

 

 شا٘ذ: .................................
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 اٌٍّذك 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٠ؼظزش ٘زح حٌٍّلك ؿضءح" ِٓ حطفخل١ش حٌؼمذ .  ■
_____________________________________________________________ 

ّْ حٌّمخٚي ٍِضَ رخعظىّخي حٌز١خٔخص  ِالكظش: رخعظؼٕخء حٌزٕٛد حٌظٟ طّض طؼزجظٙخ ٚفمخ  ٌّظطٍزخص فخكذ حٌؼًّ , فب

 حٌظخ١ٌش لزً طمذ٠ُ ػشمٗ .

 حٌز١خْ حٌّٛمٛع حٌّخدس

 حٌّٛحففخص حٌف١ٕش حٌؼخِش ٚحٌخخفش حٌّظؼٍمش  حٌّٛحففخص 0/0/2

 .  ح١ٌّخٖ ٚحٌّـخس3ٞ. حٌطشق 2. حألر١ٕش   0

  حٌّخططخص 0/0/3

 كغذ دػٛس حٌؼطخء وفخٌش حٌذخٛي فٟ حٌّٕخلقش 

 ( ٠ِٛخ  طم١ّ٠ٛخ      05)                ِذس حإلٔـخص  0/0/9

 حالطفخل١ش -0 أ٠ٌٛٚش ٚػخثك حٌؼمذ 0/3

 حٌؾشٚه حٌخخفش -2  

 حٌؾشٚه حٌؼخِش -3  

 حٌّٛحففخص -4  

 حٌّخططخص -5  

 طق١ُّ حٌّمخٚي ) اْ ٚؿذ( -6  

 ؿذحٚي حٌى١ّخص  -2  

 حٌمخْٔٛ حألسدٟٔ حٌمخْٔٛ حٌزٞ ٠لىُ حٌؼمذ 0/4

 حٌٍغش حٌؼشر١ش ٌغش حٌؼمذ 0/5

 رظخس٠خ حٌّزخؽشس طٛف١ش حٌّٛلغ 2/0

  ِّؼً فخكذ حٌؼًّ 3/0

  حٌّٕٙذط 3/2

 كغٓ حٌظٕف١ز(  مّخْ حألدحء ) وفخٌش 4/4

 حٌم١ّش -        

 % ( ِٓ ل١ّش حٌؼمذ00)

 % ( ل١ّش حألؽغخي حٌّٕـضس5) وفخٌش افالف حٌؼ١ٛد )وفخٌش حٌق١خٔش ( 

 ِظطٍزخص طق١ُّ حٌّمخٚي 5/0

 ) اْ ٚؿذ حٌظق١ُّ( 

 

  -ػٍٝ حٌّمخٚي طمذ٠ّٗ –رشٔخِؾ حٌؼًّ  2/2

 حٌّٕٛرؽ

( أ٠خَ ِٓ طخس٠خ حٌّزخؽشس رشٔخِؾ 2خالي )

 خطٟ

 طؼ٠ٛنخص حٌظؤخ١ش 2/4

 حٌم١ّش  -             

 ( د٠ٕخس ػٓ وً ٠َٛ طؤخ١ش   30)       

 

               
 حٌلذ حأللقٝ -

 
 %( ِٓ ل١ّش حٌؼمذ05)
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 فظشس حإلؽؼخس ربفالف حٌؼ١ٛد  9/0

 ) فظشس حٌق١خٔش (

ٛؿذ ( ٠ِٛخ  ِٓ طخس٠خ أـخص حألؽغخي ر365ّ)

 (8/2حٌّخدس )

  حٌظغ١ـ١شحص: حٌؼًّ رخ١ٌّخِٚش 00/2

 رخٌى١ً ِغ ؿذٚي حٌى١ّخص  ■ طمذ٠ش ل١ّش حألؽغخي 00/0
 

 رخٌّمطٛع  ■              
 

  حٌٕغزش حٌّج٠ٛش ِمخرً حٌظلن١شحص 00/2
 

   

 وخًِ حٌذفؼٗ حٌلذ حألدٔٝ ٌم١ّش حٌذفؼش حٌّشك١ٍش 00/3

 %( ِٓ ل١ّش وً دفؼش5) ٔغزش حٌّزخٌغ حٌّلظـضس 00/4

 حٌذ٠ٕخس حألسدٟٔ ػٍّش حٌذفغ 00/2

  حٌفخثذس حٌمخ١ٔٛٔش ػٍٝ حٌذفؼخص حٌّظؤخشس 00/8

حٌظؤ١ِٕخص حٌّطٍٛد ِٓ حٌّمخٚي  04/0

 حعظقذحس٘خ

 

  حألؽغخي رّخ ف١ٙخ حٌّٛحد ٚحٌظـ١ٙضحص -أ 

  ِؼذحص حٌّمخٚي -د   

  مذ حٌطشف حٌؼخٌغ -ؽ   

  يحٌّغظخذ١ِٓ ٚحٌؼّخ -د   

 عٍطش طؼ١ـ١ٓ ِـٍظ فل حٌخالفخص 05/0

 )ارح ٌُ ٠ظُ حإلطفخق ػٍٝ طؼ١ـ١ٕٙخ(

 كغذ حكىخَ حٌمٛح١ٔٓ حالسد١ٔش حٌغخس٠ش حٌّفؼٛي

  حٌظلى١ُ : 05/3

 رّٛؿذ لخْٔٛ حٌٍّّىش حألسد١ٔش حٌٙخؽ١ّش حٌمخْٔٛ حٌٛحؿذ حٌظطز١ك        

 حألسدْ  ِىخْ حٌظلى١ُ      

 ٌؼشر١شحٌٍغش ح ٌغش حٌظلى١ُ     

 ٚحكذ ػذد حٌّلى١ّٓ     
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 ّٔٛرج وفاٌح إٌّالصح 3 –ج 
Form of Tender Guarantee 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اٌّششٚع: 

_____________________________________________________________ 

 ٌؼًّ(: إٌٝ اٌغادج )صادة ا

ّْ إٌّالص :ششوح: ............................................................. ع١رمذَ تؼشض ٌٍّٕالصح ٌٍّششٚع  إٌّٖٛ ػٕٗ ٌمذ ذُ إػالِٕا أ

ٍثٗ أػالٖ اعرجاتح ٌذػٛج اٌؼطاء ، ٌّٚا وأد ششٚغ اٌؼطاء ذٕص ػٍٝ أْ ٠رمذَ إٌّالص تىفاٌح ِٕالصح ِغ ػشظٗ ، ٚتٕاء" ػٍٝ غ

ّْ ِصشفٕا:  ، فئ

.. ػٕذ ٚسٚد أٚي تٕه ................................................... ٠ىفً ترؼٙذ ال سجؼح ػٕٗ أْ ٠ذفغ ٌىُ ِثٍغ .............................

 -غٍة خطٟ ِٕىُ ٚتذ١ث ٠رعّٓ اٌطٍة ِا ٠ٍٟ :

ّْ إٌّالص ، تذْٚ ِٛافمح ِٕىُ ، لاَ تغذة ػشظٗ تؼذ ا -أ ٔمعاء آخش ِٛػذ ٌرمذ٠ُ اٌؼشٚض أٚ لثً أمعاء صالد١ح اٌؼشض أ

 ( ٠ِٛاً ، أٚ 123اٌّذذدج تـ )

ّْ إٌّالص لذ سفط ذصذ١خ األخطاء اٌرٟ ٚسدخ فٟ ػشظٗ تّا ٠رٛافك ِغ اٌششٚغ اٌّذذدج ٌرذل١ك اٌؼشٚض فٟ  -ب تأ

 اٌرؼ١ٍّاخ اٌّٛجٙح إٌٝ إٌّالص١ٓ ، أٚ 

 ١ٗ ، ٌٚىٕٗ أخفك فٟ إتشاَ اذفال١ح اٌؼمذ ، أٚأٔىُ لذ لّرُ تئداٌح اٌؼطاء ػٍ -ج

 أٔىُ لذ لّرُ تئداٌح اٌؼطاء ػ١ٍٗ ، ٌٚىٕٗ أخفك فٟ ذمذ٠ُ ظّأاخ األداء تّٛجة ششٚغ اٌؼمذ،  -د

ّْ ٘زٖ اٌىفاٌح ذذىّٙا 123ٚػٍٝ أْ ٠صٍٕا اٌطٍة لثً أمعاء ِذج صالد١ح اٌىفاٌح اٌثاٌغح ) ( ٠ِٛاً ٠ٚرؼ١ٓ إػادذٙا إ١ٌٕا ، وّا أ

 مٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي تٙا فٟ األسدْ .اٌ

 ذٛل١غ اٌىف١ً/ اٌثٕه : ....................................

 اٌّفٛض تاٌرٛل١ـغ : .....................................

 اٌراس٠ــــــخ: .....................................
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 ّٔٛرج اذفال١ح اٌؼمذ 4 –ج 
agreement 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صادة اٌؼًّ : ................................................................................
 

 اٌّمـــاٚي :..................................................................................
 

_____________________________________________________________ 

 
٠شغذ فخكذ حٌؼًّ فٟ طٕف١ز حألؽغخي حٌّظؼٍمش رّؾشٚع......................................... ٚحٌّىْٛ ِٓ: 

................................................................................... 
 

 

 ( : ACCEPTANCEلثٛي ) 
 

ّْ فخكذ حٌؼًّ , رّـشد طٛل١ؼٗ أدٔخٖ , لذ لزً رؼشك حٌّمخٚي ٠ٚٛحفك حٔٗ اصحء ل١خَ حٌّمخٚي رظٕف١ز حألؽغخي  ا

 ٚافالف أ٠ش ػ١ٛد ف١ٙخ , ع١مَٛ رّٛحفخطٗ رخٌذفؼخص كغذ أكىخَ حٌؼمذ.

 ل١ّش حٌؼمذ: ............................

 ِذس حإلٔـخص:...........................
 ظزش ٘زٖ حالطفخل١ش ٔخفزس رظخس٠خ طغٍُ حٌّمخٚي ٌٍٕغخش حألف١ٍش حٌّٛلؼش ِٓ لزً فخكذ حٌؼًّ.طؼ

 طٛل١غ فخكذ حٌؼًّ: ...................................

 حٌّفٛك رخٌظٛل١غ ػٕٗ : .............................

 ٚظ١فظٗ : .........................

 ..... حٌظخس٠خ: ....................
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 ّٔٛرج اذفال١ح فّط اٌخالفاخ 5 –ج 
Dispute Adjudication Agreement 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٚصف اٌّششٚع : ..............................................................................
 

 .......................... ػٕٛأٗ: ....................................صادة اٌؼّــً :......
 

 اٌّمـــــاٚي :................................ ػٕٛأٗ: ....................................
 

 .ػعٛ اٌّجٍـظ :................................. ػٕٛأٗ: ...................................
 

_____________________________________________________________ 
 

 DABٌّا لاَ صادة اٌؼًّ ٚاٌّماٚي تئتشاَ " اذفال١ح اٌؼمذ " ٚوّٛٔٙا ٠شغثاْ ِجرّؼ١ٓ ترؼ١ـ١ٓ اٌذىُ ٠ٚغّٝ أ٠عاً " اٌّجٍظ " 

ّْ والً ِٓ صادة اٌؼًّ ٚاٌّماٚي ٚػعٛ اٌّجٍظ ، لذ اذفمٛا ػٍٝ ِا ٠ٍٟ :  -" ، فئ

ذؼرثش اٌششٚغ اٌٍّذمح تٙزٖ االذفال١ح ششٚغاً الذفال١ح فّط اٌخالفاخ ، ِغ إدخاي اٌرؼذ٠الخ اٌرا١ٌح ػ١ٍٙا:  -1

............................................................................. 

 -فغ تذي أذؼاب اٌذىُ ػٍٝ إٌذٛ اٌراٌٟ :( ِٓ ششٚغ اذفال١ح فط اٌخالفاخ ، فئٔٗ عٛف ٠رُ د12ػّالً تأدىاَ اٌّادج ) -2

 تذي اعرثماء ) ِثٍغ شٙشٞ أٚ ِمطٛع ( . -

 )          ( د٠ٕاس ػٓ وً ٠َٛ و١ّاِٚاخ . -

 ِعافاً إ١ٌٙا إٌفماخ األخشٜ . -

ّْ اٌذ -3 ىُ ٠رؼٙذ تأْ إصاء ل١اَ صادة اٌؼًّ ٚاٌّماٚي تذفغ تذالخ األذؼاب ٚإٌفماخ األخشٜ تششٚغ اذفال١ح فط اٌخالفاخ ، فئ

 ٠مَٛ تّٙاَ " اٌّجٍظ " وّغٛ ٌٍخالفاخ ٚفماً ألدىاَ ٘زٖ االذفال١ح .

٠رؼٙذ صادة اٌؼًّ ٚاٌّماٚي ِجرّؼ١ٓ ِٕٚفشد٠ٓ تأْ ٠ذفؼا ٌٍذىُ ، إصاء أدائٗ ٌّٙاَ فط اٌخالفاخ تذي االعرثماء  -4

 . ٚا١ٌّاِٚاخ ٚإٌفماخ األخشٜ اٌرٟ ذرذمك ٌٗ تّٛجة ششٚغ اذفال١ح فط اٌخالفاخ

ّْ ٘زٖ االذفال١ح خاظؼح ألدىاَ اٌمأْٛ األسدٟٔ ٚذؼثش ٌغح االذصاالخ ت١ٓ اٌفش٠م١ٓ ٟ٘ اٌٍغح اٌؼشت١ح  . -5  إ

 

 

 

 
 

 َُ  صادة اٌؼًّ    اٌّماٚي        اٌَذى

 

 ٚلذ شٙذ ػٍٝ رٌه
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 لٛاػذ اذفال١ح فط اٌخالفاخ ) اٌمٛاػذ (
 

( ٠ِٛخ  ِٓ طخس٠خ ٔؾٛء حٌخالف , رخطفخق 20ِذس ال طظـخٚص ) فٟ كخٌش ٔؾٛء خالف  ٠غّٝ ) حٌلىُ ( خالي -1

حٌفش٠م١ٓ ػٍٝ طغ١ّظٗ . ٚارح ٌُ ٠ظُ حالطفخق ػٍٝ رٌه فزبِىخْ أٞ فش٠ك حٌطٍذ اٌٝ عٍطش حٌظؼ١ـ١ٓ حٌّلذدس فٟ حٌٍّلك 

طٍذ ا١ٌٙخ ٠ٚؼظزش ( ٠ِٛخ  ِٓ طخس٠خ طمذ٠ُ ح04ٌٌظؼ١ـ١ٕٗ ٚػٍٝ عٍطش حٌظؼ١ـ١ٓ أْ طمَٛ رظؼ١ـ١ٕٗ خالي ِذٖ ال طظـخٚص )

 ٘زح حٌظؼ١ـ١ٓ ٍِضِخ  ٌٍطشف١ٓ .

٠ّىٓ أٙخء طؼ١ـ١ٓ حٌلىُ رخالطفخق ر١ٓ حٌفش٠م١ٓ , ٚطٕمنٟ ِذس حٌظؼ١ـ١ٓ ػٕذ حٔظٙخء فظشس حٌق١خٔش أٚ افذحس  -2

 لشحس حٌلىُ أٚ علذ حٌخالف حٌّلٛي ٌٍلىُ أ٠ّٙخ ٠مغ الكمخ  .

ِلخ٠ذح  ِٚغظمال  ػٓ حٌفش٠م١ٓ , ٚال ٠ـٛص ٌٗ طمذ٠ُ  ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌلىُ أْ ٠ىْٛ ٠ٚزمٝ خالي أدحء ِّٙظٗ -3

حٌٕقق اٌٝ أٞ فش٠ك االّ رخهالع ِٚٛحفمش حٌفش٠ك ح٢خش , ٚػ١ٍٗ أْ ٠فقق فٛسح  ٚخط١خ  ػٓ أٞ ؽت أفزق ػٍٝ ػٍُ 

 رٗ ِّخ لذ ٠ئػش ػٍٝ ك١خد٠ظٗ أٚ حعظمال١ٌظٗ .

, ربػطخء وً ِّٕٙخ فشفش ِؼمٌٛش ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌلىُ أْ ٠ظقشف ربٔقخف ٚعٛحث١ش ف١ّخ ر١ٓ حٌفش٠م١ٓ  -4

 ٌؼشك لن١ظٗ ٚطمذ٠ُ سدٚدٖ ػٍٝ ِخ ٠مذِٗ حٌفش٠ك ح٢خش .

٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌلىُ أْ ٠ظؼخًِ ِغ طفخف١ً حٌؼمذ ٚٔؾخهخطٗ ٚؿٍغخص حالعظّخع حٌظٟ ٠ؼمذ٘خ رغش٠ش طخِش , ٚأْ  -5

ٞ هشف آخش حٌم١خَ رّّٙظٗ أٚ ال ٠قشف ػٓ أٞ ِٓ ِنخ١ِٕٙخ االّ رّٛحفمش حٌفش٠م١ٓ , وّخ ٠ـذ ػ١ٍٗ أْ ال ٠ٛوً أل

 أْ ٠غظمذَ أ٠ش خزشس لخ١ٔٛٔش أٚ ف١ٕش االّ رّٛحفمش حٌفش٠م١ٓ .

ّْ ِخ لخَ  -6 ال ٠ؼظزش حٌلىُ فٟ أٞ كخي ِغجٛال ػٓ أٞ ادػخء رؾؤْ فؼً لخَ رٗ أٚ أِش أغفٍٗ االّ ارح أِىٓ اػزخص أ

 رٗ ٔخطؾ ػٓ عٛء ١ٔش .

غش حعظّخع ٠ذػٝ ا١ٌٙخ حٌفش٠مخْ فٟ حٌٛلض ٚحٌّىخْ حٌٍز٠ٓ ٠لذدّ٘خ ٌٍلىُ أْ ٠مشس ص٠خسس حٌّٛلغ ٚأْ ٠ؼمذ ؿٍ -2

 ٌٚٗ أْ ٠طٍذ أ٠ش ٚػخثك ِّٕٙخ , ٚػٍٝ حٌفش٠م١ٓ حالعظـخرش ٌطٍذ رٙزح حٌخقٛؿ .

٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌلىُ أْ ٠ظقشف وخز١ش غ١ش ِظل١ض ) ١ٌٚظ وّلىُ ( , ٠ٚىْٛ ِظّظؼخ  رخٌقالك١ش حٌىخٍِش ٌؼمذ  -8

ِٕخعزخ  دْٚ حٌظم١ذ رؤ٠ش اؿشحءحص أٚ لٛحػذ رخعظؼٕخء ٘زٖ حٌمٛحػذ , ٠ٚظّظغ فٟ ٘زح حٌغ١خق  ؿٍغخص حالعظّخع وّخ ٠شحٖ

 -رخٌقالك١خص حٌظخ١ٌش :

 أْ ٠مشس ِذٜ فالك١ظٗ حٌزحط١ش , ٚوزٌه ٔطخق حٌخالفخص حٌّلخٌش ا١ٌٗ . -أ

 أْ ٠غظؼًّ ِؼشفظٗ حٌّظخققش ) اْ طٛفشص ( . -د

 أْ ٠ظزٕٝ حػظّخد أعٍٛد حالعظـٛحد . -ؽ

 أْ ٠مشس دفغ ٔفمخص حٌظ٠ًّٛ حٌظٟ طغظلك رّٛؿذ أكىخَ حٌؼمذ . -د

 أْ ٠شحؿغ ٠ٕٚمق أٞ طؼ١ٍّخص أٚ طمذ٠شحص أٚ ؽٙخدحص أٚ طم١ـ١ُ ف١ّخ ٠ظؼٍك رّٛمٛع حٌخالف . -٘ـ

أْ ال ٠غّق ألٞ ؽخـ غ١ش حٌّمخٚي ِّٚؼٍٗ ٚفخكذ حٌؼًّ ِّٚؼٍٗ , ٌلنٛس ؿٍغخص حالعظّخع , ٌٚٗ أْ  -ٚ

غش حالعظّخع ارح طغ١ذ أٞ فش٠ك ػٓ حٌلنٛس , رؼذ حٌظلمك ِٓ أٔٗ طُ ارالغٗ رقٛسس فل١لش ػٓ ٠غظّش فٟ ػمذ ؿٍ

 ِٛػذ حٌـٍغش .

 ال ٠ـٛص ٌٍلىُ حٌظٕخصي ػٓ حالطفخل١ش ٌٍغ١ش رذْٚ حٌّٛحفمش حٌخط١ش حٌّغزمش ِٓ لزً حٌفش٠م١ٓ  -9

 خؽت ػٓ حٌؼمذ أٚ ِظقً رٗ .٠شحػٝ أْ ال ٠غظذػٝ حٌلىُ وؾخ٘ذ ٌظمذ٠ُ أٞ د١ًٌ رخٌٕغزش ألٞ خالف ٔ -00

٠لك ٌٍلىُ أْ ٠ظٛلف ػٓ حٌؼًّ ارح ٌُ ٠ظُ حٌذفغ ٌٗ خالي حٌٍّٙش حٌّلذدس , ؽش٠طش أْ ٠شعً اٌٝ حٌفش٠م١ٓ  -00

 ( ٠ِٛخ  . 28اؽؼخسح  رزٌه ِذطٗ ) 

اٌٝ ارح  طخٍف حٌّمخٚي ػٓ حٌذفغ ِمخرً حٌّطخٌزخص حٌظٟ طمذَ ا١ٌٗ ِٓ حٌلىُ , ٠مَٛ فخكذ حٌؼًّ رخٌذفغ  -02

 حٌلىُ ٌٚٗ أْ ٠غظشد ِخ ٠ظشطذ ػٍٝ حٌّمخٚي ِٓ ِزخٌغ اصحء٘خ .

( ٠ِٛخ  . ٚفٟ كخٌش حعظمخٌظٗ أٚ ِٛطٗ أٚ ٠20ّىٓ ٌٍلىُ أْ ٠غظم١ً ؽش٠طش أْ ٠ؼٍُ حٌفش٠م١ٓ ربؽؼخسٖ ِذطٗ ) -03

٠ظؼ١ٓ ػٍٝ ػـضٖ ػٓ أدحء ِٙخِٗ أٚ أٙخء ػمذٖ أٚ سفنٗ حالعظّشحس فٟ أدحء ِٙخِٗ رّٛؿذ ٘زٖ  حٌمٛحػذ , فبٔٗ 

 حٌفش٠م١ٓ أْ ٠مِٛخ رظؼ١ـ١ٓ رذ٠ً ٌٗ خالي 

 ( ٠ِٛخ  ِٓ طخس٠خ حٔمطخػٗ .04)

٠ظؼ١ٓ أْ طىْٛ ٌغش حالطقخي ر١ٓ حٌفش٠م١ٓ ٚوزٌه حٌلىُ ٚحٌفش٠م١ٓ , ٌٚغش حٌظذحٚي فٟ حٌـٍغخص , رخٌٍغش  -04

 ٢خش .حٌّلذدس فٟ حطفخل١ش فل حٌخالفخص ٚأْ ٠ظُ اسعخي ٔغخ ػٓ أ٠ش ِشحعالص اٌٝ حٌفش٠ك ح
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لشحسٖ خط١خ  اٌٝ حٌفش٠م١ٓ رؾؤْ أٞ خالف ٠لخي ا١ٌٗ ٚرٌه خالي فظشس ال طظؼذٜ  ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌلىُ أْ ٠قذس -05

( ٠ِٛخ  ِٓ طخس٠خ اكخٌش حٌخالف ا١ٌٗ أٚ ِٓ طخس٠خ عش٠خْ حطفخل١ش فل حٌخالفخص , اْ وخٔض لذ طّض رؼذ اكخٌش 20)

 ػذ .حٌخالف ا١ٌٗ . ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌمشحس ِغززخ  , ٚأْ ٠ٕٖٛ ف١ٗ رؤٔٗ ٠ظُ ٚفمخ  ٌٙزٖ حٌمٛح

( آٔفخ  رؼٍّٗ , أٚ طقشف رغٛء ١ٔش , فبٔٗ ٠ؼظزش غ١ش ِغظلك 3ارح لخَ حٌلىُ رٕمل أٞ ِٓ أكىخَ حٌزٕذ سلُ ) -06

ٌمزل رذي أطؼخرٗ أٚ ٔفمخطٗ , ٠ٚظؼ١ٓ ػ١ٍٗ أْ ٠شد طٍه حٌشعَٛ ٚحٌٕفمخص حٌظٟ طُ فشفٙخ ٌٗ , ارح ٔظؾ ػٓ رٌه حٌٕمل 

 فزلض رخهٍش أٚ غ١ش فخػٍش .أْ لشحسحطٗ أٚ اؿشحءحطٗ رؾؤْ كً حٌخالفخص أ

 

 

 -طذفغ أطؼخد حٌلىُ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ : -02

 رذي حالعظزمخء وّزٍغ ؽٙشٞ أٚ ِمطٛع .

 حٌّغخِٚخص ػٓ وً ٠َٛ ػًّ فٟ ص٠خسس حٌّٛلغ أٚ ػمذ ؿٍغخص حالعظّخع .

 .ِنخفخ  ا١ٌٙخ ٔفمخص أدحء حٌّٙخَ ِؼً حٌّىخٌّخص حٌٙخطف١ش ٚحٌفخوغخص ِٚقخس٠ف حٌغفش ٚحإلػخؽش 

 ٠زمٝ رذي ح١ٌّخِٚخص ػخرظخ  ه١ٍش ِذس أدحء حٌلىُ ٌّٙخِٗ .

( ٠ِٛخ  ِٓ طخس٠خ طغٍّٗ ٌٍفٛحط١ش حٌخخفش رزٌه  ٠28ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌّمخٚي أْ ٠ذفغ ٌٍلىُ رذي أطؼخرٗ ٚٔفمخطٗ خالي ) 

 % ( ِٕٙخ الكمخ  .٠ٚ50مَٛ فخكذ حٌؼًّ رذفغ ِخ ٔغزظٗ ) 

الفخص , أٚ رغزذ ٔمنٙخ أٚ أٙخثٙخ أٚ حٔؼذحَ أػش٘خ , فبٔٗ ٠ظُ حٌٕظش ارح ٔؾؤ أٞ خالف ٠ظؼٍك رخطفخل١ش فل حٌخ -08

 فٟ حٌخالف ٚطغ٠ٛظٗ رّٛؿذ أكىخَ لخْٔٛ حٌظلى١ُ حألسدٟٔ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 ّٔٛرج ظّاْ األداء ) وفاٌح اٌرٕف١ز ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 .........................................................اٌٝ حٌغخدس: ..........................

 .. 

 ٠غشٔخ اػالِىُ رؤْ ِقشفٕخ : ..................................................................

 

 لذ وفً رىفخٌش ِخ١ٌش , حٌّمخٚي:..................................................................

................................................................................................. 

 

 رخقٛؿ حٌؼطخء سلُ )                                              (

 ....................حٌّظؼٍك رّؾشٚع : رّزٍغ : ) ........................................( د٠ٕخس أسدٟٔ.............

.................................................................ٚرٌه ٌنّخْ طٕف١ز حٌؼطخء حٌّلخي ػ١ٍٗ كغذ حٌؾشٚه حٌٛحسدس 

فٟ ٚػخثك ػمذ حٌّمخٌٚش , ٚإٔٔخ ٔظؼٙذ رؤْ ٔذفغ ٌىُ . رّـشد ٚسٚد أٚي هٍذ خطٟ ِٕىُ حٌّزٍغ حٌّزوٛس أٚ أٞ ؿضء 

ّْ حٌّمخٚي لذ سفل أٚ أخفك فٟ طٕف١ز  ططٍزٛٔٗ ِٕٗ رذْٚ أٞ طلفع أٚ ؽشه. ِغ روش حألعزخد حٌذحػ١ش ٌٙزح حٌطٍذ رؤ

أٞ ِٓ حٌظضحِخطٗ رّٛؿذ حٌؼمذ . ٚرٌه رقشف حٌٕظش ػٓ أٞ حػظشحك أٚ ِمخمخس ِٓ ؿخٔذ حٌّمخٚي ػٍٝ اؿشحء 

 حٌذفغ .

حألؽغخي حٌّٕـضس رّٛؿذ حٌؼمذ حٌّلذد ِزذث١خ  ٚطزمٝ ٘زٖ حٌىفخٌش عخس٠ش حٌّفؼٛي ِٓ طخس٠خ افذحس٘خ ٌٚل١ٓ طغٍُ 

رظخس٠خ..................... ؽٙش.....................ِٓ ػخَ...................... ِخ ٌُ ٠ظُ طّذ٠ذ٘خ أٚ طـذ٠ذ٘خ رٕخء" ػٍٝ 

 هٍذ فخكذ حٌؼًّ .

 طٛل١غ حٌىف١ً/ ِقشف:....................

 .........حٌّفٛك رخٌظٛل١غ : ..............    

 حٌظخس٠ــــخ  : .......................        
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 ّٔٛرج ظّاْ إصالح اٌؼ١ٛب ) وفاٌح اٌص١أح ( 2 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 اٌٝ حٌغخدس :.....................................................................................

ّْ ِقشفٕخ: ....................................................................٠غشٔخ ا  ػالِىُ رؤ

 لذ وفً رىفخٌش ِخ١ٌش , حٌّمخٚي: ..................................................................

................................................................................................. 

 رخقٛؿ حٌؼطخء سلُ )                                                          (

 حٌّظؼٍك رّؾشٚع : 

 رّزٍغ : ) ........................................( د٠ٕخس أسدٟٔ.................................

...............................................................ٚرٌه مّخٔخ  الٌظضحَ حٌّمخٚي ٌظٕف١ز ..................................

ؿ١ّغ حٌظضحِخطٗ ف١ّخ ٠خـ أػّخي حإلفالكخص ٚحٌق١خٔش رّٛؿذ أكىخَ ػمذ حٌّمخٌٚش حٌّٛؿض.  ٚإٔخ ٔظؼٙذ رؤْ ٔذفغ 

أٞ ؿضء ططٍزٛٔٗ ِٕٗ رذْٚ أٞ طلفع أٚ ؽشه / ِغ حٌّزٍغ حٌّزوٛس أٚ  -رّـشد ٚسٚد أٚي هٍذ خطٟ ِٕىُ  -ٌىُ 

روش حألعزخد حٌذحػ١ش ٌٙزح حٌطٍذ رؤْ حٌّمخٚي لذ سفل أٚ أخفك فٟ طٕف١ز حٌظضحِخطٗ ف١ّخ ٠خـ أػّخي حإلفالكخص 

 ٚحٌق١خٔش رّٛؿذ حٌؼمذ , ٚوزٌه رقشف حٌٕظش ػٓ أٞ حػظشحك أٚ ِمخمخس ِٓ ؿخٔذ حٌّمخٚي ػٍٝ اؿشحء حٌذفغ .

 

ىفخٌش عخس٠ش حٌّفؼٛي ِٓ طخس٠خ افذحس٘خ ٌٚل١ٓ حٌظغٍُ حٌٕٙخثٟ ٌألؽغخي  رّٛؿذ حٌؼمذ ٚل١خَ حٌّمخٚي ٚطزمٝ ٘زٖ حٌ

 ربوّخي حٌٕٛحلـ ٚحإلفالكخص حٌّطٍٛرش ِخ ٌُ ٠ظُ طّذ٠ذ٘خ أٚ طـذ٠ذ٘خ رٕخء" ػٍٝ هٍذ فخكذ حٌؼًّ .

 طٛل١غ حٌىف١ً/ ِقشف:....................

 

 ................حٌّفٛك رخٌظٛل١غ : .......      

 

 حٌظخس٠ــــخ  : .......................    
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 ّٔٛرج إلشاس تاٌّخاٌصح 8 –ج 
Discharge Statement 

 ألش أٔخ حٌّٛلغ اِنخثٟ ٚخخطّٟ أدٔخٖ :

..............................................................................................................................................

.................................................. 

 ٔمش ٔلٓ حٌّٛلؼ١ٓ اِنخءحطٕخ ٚخخطّٕخ فٟ أدٔخٖ :

..............................................................................................................................................

.................................................. 

 رؤٕٔخ لزنٕخ ِٓ ................................ ِزٍغ ) .....................( د٠ٕخسح  أسد١ٔخ  .

 ٚرٌه ل١ّش حٌذفؼش حٌخظخ١ِش ػٓ ِؾشٚع أؾخء :

 ِٛمٛع حٌؼطخء سلُ :

ٛؿذ ٘زح حإللشحس إٔٔخ لذ لّٕخ رظمذ٠ُ وخفش ِطخٌزخطٕخ حٌّظؼٍمش رخٌؼمذ ٚرٙزح فبٕٔخ ٔزشة ٔقشف رّ

رِش......................................................... ٚكىِٛش حٌٍّّىش حألسد١ٔش حٌٙخؽ١ّش ِٓ أٞ كك أٚ ػاللش 

 رخٌّؾشٚع حٌّز١ٓ أػالٖ ارشحء ِطٍمخ  .

 ..................................ٚػ١ٍٗ ٔٛلغ طلش٠شح  فٟ .

 حعُ حٌّظؼٙذ : ............................................

 حعُ حٌّفٛك رخٌظٛل١غ: ...................................

 طٛل١غ حٌّفٛك رخٌظٛل١غ: ................................

 

 حٌخخطُ:
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 ج إلشاس تاٌّخاٌصحّٔٛر                9 –ج 
Discharge Statement 

 

 

 ألش أٔخ حٌّٛلغ اِنخثٟ ٚخخطّٟ أدٔخٖ :

..............................................................................................................................................

.................................................... 

 

 ٔمش ٔلٓ حٌّٛلؼ١ٓ اِنخءحطٕخ ٚخخطّٕخ فٟ أدٔخٖ :

..............................................................................................................................................

.................................................... 

 

 رؤٕٔخ لزنٕخ ِٓ ................................ ِزٍغ ) .....................( د٠ٕخسح  أسد١ٔخ  .

 ٚرٌه ل١ّش حٌذفؼش حٌخظخ١ِش ػٓ ِؾشٚع أؾخء :

..............................................................................................................................................

.................................................... 

 

 ِٛمٛع حٌؼطخء سلُ :

............................................................ 

ٔقشف رّٛؿذ ٘زح حإللشحس إٔٔخ لذ لّٕخ رظمذ٠ُ وخفش ِطخٌزخطٕخ حٌّظؼٍمش رخٌؼمذ ٚرٙزح فبٕٔخ ٔزشة 

......................................................... ٚكىِٛش حٌٍّّىش حألسد١ٔش حٌٙخؽ١ّش ِٓ أٞ كك أٚ ػاللش رِش

 رخٌّؾشٚع حٌّز١ٓ أػالٖ ارشحء ِطٍمخ  .

 

 ٚػ١ٍٗ ٔٛلغ طلش٠شح  فٟ ...................................

 .......حعُ حٌّظؼٙذ : .....................................

 حعُ حٌّفٛك رخٌظٛل١غ: ...................................

 طٛل١غ حٌّفٛك رخٌظٛل١غ: ................................

 

 حٌخخطُ:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 13 -ج 

 إلشاس ِرؼٍك تاٌذفؼاخ األخشٜ

 
 

 

 ...........................ألش أٔخ حٌّٛلغ اِنخثٟ ٚخخطّٟ فٟ  أدٔخٖ ............................

 ٔمش ٔلٓ حٌّٛلؼ١ٓ اِنخءحطٕخ ٚخخطّٕخ فٟ أدٔخٖ...................................................

 

إٔٔخ لذ حهٍؼٕخ ػٍٝ ِخ ٚسد فٟ ؽشٚه حٌؼمذ ٚٔشفك ف١ّخ ٠ٍٟ الشحسح  ِٛلؼخ  ِٓ لزٍٕخ كغذ حألفٛي ٔمش ف١ٗ رـ١ّغ 

أٚ أطؼخد حٌٛوالء أٚ غ١ش٘خ حٌّزخؽشس ٚغ١ش حٌّزخؽشس ٚأٞ ؽٟء رٚ ل١ّش ِخد٠ش  حٌؼّٛالص أٚ أطؼخد حالعظؾخسحص

ٚحٌظٟ طُ دفؼٙخ اٌٝ ؽخـ ِٓ " ح٢خش٠ٓ" ٚٔشفك ه١خ  ٚففخ  ِفقال  ٌٙزٖ حٌذفؼخص حألخشٜ ٌّٚٓ دفؼض ٚعززٙخ 

ِمخ١ٌٕٚخ ِٓ حٌزخهٓ أٚ عٛحء" طُ دفؼٙخ أٚ وخٔض عظذفغ رؾىً ِزخؽش أٚ غ١ش ِزخؽش ِٓ لزٍٕخ أٚ ١ٔخرش" ػٕخ أٚ ِٓ لزً 

١ٔخرش" ػُٕٙ أٚ أٞ ِٛظف١ُٙ أٚ ٚوالثُٙ أٚ ِّؼ١ٍُٙ , ٚرٌه ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌذػٛس اٌٝ طمذ٠ُ حٌؼشٚك حٌخخفش رظٕف١ز ٘زح 

حٌؼمذ أٚ ػ١ٍّش حٌّٕخلقش / حٌّضحٚدس ٔفغٙخ أٚ حإلكخٌش  ػٍٝ حٌّمخٚي أٚ حٌّفخٚمخص حٌظٟ طـشٞ إلرشحَ حٌؼمذ أٚ ِٓ 

 أؿً طٕف١زٖ فؼال  .

 

وّخ ٚٔظؼٙذ رؤْ ٔمذَ طقش٠لخ  خط١خ  اٌٝ حٌفش٠ك حألٚي ػٍٝ حٌفٛس ػٓ ٚؿٛد أٞ دفؼخص رّخ فٟ رٌه ػٍٝ عز١ً حٌّؼخي 

ٚففخ  ِفقال  ٌغزذ ٘زٖ حٌذفؼخص ٚرٌه رظخس٠خ ل١خِٕخ رخٌذفغ أٚ طخس٠خ اٌضحِٕخ رخٌذفغ أٚ طخس٠خ اٌضحِٕخ رخٌذفغ أ٠ّٙخ 

ألٚي رخطخخر حإلؿشحءحص حٌّز١ٕش طلض حٌّخدس حٌّؾخس ا١ٌٙخ أػالٖ كخي كذٚع ٠لذع أٚال  وّخ ٚٔشحفك ػٍٝ ل١خَ حٌفش٠ك ح

 أٞ ِخخٌفش أٚ اخالي ِٓ لزٍٕخ رؤكىخَ حٌؼمذ .

 ٚػ١ٍٗ ٔٛلغ طلش٠شح  فٟ       /      /

 

 حعُ حٌّظؼٙذ: ........................................................

 ...............................حعُ حٌّفٛك رخٌظٛل١غ: ...............

 طٛل١غ حٌّفٛك رخٌظٛل١غ: ............................................

 حٌخخطــــُ : ......................................................

 

أٚ أطؼخد ػ١ٍٗ  ػٍٝ حٌّمخٚي طمذ٠ُ حإللشحس حٌّظؼٍك رخٌذفؼخص حألخشٜ ٚفٟ كخي ػذَ ل١خِٗ رذفغ أٞ ػّٛالص *   

أْ ٠زوش رٌه فٟ حإللشحس حٌّمذَ ِٕٗ, ٚوً ِٓ ال ٠مذَ ٘زح حإللشحس ع١شفل ػشمٗ , ٚػٍٝ حٌّمخٚي ٚمغ 

 حإللشحس فٟ ظشف ِغٍك ِٕفقً ػٓ حٌؼشك .
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 11-ج 

 إلشاس ِرؼٍك تاٌذفؼاخ إٌّّٛػح

 
 
 

 

 ................................ألش أٔخ حٌّٛلغ اِنخثٟ ٚخخطّٟ فٟ  أدٔخٖ ......................

 ٔمش ٔلٓ حٌّٛلؼ١ٓ اِنخءحطٕخ ٚخخطّٕخ فٟ أدٔخٖ...................................................

 

إٔٔخ لذ حهٍؼٕخ ػٍٝ ِخ ٚسد فٟ ؽشٚه حٌؼمذ ٚٔشفك ف١ّخ ٠ٍٟ الشحسح  ِٛلؼخ  ِٓ لزٍٕخ كغذ حألفٛي , ٔمش ف١ٗ رؤٕٔخ ٌُ 

عٛحء" وخٔض ػّٛالص أٚ أطؼخد حعظؾخسحص أٚ أطؼخد ٚوالء أٚ غ١ش٘خ عٛحء" رؾىً ِزخؽش أٚ ٔمُ رذفغ أٞ ِزخٌغ 

غ١ش ِزخؽش ٌُٚ ٔمُ رظمذ٠ُ أٞ ؽٟء رٚ ل١ٍّش ِخد٠ٍش ٌُٚ ٔمُ ربػطخء ٚػٛد أٚ طؼٙذحص ٌذفغ ِؼً ٘زٖ حٌّزخٌغ أٚ طمذ٠ُ 

رٌه لذ طُ ِٓ لزٍٕخ أٚ ١ٔخرش" ػٕخ أٚ ِٓ  ِؼً ٘زٖ حألؽ١خء عٛحء" ِزخؽشس" أٚ رخٌٛحعطش , أٚ رغل حٌٕظش ػّخ ارح وخْ

ِمخ١ٌٕٚخ ِٓ حٌزخهٓ أٚ ١ٔخرش" ػُٕٙ أٚ أٞ ِٓ ِٛظف١ُٙ أٚ ٚوالثُٙ أٚ ِّؼ١ٍُٙ اٌٝ حٌفش٠ك حألٚي , ٠ٚؾًّ رٌه ػٍٝ 

عز١ً حٌّؼخي ال حٌلقش أٞ " ِٛظف " رغل حٌٕظش ػّخ ارح وخْ ٠ظقشف رقفش ٍ سع١ٍّش أَ ال , ٚرٌه ف١ّخ ٠ظؼٍك 

طمذ٠ُ حٌؼشٚك حٌخخفش رظٕف١ز ٘زح حٌؼمذ أٚ ػ١ٍّش حٌّٕخلقش / حٌّضحٚدس ٔفغٙخ أٚ حإلكخٌش ػٍٝ حٌّمخٚي أٚ  رخٌذػٛس اٌٝ

 فؼال  .  حٌّفخٚمخص حٌظٟ طـشٞ إلرشحَ حٌؼمذ أٚ ِٓ أؿً طٕف١زٖ

 

حعطش وّخ ٚٔظؼٙذ رؤْ ال ٔمَٛ رظمذ٠ُ أٞ دفؼخص ِّٕٛػش أٚ ٔؼذ رظمذ٠ُ ِؼً ٘زٖ حٌذفؼخص عٛحء" ِزخؽشس" أٚ رخٌٛ

ٚعٛحء" أوخْ رٌه ِٓ لزٍٕخ أٚ ِٓ لزً ِمخ١ٌٕٚخ ِٓ حٌزخهٓ أٚ أ٠خ  ِٓ ِٛظف١ُٙ أٚ ٚوالثُٙ أٚ ِّؼ١ٍُٙ اٌٝ أٞ " 

 ِٛظف " ف١ّخ ٠ظؼٍك رؼذ٠ً ٘زح حٌؼمذ أٚ طـذ٠ذٖ أٚ طّذ٠ذٖ أٚ طٕف١زٖ .

 ٚػ١ٍٗ ٔٛلغ طلش٠شح  فٟ       /      /

 

 ......................حعُ حٌّظؼٙذ: ..............................

 حعُ حٌّفٛك رخٌظٛل١غ: ..........................................

 طٛل١غ حٌّفٛك رخٌظٛل١غ: ........................................

 حٌخخطــــُ : ................................................

 

 

ٌذفؼخص حٌّّٕٛػش ٚفٟ كخي ػذَ ل١خِٗ رذفغ أٞ ػّٛالص أٚ أطؼخد ػ١ٍٗ ػٍٝ حٌّمخٚي طمذ٠ُ حإللشحس حٌّظؼٍك رخ *   

أْ ٠زوش رٌه فٟ حإللشحس حٌّمذَ ِٕٗ, ٚوً ِٓ ال ٠مذَ ٘زح حإللشحس ع١شفل ػشمٗ , ٚػٍٝ حٌّمخٚي ٚمغ 

 حإللشحس فٟ ظشف ِغٍك ِٕفقً ػٓ حٌؼشك .
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 اٌٍجٕح اٌذائّح ٌٍف١ذ٠ه
 ـــــــــــــــــــ

 

 

 
 ٛفح ِذ٠ش ػاَ دائشج اٌؼطاءاخ اٌذى١ِٛـح/ سئ١ـظ اٌٍجٕـح/ إٌّٙذط ٠ذ١ــٝ اٌىغثـٟػط -1

 ِؼاٌـٟ إٌّٙــــذط داٚٚد خٍـــف  -2

 ػ١ّــذ و١ٍــح إٌٙذعـح ِـٓ اٌجاِؼـح األسد١ٔـح/ اٌذورـٛس ظ١ـف اٌٍـٗ اٌذالت١ــخ -3

 عىاْ/ إٌّٙذعح عٕاء إٌاظـشِغاػذ األ١ِٓ اٌؼاَ ٌشؤْٚ األت١ٕح /ٚصاسج األشغاي اٌؼاِح ٚاإل -4

 ِغاػذ األ١ِٓ اٌؼاَ ٌشؤْٚ اٌطشق  ٚصاسج األشغاي اٌؼاِح  ٚاإلعىاْ/ إٌّٙذط عاِٟ ٍ٘غٗ -5

 ِذ٠ـــــش إٌّالصــاخ / دائــشج اٌؼطـاءاخ  اٌذى١ِٛـح / إٌّٙذط ِذّذ اٌٙضا٠ّٗ -6

 عٙـً اٌّجاٌـٟ عؼــادج ٔم١ــة  ِماٌٚـٟ اإلٔشــاءاخ  األسد١ٔـ١ــٓ / إٌّٙـذط -2

 عؼــادج ٔم١ــة  إٌّٙذع١ــٓ األسد١ٔــ١ـــٓ / إٌّٙــذط ٚائــً  اٌغمـــا -8

 ِٕــذٚب دائـشج اٌؼطــاءاخ اٌذى١ِٛح /  ِمشس اٌٍجٕــح  / إٌّٙذعــح ٔاد٠ا  األدّذ -9
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 حٌخخِظ حٌـضء
 ٚحٌؾشٚه حٌّٛحففخص

 ١شحٌفٕ ٚحٌّٛحففخص حٌخخفش
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 أشاء عادح ٌرخض٠ٓ اٌّٛاع١ش فٟ ِغرٛدػاخ ششوح ١ِاٖ ا١ٌشِٛن فٟ دٛفا ِششٚع

 
 اٌخاصح ٚاٌششٚغ اٌّٛاصفاخ - أ

 : ػــــخَ
 : اٌؼًّ ِرطٍثاخ -1

 :رّٛؿذ ٚرٌه

 ) حٌـضء حالٚي ٚحٌؼخٟٔ( 2002دفظش ػمذ حٌّمخٌٚش حٌّٛؿض  - 0

 .حٌى١ّخص ٚؿذحٚي حٌخخفش ٚحٌؾشٚه حٌّٛحففخص     2

 :حٌؼخِٗ حٌّٛحففخص - 3

 .0996 ٌغٕش ٚحالعىخْ حٌؼخِش حالؽغخي ٚصحسس ػٓ حٌقخدس ٚحٌّؼّخس٠ش حالٔؾخث١ش ٌالػّخي حٌؼخِش حٌّٛحففخص -أ     

 .ٚح١ٌّىخ١ٔى١ش حٌىٙشرخث١ش ٌالػّخي حالسد١ٔش حٌزٕخء وٛدحص -د      

 .حٌّخططخص - 4

 .ءحٌؼطخ ٚػخثك ػٍٝ طقذس ِالكك ح٠ش - 5

 :اٌؼًّ ِٛلغ - 2

 ِلخفظش حسرذ.-رّلخرحس ٕ٘ـش حٌىٍٛس٠ٓ ِغظٛدػخص ؽشوش ١ِخٖ ح١ٌشِٛن فٟ ِٕطمش كٛفخ

 :األػّاي ٚصف - 3

 

والسعر يشمل التصرف  (م 04×م 04املقرتحو ذات مساحو امجاليو ) لعمل تسوية للساحوحفريات من كل نوع يف )الرتبة والصخر .....اخل( -0
وقع إىل األماكن اليت حتددىا اجلهات املعنية, ويكون احلفر ضمن املناسيب وأالعمال الالزمة وتؤخذ القياسات للحفريات بناتج احلفر خارج امل

وعلى املقاول عمل رفع مساحي )القطع( من منسوب احلفريات املطلوبة ألعمال التسوية والسعر يشمل التسوية السطحية و أعمال احلفريات 
ويشمل السعر توريد وخلط وفرش طبقة أساس من بعد اعمال احلفر والطمم النهائية % 5النهائي للساحو اليتجاوز  للساحو حبيث يكون امليالن

سم بعد الدحل مع الرش باملاء وخيلط ويدحل جيدا" مبدحلة إرجتاجية للحصول على درجة دك التقل عن  04مساكة   (B.C)البيس كورس 
 .وحسب املواصفات وتعليمات املهندس املشرفاة امليول لتصريف مياه األمطار ع% حسب جتربة الربوكتور املعدل مع مرا55
 
 

      :رّخ٠ٍٟ حالٌظضحَ حٌّمخٚي ػٍٝ -

 ٚصحسس ػٓ حٌقخدسٖ ٚحٌـغٛس حٌطشق حٔؾخء الػّخي حٌؼخِٗ حٌّٛحففخص رّٛؿذ ٚحٌظضف١ض حٌظؼز١ذ حػّخي طٕف١ز ٠ظُ-

 ٚطمشأ حٌؼطخء ٚػخثك ِٓ ٠ظـضأ ال ؿضء ٚطؼظزش طؼذ٠الص ِٓ ػ١ٍٙخ هشأ ِٚخ 0990 عٕش ٚحالعىخْ حٌؼخِٗ حالؽغخي

 . حإلػظزخس ٘زح ػٍٝ ٚطفغش

 حٌٕٙذع١ش حٌّؾخس٠غ ٌىخفش حالػّخي ِشحكً وخفش فٟ حالسدٟٔ حٌٛهٕٟ حٌزٕخء وٛدحص رظطز١ك حالٌظضحَ حٌّمخٚي ػٍٝ -0

 حٌغالِش ٚأػّخي ٚحٌق١خٔش حٌظؾغ١ً أػّخي ٚوزٌه حٌؼطخء ٚػخثك رّٛؿذ ِٕٗ ِطٍٛرٗ طق١ّ١ّش أػّخي ٚأ٠ش حٌظٕف١ز وؤػّخي

 ػٓ حٌقخدسس حالسدٟٔ حٌٛهٕٟ حٌزٕخء وٛدحص ططز١ك طؼ١ٍّخص رّٛؿذ ٕ٘ذع١ش أػّخي ِٓ ػ١ٍٙخ ٠ظشطذ ِخ ٚوً حٌؼخِش

 ٌغٕش 2 سلُ ٚطؼذ٠الطٗ حالسدٟٔ حٌٛهٕٟ حٌزٕخء لخْٔٛ ِٓ( 5) حٌّخدس ِٓ( ص)  حٌفمشس رّٛؿذ حٌٛهٕٟ حٌزٕخء ِـٍظ

 (. 0/2005/ 02 طخس٠خ  625/  2/  2/  َ ط:  سلُ ح١ٌّخٖ عٍطش ػخَ أ١ِٓ طٛفشػ وظخد: حٌّشؿغ.)0993

 فٟ ٚحسد ٘ٛ ػّخ ِلذدٖ غ١ش رٕغذ و١ّش حٞ ص٠خدس ٌٗ ٠ٚلك حٌؼطخء رٕٛد ِٓ رٕذ حٞ طٕف١ز ػذَ حٌؼًّ ٌقخكذ ٠لك-

 . حٌخقٛؿ زحرٙ الغ١ٗ ٚحٌخخفش حٌؼخِش حٌؾشٚه ٚطؼظزش طؼ٠ٛل رؤٞ حٌّطخٌزش ٌٍّمخٚي ٚال٠لك حٌى١ّخص ؿذٚي

 .ػخرظش حعؼخس ٟ٘ حٌى١ّخص رـذحٚي حٌٛحسدٖ حالفشحد٠ٗ حالعؼخس -
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 :ٚاٌذفش٠اخ اٌخشعأٗ اػّاي - 6

 حٚ حٌفـٛحص ِٓ خخ١ٌٗ خشعخٔٗ ػٍٝ ٌٍلقٛي حٚحٌّغٍلٗ حٌؼخد٠ٗ حٌخشعخٔٗ حٔٛحع ؿ١ّغ فذ ػٕذ حٌّىخ١ٔىٟ حٌشؿخؽ حعظؼّخي ٠ـذ - 0

 ػٓ ٠مً ال ِخ ٠ؼطٟ حٌزٞ حٌٕٛع ِٓ حٌشؿخؿخص طىْٛ حْ ٠ٚـذ حٌّٕٙذط, لزً ِٓ حٌشؽ ذسِٚ حٌشؿخؿخص ٔٛػ١ش طؼ١١ٓ ٠ٚـشٞ حٌظؼؾ١ؼ

 ٌٍؼًّ, فخٌل١ٓ رشؿخؿ١ٓ رخٌقذ حٌزذء لزً حٌؼًّ ِٛلغ ٠ضٚد حْ حٌّمخٚي ٚػٍٝ حٌّٛحففخص رّٛؿذ حٌشؿخؽ ٠ٚغظؼًّ حٌذل١مٗ/سؿٗ 5000

 .حكظ١خه ٚحٌؼخٟٔ ٌالعظؼّخي ٚحكذ

 .حٌّٛحففخص رّٛؿذ حٌخشعخٔٗ ٚطشه١ذ ح٠ٕخع ٠ٚظُ( ح٠خَ 2) ػٓ طمً ال سٌّذ سهزٗ حٌخشعخٔٗ طلفع حْ ٠ـذ -2

 ػٍٝ حٌّٛحفمٗ الخز خطٟ هٍذ طمذ٠ُ حٌّمخٚي ٚػٍٝ حٌخط١ٗ حٌّٕٙذط ِٛحفمش ػٍٝ حٌلقٛي لزً حٌخشعخٔٗ رقذ حٌّزخؽشٖ ٠لظش -3

 .عخػٗ 24 ػٓ طمً ال فظشس لزً حٌقذ

 ِٚٛحفمش طؼ١ٍّخص ٚكغذ ٚحٌزخسدٖ حٌلخسٖ حالؿٛحء فٟ حٌخشعخٔٗ رخقٛؿ ؼخِٗحٌ حٌف١ٕٗ حٌّٛحففخص ػ١ٍٗ طٕـ ِخ طٕف١ز حٌّمخٚي ػٍٝ -4

 .حٌّٕٙذط

 فٟ ٚسد ٌّخ ٚفمخ ٌٍّٛحد حٌالصِٗ حٌّخزش٠ٗ حٌفلٛفخص حؿشحء حٌّمخٚي ػٍٝ حٌخشعخ١ٔٗ, ٚحٌخٍطخص حٌّٛحد ؿٛدس مزو ٌغخ٠ش -5

 :٠ٍٟ وّخ دٚسٞ رؾىً حٌخشعخ١ٔٗ حٌخٍطخص رفلـ ٠مَٛ حْ ٚػٍٝ حٌؼخِٗ حٌف١ٕٗ حٌّٛحففخص

 .٠ِٛخ 28 رؼذ حٌزخل١ٗ ٚحٌؼالػٗ حعزٛع رؼذ 3 طفلـ رل١غ ِّؼٍٗ ِىؼزخص 6 حاللً ػٍٝ طئخز خشعخٔٗ 50َ3ٌىً -     

 . ٠ِٛخ 28 رؼذ حٌزخل١ٗ ٚحٌؼالػٗ حعزٛع رؼذ 3 طفلـ ِىؼزخص 6 طئخز , ِشحكً ػٍٝ حٌقذ وخْ حرح فذ ٠َٛ ٌىً -     

 كذ٠ذ ٚحٚصحْ حهٛحي ف١ٙخ ِز١ٕخ(  Bar-Schedule Binding)  حٌظغ١ٍق كذ٠ذ ِخططخص ظٕف١زر حٌخخفٗ حٌـذحٚي طمذ٠ُ حٌّمخٚي ػٍٝ - 6

 .حٌظٕف١ز لزً حػظّخد٘خ رغشك حٌّٕٙذط ٌّّؼً حٌظغ١ٍق

 ٌُ ِخ)  ٠ِٛخ   28 رؼذ 2عُ/وغُ 250 ػٓ طمً ال فغشٜ ِىؼزٟ وغش رمٛس طىْٛ حٌؼطخء أػّخي وخفش فٟ حٌّغظؼٍّش حٌّغٍلش حٌخشعخٔش - 2 

 (. رٌه الفخ ٠زوش

 ٌُ  ِخ)  ٠ِٛخ   28 رؼذ 2عُ/  وغُ 200 ػٓ طمً ال فغشٜ ِىؼزٟ وغش رمٛس طىْٛ حٌؼطخء أػّخي وخفش فٟ حٌّغظؼٍّش حٌؼخد٠ش حٌخشعخٔش - 8 

 (.  رٌه خالف ٠زوش

 حٚ حٌؼشك حٚ حٌؼّك دسرض٠خ حرؼخد٘خ حٚ حٌلفش٠خص ِٕخع١ذ ػٍٝ طؼذ٠ً حؿشحء طلٍّٙخ لذسس ِٓ حٌظلمك رؼذ حٌظشرٗ هز١ؼش حعظذػض حرح  -9  

 . حالعؼخس فٟ ص٠خدٖ هٍذ حٚ حالػظشحك ٌٗ ٠لك ٚال حالػّخي ٘زٖ طٕف١ز حٌّمخٚي فؼٍٝ و١ٍّٙخ

 ٚال حٌّٕٙذط رٙخ ٠ؤِش  حٌظٟ أٚ حٌّخططخص ػٍٝ حٌّز١ٕش ٚحالل١غش حالرؼخد كغذ فخف١خ   ٕ٘ذع١خ   و١ال   حٌّىؼذ رخٌّظش حٌلفش٠خص أػّخي طىخي –00 

 كفش٠خص الػّخي حالفشحد٠ش حالعؼخس مّٓ  ِؾٌّٛش طىخ١ٌفٙخ ٚطؼظزش(  Working Space)  حٌؼًّ ِغخفخص حٌلفش٠خص  ػالٚس ٌٍّمخٚي  ٠ذفغ

 . رٌه خالف ٠زوش ٌُ ِخ حالعخعخص

 ػ١ٍٙخ ٠ٛحفك ِخظخسٖ ِٛحد ِٓ حٌّٛلغ خخسؽ ِٓ هُّ طٛس٠ذ حٌّمخٚي ػٍٝ حٌلفش٠خص ٔخطؾ وفخ٠ش أٚ فالك١ش ػذَ كخٌش فٟ :حٌطُّ حػّخي -11

 حٌٛفٛي كظٝ هزمش ٌىً ح١ٌّىخ١ٔى١ٗ رخالؿٙضٖ ٚحٌذكً رخٌّخء حٌشػ ِغ ع20ُ ػٓ هزمٗ وً عّخوش طض٠ذ ال هزمخص ػٍٝ حٌطُّ ٠ٚظُ حٌّٕٙذط,

 . حٌالصَ ٌٍّٕغٛد

 دسؿش ٍٝػ ٌٍلقٛي  ِٚظذسؿش ٚحٌؾٛحثذ حٌفنالص ِٓ خخ١ٌٗ ػ١ٍٙخ ِٚٛحفك ِٕخعزٗ ِٛحد ِٓ ٌٍطُّ حٌّغظؼٍّٗ حٌّخظخسٖ حٌّٛحد طىْٛ        

)  حٌٍذٚٔٗ ِلظٜٛ ٠ٚىْٛ حطـخٖ أٞ فٟ( 50ُِ) ػٓ كـّٙخ ٠ض٠ذ حٌظٟ حٌخشعخٔٗ لطغ حٚ حٌلـخسس ػٍٝ طلظٛٞ ال ٚحْ حٌّطٍٛرٗ حٌذن

Plasticity Index  )ً( 3عُ/غ0.6ُ) ِٓ حوؼش ٌٙخ حٌمقٜٛ حٌـخفٗ حٌىؼخفٗ ٚطىْٛ( 0322) سلُ حٌزش٠طخ١ٔٗ ٌٍّٛحففخص هزمخ( 00) ِٓ حل

 ٠زوش ِخٌُ حٌلفش٠خص أعؼخس مّٓ ِؾٌّٛش حٌطُّ ٚػ١ٍّش حٌطُّ ِٛحد طٛس٠ذ أػّخي طىخ١ٌف ٚطؼظزش ٌٍىؼخفٗ, حٌم١خعٟ شرشٚوظ فلـ كغذ

 .رٌه خالف

 :اٌرٕغ١ك - 2

 ِٛحفمخطٙخ ػٍٝ ٌٍلقٛي حٌّؼ١ٕٗ حٌـٙخص ِظطٍزخص ؿ١ّغ ٚطمذ٠ُ حٌؼاللش رحص حٌشع١ّش حٌـٙخص ِغ حٌّغزك حٌظٕغ١ك ِغئ١ٌٚش حٌّمخٚي ػٍٝ

 حٌّشٚس حؽخسحص ف١ٙخ رّخ حٌـٙخص ٘زٖ ِٚظطٍزخص رظؼ١ٍّخص ٠ظم١ذ حْ حٌّمخٚي ٚػٍٝ ٚحالسففٗ حٌؼخِٗ حٌطشق لشد حٚ طلض حٚ ٟف ٌٍؼًّ

 ٘زٖ ٌمخء ٌٍّمخٚي ٠ذفغ ٚال حٌّظطٍزخص ٚؿ١ّغ حٌخ...  حٌخخفٗ ٚحالِالن حٌّؾخٖ ٚكّخ٠ش ٚحٌلٛحؿض حٌظل٠ٛالص حٚ حٌظلز٠ش٠ٗ ٚحالؽخسحص

 .حٌّطٍٛرٗ ٌالػّخي حالفشحد٠ٗ حالعؼخس مّٓ ِؾٌّٛٗ طؼظزش حر ػالٚحص ح٠ش حالػّخي

 : ا١ًٌٍ فٟ اٌؼًّ - 8

 ِٓ ؿضء أٞ ٌظٕف١ز ٌٍّمخٚي حٌظؼ١ٍّخص حفذحس حٌّٕٙذط رّٛحفمش حخشٜ عٍطٗ ح٠ش حٚ حٌّٕٙذط ِّؼً حٚ حٌّٕٙذط حٚ حٌؼًّ ٌقخكذ ٠لك

 ػالٚحص ح٠ش ٚرذْٚ حالػّخي ٚطٕف١ز حٌظؼ١ٍّخص رٙزٖ حالٌظضحَ يحٌّمخٚ ٚػٍٝ رٌه طظطٍذ حٌظٟ حٌلخالص فٟ ٚرٌه ح١ًٌٍ عخػخص فٟ حالػّخي

 . رٌه ٌمخء حمخف١ٗ

 :ٚاٌرث١ٍغ اٌخاصٗ االِالن ظّٓ االػّاي - 9

 ؽخغ١ٍٙخ حٚ حالسحمٟ ٘زٖ حفلخد ِفخٚمش ػٓ ِغئٚال ٠ىْٛ حٌؼًّ فخكذ فبْ حٌخخفٗ حالسحمٟ فٟ حٌؼًّ طٕف١ز ٠ىْٛ ك١ؼّخ

 ٚحٌّٕٙذط حٌؼًّ فخكذ ِغ ػ١ٍٙخ حٌّظفك رخٌغشػٗ حٌؼًّ حٌّمخٚي ِغئ١ٌٚش ٚطىْٛ سحمٟحال ٘زٖ فٟ ِشٚس كمٛق ػٍٝ ٚحٌلقٛي

 حػّخي فٟ حٌّزخؽشٖ ٚلزً حٌؼطخء, ؽشٚه فٟ ٚحسد ٘ٛ وّخ ف١ٙخ ػٍّٗ ٚعشػش حٌخخفٗ حٌّّظٍىخص ٘زٖ دخٛي ػضِٗ ػٓ ٚحػالُِٙ

 ٘زٖ عطٛف كخٌش ػٍٝ ؽخغ١ٍٙخ حٚ حالِالن ٖ٘ز فخكذ ِغ ٠ٚغـً ٠ظفك حْ حٌّمخٚي ػٍٝ ٠ظٛؿذ حٌخخفٗ حالِالن فٟ حٌلفش٠خص

 ٠لظفع حٌزٞ حٌّٕٙذط رّغخػذس حٌغـالص ٘زٖ ٚطؼًّ حالٚمخع ٚحػخدس خخفٗ ػٕخ٠ٗ طظطٍذ ظٛح٘ش ح٠ش حٌٝ خخفٗ حؽخسٖ ِغ حالِالن

 ك١غ رٌه ػٓ ٠ٕؾؤ طٛلف حٚ طخخ١ش حٚ حمخف١ٗ حػّخي ح٠ش ػٓ حؿٛس رخ٠ش حٌّطخٌزٗ ٌٍّمخٚي ٚال٠لك ٚحٌغـالص, حالطفخل١خص ٘زٖ ِٓ رٕغخٗ

 . حٌؼطخء حعؼخس مّٓ ِؾٌّٛٗ حٌظىخ١ٌف طؼظزش
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 : االسض ذذد اٌّذفٛٔٗ اٌّشافك - 13.

 طلض حٌّذفٛٔٗ حٌّشحفك ػٍٝ ٚحٌّلخفظٗ حالِخوٓ ٌظلذ٠ذ رّغئ١ٌٚظٗ طظؼٍك ٚحٌظٟ حٌؼخِٗ حٌّٛحففخص فٟ حٌزٕٛد ٠ُشحػٟ حْ حٌّمخٚي ػٍٝ

 حِخوٕٙخ رظلذ٠ذ حٌّمخٚي ٠ٚمَٛ حٌّخظقٗ, حٌـٙخص ِٓ حٌّشحفك ٘زٖ ِٛحلغ ػٓ حٌظخِٗ صحٌّؼٍِٛخ ػٍٝ حٌلقٛي ٚػ١ٍٗ ٚحٌّٕؾجخص حالسك

 رخفالكٙخ حٌم١خَ حٌّمخٚي ػٍٝ ٚحٌّٕؾجخص, حٌّشحفك ٌٙزٖ طظغزذ حمشحس ٚأ٠ش حٌخخفٗ ٔفمظٗ ٚػٍٝ طفظ١ؾ١ٗ كفش ػًّ هش٠ك ػٓ ِغزمخ

 .حٌّٕٙذط صطؼ١ٍّخ ٚكغذ حٌؼمذ فٟ حٌؼاللٗ رحص ٌٍزٕٛد هزمخ حٌخخفٗ ٔفمظٗ ػٍٝ

 

 : اٌّماٚي ِغرخذِٛا - 11

 ِٕٚٙذعٟ ِؾشٚع ِذ٠ش ِٓ ٠ظىْٛ ِٕفز ٚؿٙخص حٌىخفٟ رخٌؼذد حٌخ...  ٚػذد ٚح١ٌخص ِٕخعزٗ حٔؾخث١ٗ رظـ١ٙضحص ٠لظفع حْ حٌّمخٚي ػٍٝ

 حٌؼًّ كـُ ٓحٌٕظشػ رغل ٚحكذ حْ فٟ ِظؼذدٖ ِٛحلغ فٟ حٌؼًّ ِٓ ٠ّىٕٗ ِّخ ػخد١٠ٓ ٚػّخي ِٙشٖ ٚػّخي ِٚشحلز١ٓ ِٚغخك١ٓ ِٛلغ

 .حٌؼطخء ِذس مّٓ حٌّٕٙذط ِٚٛحفمش ٌٍّٛحففخص هزمخ ح١ٌٗ حٌّلخٌٗ حالػّخي طغ١ٍُ ٠ظُ ٚحْ ػ١ٍٗ حٌّٛحفك حٌزشٔخِؾ ٚكغذ ِٚٛحلؼٗ

 : االػّاي ا١ٌّاٖ - 12

 حٌؼًّ فخكذ ِٚغظخذِٟ ِٚغظخذ١ِٗ ػّخٌٗ العظؼّخي حٌؼًّ ِٛلغ فٟ ح١ٌّخٖ ِٓ حكظ١خؿخطٗ ؿ١ّغ طخ١ِٓ ػٓ ِغئٚال حٌّمخٚي ٠ىْٛ - 0

 ػ١ٍٙخ ٠ٛحفك) ٔظ١فٗ حٚػ١ٗ فٟ ٚطخض٠ٕٙخ( ٚحٌغغ١ً ٚحٌظؼم١ُ حٌنغو فلـ رٌه فٟ رّخ حٌؼمذ رٙزح حٌّؾٌّٛٗ حالػّخي ٌظٕف١ز) ٚحٌّٕٙذط

 . حٌخخفٗ ٔفمظٗ ٚػٍٝ حٌؼًّ ع١ش ٌظنّٓ حٌىخف١ٗ رخٌى١ّخص( حٌّٕٙذط

 ػٍٝ حٌلقٛي(  حٌؼًّ فخكذ ِٛحفمش رؼذ) ٌٍّمخٚي ف١ّىٓ ِٕٗ حٚلش٠ذ حٌؼًّ ِٛلغ فٟ ٌٍغٍطٗ طخرغ ١ٌٍّخٖ ِقذس طٛفش كخي فٟ -2

 حٚ حٌقٙخس٠ؾ رٛحعطش ح١ٌّخٖ رٕمً(  حٌخخفش ٔفمظٗ ٚػٍٝ)  حٌّمخٚي ٠مَٛ حْ ػٍٝ حٌّؼظّذٖ حٌشع١ّٗ حٌظغؼ١شٖ ِمخرً ح١ٌّخٖ ِٓ حكظ١خؿخطٗ

 حٌّٕٙذط ػ١ٍٗ ٠ٛحفك ١ِخٖ ػذحد ٚطشو١ذ حٌؼًّ ِٛلغ حٌٝ ح١ٌّخٖ ال٠قخي حٌالصِٗ حٌظّذ٠ذحص ٚػًّ ٚحٌّفخط١ق ٚحٌمطغ حٌّٛحع١ش طٛف١ش

 التخزين اماكن وصيانة بتشغيل يقوم ان وعميو العقد، ىذا في العمل انتياء عند ٚحٌؼذحد حٌظّذ٠ذحص ٘زٖ ٚحصحٌش حٌّؼ١ٕٗ ح١ٌّخٖ ٚحدحسس
 يكون الذي المكان الى التزويد نقطو من المياه لنقل المؤقتو االعمال وكافة المتحركو والصياريج والمضخات والتوصيالت والمواسير

 . اليو بحاجو
 : االنتياء عند المشروع من اجزاء استعمال - 13

 وال تنفيذىا من االنتياء حين مباشره المشروع من اجزاء او جزء أي تشغيل او استعمال في(  ذلك في رغب اذا)  الحق العمل لصاحب
 التي العمل مالئمة عدم او الوقت ضياع بسبب اضافيو دفعات الية الحق يويعط وال الصيانو تجاه مسؤولياتو من المقاول ذلك يعفي
 . العمل صاحب قبل من العمل ليذا نتيجة ليا يتعرض ان يمكن
 : اٌخاصٗ ٚاٌمطغ ٚاٌّفاذ١خ اٌّٛاع١ش و١ّاخ - 14

 ٚحٌمطغ حٌّٛحع١ش ِٓ ٔٛع وً ِٓ حٌّطٍٛرٗ حالهٛحي ِٓ ٚحٌظخوذ حٌّٛحع١ش ٌخطٛه ِغلخ ٠ؼًّ حْ حٌّمخٚي ػٍٝ حٌّٛحع١ش هٍذ لزً

 . حالػّخي الطّخَ حٌالصِٗ حٌخخفٗ ٚحٌمطغ ٚحٌّفخط١ق حٌّالثّٗ

 حٌى١ّخص ٠خخز حْ حٌؼًّ فخكذ سغذ حرح حِخ حٌّمخٚي, ٠ظلٍّٙخ ٌالعظؼّخي حٌّطٍٛرٗ حٌى١ّخص ػٓ طض٠ذ ٚحٌمطغ حٌّٛحع١ش ِٓ و١ّخص ٚح٠ش

 فٟ حٌلخٌٗ ٘زٖ فٟ حٌمطغ ٘زٖ طٛس٠ذ ٠ٚىْٛ%( 05) صحثذح   وخِال ػّٕٙخ ٌٍّمخٚي ف١ذفغ ِغظمزال العظؼّخٌٙخ ٚحٌمطغ حٌّٛحع١ش ِٓ حٌضحثذٖ

 . حٌّٕٙذط طؼ١ٍّخص كغذ حٌؼًّ فخكذ ِغظٛدػخص

 : اٌّٛاد فذص ِخرثش  - 15

 بأنواعيا المطموبة الفحوصات وعمل إلجراء وذلك المختصة الجيات لدى ومعتمد ومؤىل الميندس لموافقة مختبر تسمية المقاول عمى
 .الميندس يطمبيا التي الفحوصات وكذلك العطاء ومواصفات شروط حسب المختمفة

حضار إرسال المقاول عمى-  ونوع طبيعة حسب وذلك العمل موقع إلى المختبر جياز إحضار أو) المختبر ومن إلى العينات وا 
حضار( الفحص  .مالاألع ىذه لتنفيذ يمزم ما وجميع( تقرير كل من نسخ 3 بواقع) التقارير وا 

 .العطاء أسعار ضمن مشمولة والنقل التقارير وتحضير المختبر أعمال وتكاليف إجراؤىا إعادة أو الفحوصات إجراء تكاليف تعتبر-
 الميندس موافقة عمى والحصول ليا التنفيذية المخططات المقاول يقدم لم ما مواد أية توريد أو بتصنيع أو بتنفيذ المباشرة يجوز ال-

 .مسبقاً  عمييا
 : العقد مخططات - 17

 ممحقو او تفصيميو او معدلو مخططات واية العطاء، وثائق مع والمرفقو العقد ليذا تحضيرىا تم التي المخططات ىي العقد مخططات
 والموافق المقاول من المقدمو والتنفيذيو التفصيميو المخططات وكذلك العطاء اعمال في العمل سير اثناء الميندس يصدرىا ان يمكن
 . الميندس قبل من خطيا عمييا

 

   Shop  Drawings  حٌظٕف١ز٠ٗ حٌّخططخص  -

 حٌقلٟ حٌقشف خطٛه طّذ٠ذ الػّخي طفق١ٍ١ٗ طٕف١ز٠ٗ ِخططخص ٚطـ١ٙض ٚسعُ ح١ٌّخٖ خطٛه ٌّغخسحص حٌّغخكش ػًّ حٌّمخٚي ػٍٝ -

 .ٚح١ٌّخٖ
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 حٌّٕٙذط ِٛحفمش ػٍٝ ٚحٌلقٛي ٌٙخ حٌظٕف١ز٠ش حٌّخططخص ٌّمخٚيح ٠مذَ ٌُ ِخ ِٛحد ح٠ش  طٛس٠ذ حٚ طق١ٕغ حٚ رظٕف١ز حٌّزخؽشس ٠ـٛص ٚال -

 .ِغزمخ

 As built ٔفزص وّخ ٌألػّخي حٌّشؿؼ١ش حٌّخططخص ٌؼًّ حٌالصِــش حٌّغخكش رؼًّ حٌّمخٚي ٠مـــَٛ خو أٞ طّذ٠ذ حٔظٙــخء ػٕذ -

drawing   ٚحٌزشٚفخ٠ً حألفمٟ حٌّغمو ؽخِال (Profile )َ٘زٖ ِٓ ِطزٛػش ٔغخ ٚػالػش( حٌؾفخفش) حألف١ٍش حٌٕغخ حٌّمخٚي ٠ٚمذ 

 .حالؽشحف ٌـٙخص طغ١ٍّٙخ ٚلزً ِٕظ١ٙش حألػّخي ٘زٖ طؼظزش أْ لزً ػ١ٍٙخ ٌٍّٛحفمش ٌٍّٕٙذط حٌّخططخص

 حٌّشؿؼ١ش حٌّخططخص ِخدس طىْٛ ح١ٌشِٛن ١ِخٖ ؽشوش ِٚخططخص ِٚمخ١٠ظ ِٛحففخص رٕفظ ِٚشعِٛش ِفقٍش حٌّخططخص ٘زٖ طىْٛ -

 -: ٔٛع ؽفخف ط١ٓؿ١ال ٚسق ِٓ حألف١ٍش

Pure White Premature Gelatin Transparent Untirable Film. 

 ٘زٖ ٚطلن١ش حٌّغخك١ش حألػّخي طىٍفش ٚطؼظزش ٚحٌط١ٌٛش حألفم١ش ٌٍّغخلو عُ( 84X62) حٌٛسق ِمخ١٠ظ ٚطىْٛ ٍُِ 0.02 عّخوش

 .حٌؼطخء أعؼخس فٟ ِؾٌّٛش حٌّخططخص

 ٌٍّٕٙذط ٚطغٍُ رزٌه خطٟ وظخد رّٛؿذ حٌّمخٚي ِٓ ِٛلؼٗ حالف١ٍٗ ٌٍٕغخٗ رخالمخفٗ ٔغخ ػالػش(  3)  حٌّٕٙذط حٌٝ حٌّمخٚي ٠مذَ -

 . حٌّٕٙذط هٍذ كغذ حٚ حٌؼًّ ِٛلغ فٟ

 . حٌّٕٙذط ٠طٍزٙخ طؼذ٠الص حٚ ِالكظخص ح٠ش رظقل١ق ٠مَٛ حْ حٌّمخٚي ػٍٝ -

 ٚحٌظق١ٕغ حٌظٛس٠ذ ِغئ١ٌٚش ِٓ حٌّمخٚي ؼفٟط ال ٚحٌّٛحففخص حالؿٙضٖ حٚ حٌّٛحد حٚ حٌّخططخص ٘زٖ ػٍٝ حٌّٕٙذط ِٛحفمش حْ -

 . حٌؼمذ ِٚظطٍزخص حٌّٛحففخص ٚكغذ حٌقل١لٗ رخٌّمخعخص

 . حٌؼطخء حعؼخس مّٓ ِؾٌّٛٗ ٚطمذ٠ّٙخ ٚطـ١ٙض٘خ حٌظٕف١ز٠ٗ حٌّخططخص حػذحد طىخ١ٌف طؼظزش -

  ( Record  Drawings)  حٌّشؿؼ١ٗ حٌّخططخص - 

 طٕف١ز٘خ طُ حٌظٟ ٌالػّخي حٌالصِش حٌّغخكش رؼًّ ٠مَٛ حْ حٌٕٙخث١ٗ حٌفخطٛسٖ فشف ٚلزً شٚعحٌّؾ حػّخي حعظىّخي ٚػٕذ حٌّمخٚي ػٍٝ   -

 حٌّخططخص ٘زٖ ٚطز١ٓ حالفم١ش, ٚحٌّمخهغ حٌؼٍٛٞ حٌّغمو ؽخِال( As Built Drawings)  ُٔفزص وّخ ٌالػّخي حٌّشؿؼ١ش حٌّخططخص ٌؼًّ

 . ٔفزص وّخ حٌّؾشٚع حػّخي فٟ حٌّغظؼٍّش حٌّٛحد ِٚٛحففخص ٚحل١غش طفخف١ً ٚحمق ٚرؾىً

 فٟ ػخرظش ِٚؼخٌُ ٔمخه ِٓ رؤل١غش حٌّشؿؼ١ش حٌّخططخص ػٍٝ حٌّز١ٕش( وخٌّفخط١ق) ٚطٛحرؼٙخ ح١ٌّخٖ خطٛه وخفش سرو حٌّمخٚي ٚػٍٝ     

 .   حٌق١خٔش حػّخي ػٕذ ح١ٌٙخ حٌٛفٛي ٌغٌٙٛش حٌّؾشف حٌّٕٙذط طؼ١ٍّخص ٚكغذ حٌؼًّ ِٛلغ

 طؼظزش حْ لزً ػ١ٍٙخ ٌٍّٛحفمٗ حٌّٕٙذط حٌٝ حٌّخططخص ٘زٖ ِٓ ِطزٛػٗ ٔغخ ػالػش( 3)ٚ( حٌؾفخفٗ) الف١ٍٗح حٌٕغخ طمذ٠ُ حٌّمخٚي ػٍٝ  -

 ٘زٖ ػٍٝ حٌّٕٙذط ِٛحفمش ٚرؼذ. حٌّٕٙذط ٠طٍزٙخ ِالكظخص ح٠ش ٚطق١ٍق طؼذ٠ً حٌّمخٚي ٚػٍٝ ٌٍغٍطٗ, طغ١ٍّٙخ ٚلزً ِٕظ١ٙٗ حالػّخي ٘زٖ

 :وخٌظخٌٟ ِشعِٛش حٌّشؿؼ١ش ططخصحٌّخ ٚطمذ٠ُ طـ١ٙض حٌّمخٚي ػٍٝ حٌّخططخص,

 ٚرّٛحففخص ػخ١ٌش دلش رحص( GIS) حٌـغشحف١ش حٌّؼٍِٛخص ٔظخَ رخعظخذحَ سعّٙخ ٠ظُ (Plans) ٌٍؾزىخص حألفم١ش حٌّخططخص -0

 طخصحٌّخط ٘زٖ ِطخرمش ػٍٝ حٌظذل١ك ػ١ٍّش رؤْ ػٍّخ   ح١ٌشِٛن, ١ِخٖ ؽشوش فٟ حٌّؼظّذس حٌـغشحف١ش حٌّؼٍِٛخص أٔظّش ِظطٍزخص ِغ طظطخرك

 . ح١ٌشِٛن ١ِخٖ ؽشوش فٟ حٌـغشحف١ش حٌّؼٍِٛخص رؤٔظّش حٌّخظق١ٓ لزً ِٓ ع١ظُ ٌٍّٛحففش

 رخعظخذحَ أظخؿٙخ ف١ظُ  حٌخ...  ٚػشم١ش ه١ٌٛش ِمخهغ ١ِىخ١ٔى١ش, وٙشرخث١ش, أؾخث١ش,)  حٌّشؿؼ١ش ٚحٌشعِٛخص حٌّخططخص رخلٟ -2

 (.AutoCAD) حي ٔظخَ

 .حٌّخططخص ٘زٖ وخًِ ِٓ(  CD's)  ش١ٔٚشحٌىظ ٔغخ أسرؼش(  4)  طمذ٠ُ حٌّمخٚي ػٍٝ -

 :                       ع62ُ×84ل١خط ؽفخف ؿ١الط١ٓ ٚسق ِٓ حالف١ٍٗ حٌّشؿؼ١ٗ حٌّخططخص ٚسق ٔٛػ١ش طىْٛ  -

- )Pure  White  Perm trace  Gelatin  Transparent  Untirable  Film, 0.07 mm thick.( 

 ػ١ٍٙخ حٌؼًّ ٠ظُ ٚحٌظٟ( As Built Drawing) حٌظٕف١ز كغذ حٌّخططخص ِٓ سل١ّش رٕغخش ح١ٌشِٛن ١ِخٖ ؽشوش طض٠ٚذ حٌّمخٚي ػٍٝ   -

  حٌٕٙخثٟ ؽىٍٙخ ٠ىْٛ حْ ػٍٝ ح١ٌشِٛن ١ِخٖ ؽشوش فٟ رٙخ حٌّؼّٛي حٌز١خٔخص لخػذس ٔغخش ِغظخذِخ ArcGIS رشٔخِؾ خالي ِٓ

Format ((shp ٚح(Geodatabase. dB )حٌطزمخص ػٍٝ طلظٜٛ رل١غ حٌشل١ّٗ حٌٕغخٗ ػٓ حألفً هزك ٚسل١ٗ ٔغخٗ ٚوزٌه 

(Layers   )حٌظخ١ٌٗ حٌّؼٍِٛخص  : 

 . حٌقلٟ حٌقشف حٚ ح١ٌّخٖ ٌؾزىخص  Lines  حٌخطٛه هزمش ▪

 . Nodes (   Fittings) حٌّٕخً٘ حٚ حٌظـ١ٙضحص هزمش ▪

 .حٌقلٟ حٌقشف حٚ ح١ٌّخٖ ٌؾزىخص  Lines حٌّٕض١ٌش ٌٍٛفالص هزمش ▪

 . Nodes (  Fittings) حٌّٕض١ٌش ٌٍٛفالص حٌظـ١ٙضحص هزمش ▪

 .  فمو حٌـذ٠ذس حٌّٕخً٘ حٚ ٚحٌمطغ حٌخطٛه  ػٍٝ حٌشل١ّش حٌٕغخش طلٛٞ حْ ▪

 .  Snap حي ِٚشحػخس ٚحٌظـ١ٙضحص حٌخطٛه ٌٍطزمظ١ٓ ٕ٘ذعٟ سرو ٠ظُ حْ ▪

 ؽشوش فٟ حٌّغظخذَ حالكذحػ١خص ٔظخَ ػٍٝ حٌّلخفظش ِغ ح١ٌشِٛن ١ِخٖ رؾشوش رٗ حٌّؼّٛي ٚحٌظشل١ُ حٌمطغ ٔفظ حعظخذحَ ▪

 .)  (Palestine_1923_Palestine_Gridحٌفٍغط١ٕٟ حٌظشر١غ ٚ٘ٛ ح١ٌشِٛن ١ِخٖ

 .حٌٍّغ١ش حظٙخسحٌخطٛه ِغ حٌمخثّش حٌؾزىخص ِغ ٚؿذص حْ ٚحٌفقً ٚحٌؼضي حٌشرو ٔمخه ػٍٝ طلٛٞ حْ  ▪
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 ٚسعُ.  ػّٛدٞ(  0/000)  أفمٟ(  0/0000)  ٚحٌزشٚف١ً. 0/2500 حٚ 0/0000 ٌٍّخططخص سعُ ِم١خط حػظّخد ▪

  ِٕخعذ سعُ رّم١خط ف١ًحٌظفخ

 . حٌّشفمش حٌّخططخص فٟ حٌّز١ٕش حٌٙخِؼ ِؼٍِٛخص ػٍٝ حٌٛسل١ش حٌّخططخص طلٛٞ حْ ▪

 . حالؽشحف ِٓ ِٚؼظّذس حٌٛسل١ش حٌٕغخش حٌٝ ِطخرمش حٌشل١ّش حٌٕغخش طىْٛ حْ  ▪

 . حػالٖ حٌّزوٛسس حٌّٛحففخص كغذ حٌّمخ١ٌٚٓ لزً ِٓ حالعظالَ ع١ظُ  -

 .حٌّؾشٚع حػّخي ِٓ حالٔظٙخء لزً حٌٕٙخث١ش خصحٌّخطط طغ١ٍُ حٌّمخٚي ػٍٝ

 حعؼخس ػٍٝ ِٚلٍّش ِؾٌّٛٗ حألٌىظش١ٔٚش ٚحٌٕغخ حٌّخططخص ٘زٖ ٚطغ١ٍُ ٚطـ١ٙض ٚطلن١ش حٌّغخك١ش حالػّخي طىخ١ٌف طؼظزش -

 .حٌؼطخء و١ّخص ؿذٚي رٕٛد

 : اٌؼطاء ٚثائك ا٠ٌٛٚاخ -18

 :حٌظخٌٟ حٌظغٍغً كغذ رخال٠ٌٛٚخص ٚطغظزذي -يحٌـضءحألٚ-ٌٍؼمذ حٌؼخِٗ حٌؾشٚه فٟ حٌٛحسدس حأل٠ٌٛٚخص طلزف

 .حٌؼمذ حطفخل١ش .0

 .حٌمزٛي وظخد .2

 .حٌّٕخلقش ػشك وظخد .3

 .حٌؼطخء ٚػخثك ػٍٝ ِالكك ح٠ش .4

 .ٚحٌؼخِش حٌخخفش حٌؾشٚه .5

 .ٚحٌؼخِش حٌخخفش حٌّٛحففخص .6

 .حٌّخططخص .2

 .حٌى١ّخص ؿذٚي .8

 حٌالصَ حإل٠نخف أٚ حٌظؼ١ٍّخص افذحس حٌّٕٙذط ػٍٝ ٠ظؼ١ٓ فبٔٗ , ر١ٕٙخ ف١ّخ" طزخ٠ٕخ أٚ حٌؼطخء ٚػخثك فٟ" غّٛمخ ٕ٘خٌه أْ طز١ٓ ارح أِخ

 .رٌه رخقٛؿ
 

 : اٌفٛذٛغشاف١ح اٌصٛس -19

 ي:مي يمابين فو ما ىموك دسنيملايات جيو ت بسح ملعال رء تقدم سياأثن عو ر شملا ذيفتن مسؤولية تصوير مراحل اولقالم عمى
احة مس ذلك لكلكو (  لمع العقاو و مأع ) قو ملي اة فر خاصاىمظل وع أومشر لم امعلي امالك عفوتوغرافية لمموقر صو  م أخذيت -
 ت .  وقع سر ا فيس ندميلمر و صلاه ىذ يمء وتقداشنة لإلصصمخ
 يائية الن لو اقلما لبةمطا مع ورصال ذهم ىقدوت ع ،رو شملات اطنشا عجمي ياءنإ دعبيا سنف رناظمال هىذ يرصو ت دةعاإ تموي
ل ك الصور مع هذقدم ىتو  س ،نددىا الميحدة يينات زمر تفعمل عمى لر اسي دمقتل من الصور خال ضافيةإعة و مجم شير كل مليع -
 . ولقاممل ابحسالى عم ةبلطام
(  2د ) دة عر وصو ( Camera) Digitalوحديثة المواصفات ةدو الج يةلاع ةيعنو  نمو  نممو  لالنوع ا من رصويتال وآلة صورلن او تك -
 . هر يم تصو ت منظرل كمن (  مم 121 × 111 قياس)  ناثنإ
 لوحة تشير إلى اسمر ظكل من نمويتضدس ينمال ياميعيوافق (  اتملبو اكية ) تيسالب تامفغن مملمطبوعة ضاور صال مقديتتم ي -

 ة .ور الص ذخخ أيار تورة و صلا يف ظرمنلقع او مو  صفوو ول اقم المواس ءعطالاورقم 
 اء.عطلا دو نبل ةادير سعار اإلفاأل نضم ةمولشن مب المقاول وتكو ساح مىع نيمب وا ىما كييمف أخذ الصور وتقديكالتبر تتع -
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 حٌغخدط حٌـضء

 ؿذحٚي حٌى١ّخص
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 جداول الكميات -ه

 المقدمة :  -1
 ر .تعتبر ىذه المقدمة جزء ال يتجزء من جدول الكميات وتقرا وتفسر على ىذا االعتبا

 تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتجزء من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على ىذا االعتبار .  -1-2
 على المناقص وضع أسعارىم بالدينار األردني . -1-3

أن مواصفات ووصف األعمال للبنود المبينةة يةي جةداول الكميةات ميةر مفيةلة يةي الجةداول وعلةى المنةاقص مقةد  العطةاء  -1-4
 المواصفات والشروط للتأكد منها قبل وضع أسعاره. الرجوع إلى

علةةى المناقيةةين وضةةع أسةةعارىم الفرديةةة للبنةةود علةةى أسةةاس السةةعر لكةةل و ةةدة كيةةل لجميةةع األعمةةال المبينةةة يةةي جةةداول  -1-5
 الكميات وتعتبر ىذه األسعار ملزمة للمقاول وصالحو لجميع األعمال المطلوب تنفيذىا يي أي موقع ضمن مناطق العطاء.

كةةون ىةةذه األسةةعار لةةاملة لجميةةع التكةةاليف مةةن أيةةدي عاملةةة وأجةةور واليةةات واألربةةاح وأي ميةةاريف أ ةةرى تترتةة  علةةى وت
المقاول بموج  لروط العقد أن كان منيوصا عليها صرا ة أو ضمنا ، وال يحق للمقاول المطالبةة بةأي زيةادة يةي األسةعار 

 . ألي سب  كان إال يي الحاالت التي تجيزىا لروط العقد 
علةةى المقةةاول أن يأةةمن أسةةعاره لتكلفةةة جميةةع األعمةةال الالزمةةة للةةتحكم بالميةةاه  ي مةةا تكةةون الحفريةةات يةةي ار  م مةةورة  -1-6

بالمياه و ي ما يحدث تقاطع بين  طوط المياه واليرف اليحي والعبارات والميارف السطحية أو  طوط مياه أ رى بما 
 قة العمل .يي ذلك اال تياطات الأرورية لتويير المياه لمنط

تشمل األسعار االيرادية أيأا على سبيل التوضيح وليس الحير األعمال المؤقتة والمعدات اإلنشائية والحراسة واإلنارة  -1-7
وتويير الممرات اآلمنة للمواطنين واألرباح وأية نفقات أ رى لامال جميع األ طار وااللتزامات الواردة أو التي ينص عليها 

 العقد . 

يةةان األسةةعار االيراديةةة واألجةةور تعتبةةر لةةاملة لحمايةةة وت بيةةو جميةةع أعمةةال المواسةةير والعبةةارات والكوابةةل  إضةةاية إلةةى ذلةةك
وجميع الخدمات والمرايق المبينة ومير المبينة على المخططات التي يمكن أن تتعر  للخطر أثناء تنفيذ عمليات المقاول 

س وكذلك تشمل عمل وتحأير وتقةديم المخططةات التنفيذيةة وتشمل األسعار كذلك تكاليف الفحوص التي يطلبها المهند
 وكذلك المخططات المرجعية . 

تعتبر األسعار الواردة يةي جةدول الكميةات التةي يأةعها المقةاول أنهةا القيمةة الحقيقيةة والشةاملة لرلة ال الةواردة والمطلوبةة  -1-8
شةمل أيأةا أربةاح المقةاول وتعويأةو عةن يي جدول الكميات بموج  المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس وأنهةا ت

 أي التزامات أ رى قد يتحملها ويقا لشروط ومواصفات العطاء .
تكون األسةعار التةي يأةعها المقةاول لةاملة  مايةة اإلنشةاءات القائمةة والخةدمات التةي قةد تتةأثر بشةكل مبالةر وميةر مبالةر  -1-9

 ةةدمات أ ةةرى وكةةذلك إعةةادة زراعةةة الشةةجيرات والتربةةة وكةةذلك إزالةةة أو ت ييةةر  طةةوط المواسةةير القائمةةة تحةةو األر  وأيةةة 
 الزراعية وكل ما يلز  و س  تعليمات وموايقة المهندس .

 على المناقييين وضع أسعارىم االيرادية لو دة الكيل بالرقم والكتابة .  -2
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 أي عمةةل يقةةو  بةةو المقةةاول ويكةةون ميةةر مطلةةوب يةةي العقةةد ولةةيس بةةأمر  طةةي مةةن المهنةةدس لةةن يكةةون مشةةموال يةةي -3
 عملية الكيل .

وبةدون أي عةالوات  للحفةرة التجميعيةة على المقاول استعمال االسمنو المقاو  لرمالح يي جميةع أنةواع الخرسةانة -4
 أو يروقات يي األسعار.

على المقاول المنفذ دراسة كايةة بنةود العطةاء قبةل المبالةرة بالتنفيةذ بدقةة بالتنسةيق مةع المهنةدس المشةرف لتحديةد   -5
البنود بالشكل اليحيح وقبل المبالرة باألعمال ، وبعكس ذلك يتحمل المقةاول أيةة تبعةات ماليةة  كيفية تنفيذ كاية

 تترت  على عد  الدراسة المسبقة وال يحق لو المطالبة بأية يروق مالية تنتج عن ذلك .

ة وتكةةةون أسةةةفل منسةةةوب األر  الطبيعيةةة 88/188علةةةى المقةةةاول عةةةزل األعمةةةال الخرسةةةانية المسةةةلحة باإلسةةةفلو السةةةائل  -6
 مشمولة ضمن األسعار االيرادية لبنود جدول الكميات وال يعطى المقاول عالوة على القيا  بهذه األعمال .  

 الكيل والديع :  -7

إن كميات األعمال الواردة يي جدول الكميات ىي كميات تقديرية ومذكور ه لت بيو األسعار االيراديةة لرعمةال التةي يتوقةع 
دة العقد وىي قابلة للزيادة والنقيان بنس  مير محددة ويديع للمقاول عةن الكميةات مةن األعمةال المقاول تنفيذىا  الل م

 والتي يوايق عليها المهندس . س  األسعار االيرادية للبنود يي جدول الكميات  المنجزة يعليا
سةةة التةةي يةةأمر تقةةاس وتكةةال جميةةع األعمةةال كةةيال ىندسةةيا صةةاييا  سةة  االقيسةةة الموجةةودة علةةى المخططةةات واالقي -1

المهندس بها وال ينظر ألي عرف قد يكون متبعا يي القياسات إال إذا ورد نص صريح على ذلك أو وضحو طريقةة 
 القياس المخالفة لذلك يي مواصفات ىذا العقد . 

تكال أعمال الحفريات كيال ىندسيا صاييا  س  األبعةاد واالقيسةة الموجةودة علةى المخططةات وال يةديع للمقةاول  -2
عةةالوة للحفريةةات التةةي تةةتم  ةةارج ىةةذه الحةةدود سةةواء كانةةو لخطةةأ يةةي التنفيةةذ أو نتيجةةة لالنهيةةارات أو  تةةى أو  أيةةة

 اضطر المقاول إلجرائها ليتمكن من تنفيذ األل ال . 
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 ذأ١ً٘ ِغرٛدػاخ دٛفاِششٚع جذٚي و١ّاخ / 

 
 الرقم

 
 نوع العمل

و دة 
 الكيل

 
 الكمية

 اإلجمالي السعر يأإليراد السعر

 دينار يلس دينار يلس
لعمل حفريات من كل نوع يف )الرتبة والصخر .....اخل(  1

والسعر يشمل التصرف بناتج تسوية للساحو املقرتحو 
احلفر خارج املوقع إىل األماكن اليت حتددىا اجلهات 
املعنية, ويكون احلفر ضمن املناسيب وأالعمال الالزمة 

للحفريات )القطع( من منسوب  وتؤخذ القياسات
احلفريات املطلوبة ألعمال التسوية والسعر يشمل التسوية 

وعلى املقاول عمل رفع السطحية و أعمال احلفريات 
مساحي للساحو حبيث يكون امليالن النهائي للساحو 

ويشمل % بعد اعمال احلفر والطمم النهائية 5اليتجاوز 
البيس كورس  السعر توريد وخلط وفرش طبقة أساس من

(B.C)   سم بعد الدحل مع الرش باملاء  04مساكة
وخيلط ويدحل جيدا" مبدحلة إرجتاجية للحصول على 

% حسب جتربة الربوكتور 55درجة دك التقل عن 
وحسب عاة امليول لتصريف مياه األمطار املعدل مع مرا

 .املواصفات وتعليمات املهندس املشرف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
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 خالصة جدول الكميات

       
       

 بيان االعمال

المجموع  المجموع رقما"

 دينار فلس كتابة"

             مجموع قيمة االعمال 

       المجموع الكلي

       تنزيل أو زيادة

       المجموع الكلي بعد التنزيل أو الزيادة

       
 . فقط ............................................................................................................ دينار ال غير       
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