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 اٌّمذِخ:

ُوذ ضْ جعطوحء ٛزٙ جُششٝؽ جُطؼحهذ٣س ٖٓ جُؼوذ جُٔٞؾض جُز١ أػذ ٖٓ هرَ جالضكحد جُذ٢ُٝ ُِٜٔ٘ذع٤ٖ جالعطشحس٣ـ٤ٖ 

ٝهذ هحٓص ُؿ٘س ٓطخظظس ذادخحٍ ضؼذ٣الش ذك٤ع ضطالءّ ٓغ جألٗظٔس ٝجُوٞج٤ٖٗ جُغحتذز ك٢ جألسدٕ  ) ك٤ذ٣ي(

٣ٝٞط٠ ذحعطخذجٜٓح ُٔشحس٣غ جُٔرح٢ٗ ٝجُٔشحس٣غ جُٜ٘ذع٤س رجش جُو٤ٔس جُظـشٟ ٗغر٤حً ٝجػطٔحدجً ػ٠ِ ٗٞع جُؼَٔ 

 ٝجُظشٝف جُٔك٤طس ذٚ ، ٣ٌٖٝٔ جعطخذجٜٓح أ٣ؼحً ُٔشحس٣غ ذو٤ٔس أًرش .

 شسز أٝ ُألشـحٍ هظ٤شز جُٔذزٛزٙ جُششٝؽ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٓالتٔس ُألشـحٍ جُرغ٤طس ٗغر٤حً أٝ ُألشـحٍ جُٔطٌئٕ 

 دٕٝ جُِؿٞء ئ٠ُ ػوٞد جُٔوحُٝس جُلشػ٤س جُٔطخظظس.

ئٕ جُٜذف ٖٓ ئػذجد ٛزج جُ٘ٔٞرؼ ٛٞ ئخشجؼ ٝغ٤وس ٓشٗس ٝشلحكس ضكط١ٞ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جألقٌحّ جُطؼحهذ٣س 

جعطخذجٜٓح ك٢ ؾ٤ٔغ أشـحٍ جُٔرح٢ٗ أٝ جألشـحٍ جُٜ٘ذع٤س ضكص ظشٝف ضشض٤رحش جُؼشٝس٣س ، ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ 

ئدجس٣س ٓط٘ٞػس. ٝذٔؼط٤حش ٛزج جُ٘ٔٞرؼ ٣وّٞ جُٔوحٍٝ ذط٘ل٤ز جألشـحٍ ٝكوحً ُِطظح٤ْٓ جُٔؼذز ٖٓ هرَ طحقد 

ٝالش ٣طْ ئػذجد جُؼَٔ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ،ٓغ أٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ أ٣ؼحً إٔ ٣ٌٕٞ ٛزج جُ٘ٔٞرؼ ٓ٘حعرحً ُِؼوٞد جُط٢ ضشَٔ ٓوح

 ضظح٤ٜٓٔح ٖٓ هرَ جُٔوحٍٝ عٞجًء ُألػٔحٍ جُٔذ٤ٗس أٝ جٌُٜش٤ٌٓٝح٤ٌ٤ٗس.

 ٣القع ًزُي ذإٔ طحقد جُؼَٔ ُذ٣ٚ ػذز خ٤حسجش ك٤ٔح ٣طؼِن ذأعح٤ُد ضوذ٣ش جُو٤ٔس.

ٝٓغ أٗٚ ال ٣ٞؾذ ئشحسز ئ٠ُ جُٜٔ٘ذط جُٔكح٣ذ ،كإ ُظحقد جُؼَٔ جُكن ك٢ ضؼ٤٤ٖ ٜٓ٘ذط ٓغطوَ ٤ُؼَٔ 

 ٣ذز ،ئرج سؿد ك٢ رُي.ذظٞسز ٓكح

٣ٞط٠ ذحػطٔحد ٛزج جُ٘ٔٞرؼ ُالعطخذجّ جُؼحّ،ٓغ ٓالقظس إٔ ذؼغ ج٤ٌُحٗحش جُوح٤ٗٞٗس هذ ضططِد ئدخحٍ 

 ضؼذ٣الش ػ٠ِ ششٝؽٚ .

ّٕ جضلحه٤س جُؼوذ ذظ٤ـطٜح جُٔوطشقس ضطؼٖٔ ًطحخ ػشع جُٔ٘حهظس ٝط٤ـس هرُٜٞح ك٢ ٝغ٤وس ٝجقذٙ ، ٣ِٝضّ  ئ

ّٕ جُششٝؽ جُؼحٓس ٣طٞهغ إٔ ضـط٢ ذحُطح٢ُ إٔ ٣طْ ئدسجؼ جُٔؼِٞٓ حش جُالصٓس ػٖ جُٔششٝع ك٢ جُِٔكن ، ٝٓغ أ

ٓؼظْ جُؼوٞد ، ئالّ أٗٚ ذآٌحٕ ٓغطخذ٢ٓ ٛزج جُ٘ٔٞرؼ ئدخحٍ ششٝؽ خحطس ئرج سؿرٞج ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُكحالش أٝ 

 جُظشٝف جُخحطس ، ٝػ٘ذٓح ضظرف ٓؿٔٞػس جُششٝؽ جُؼحٓس ٝجُششٝؽ جُخحطس شحِٓط٤ٖ ُكوٞم ٝجُطضجٓحش

 .حه٤س كغ جُخالكحش ٝهٞجػذٛحجُلش٣و٤ٖ ، ُٜٝزج كوذ ٣ِضّ جالعطؼحٗس ذاسشحدجش جُششٝؽ جُخحطس ًٝزُي جضل
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 اٌششٚؽ اٌعبِخ

 اٌزضء األٚي

ّْ اٌششٚؽ اٌعبِخ اٌٛاسدح فٟ عمذ اٌّمبٌٚخ اٌّٛرض تُ اعتمبؤ٘ب ِٓ اٌششٚؽ اٌتعبلذ٠خ اٌتٟ أعذ٘ب  ت٠ٕٛٗ: ئ

 االعتشبس٠ـ١ٓ ) ف١ذ٠ه / اٌعمذ اٌّٛرض (االتضبد اٌذٌٟٚ ٌٍّٕٙذع١ٓ 
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 اٌششٚؽ اٌعبِخ

 اٌفظً األٚي

 أصىبَ عبِخ

GENERAL PROVISIONS 

 ( : اٌتعبس٠ف :1/1اٌّبدح )
ضٌٕٞ ٌُِِٔحش ٝ جُٔظطِكحش جُطح٤ُس، ق٤ػٔح ٝسدش ك٢ جُؼوذ، جُٔؼح٢ٗ جُٔخظظس ُٜح جدٗحٙ، ٓح ُْ ٣وطغ 

 جُغ٤حم ؿ٤ش رُي.

 اٌعمذ :
 ٣ؼ٢٘ جضلحه٤س جُؼوذ ٝ جُٞغحتن جألخشٟ جُٔذسؾس ك٢ جُِٔكن . اٌعمذ : -1/1/1

 ضؼ٢٘ جُٞغ٤وس جُٔشحس ج٤ُٜح ذٜزٙ جُظلس ك٢ ِٓكن جُؼوذ، ذٔح اٌّٛاطفبد : -1/1/2

ك٢ رُي ٓططِرحش طحقد جُؼَٔ جُٔطؼِوس ذحُطظح٤ْٓ جُٔطِٞخ ضوذ٣ٜٔح ٖٓ هرَ جُٔوحٍٝ )جٕ ٝؾذش(، ٝأ٣س 

 ضِي جُٞغ٤وس.ضـ٤٤شجش ٣طْ جدخحُٜح ػ٠ِ 

ضؼ٢٘ ٓخططحش طحقد جُؼَٔ جُٔطؼِوس ذحألشـحٍ ًٔح ٢ٛ ٓذسؾٚ ك٢ ِٓكن جُؼوذ، ٝأ١  اٌّخططبد : -1/1/3

 ضـ٤ـ٤شجش ٣طْ ئدخحُٜح ػ٠ِ ضِي جُٔخططحش.

 االشخبص :
٣ؼ٢٘ جُشخض جُٔشحس ج٤ُٚ ذٜزٙ جُظلس ك٢ جالضلحه٤س ًٝزُي خِلحؤٙ جُوح٤ٕٗٞٗٞ، ٌُٝ٘ٚ طبصت اٌعًّ :  -1/1/4

ٍٍ ُٚ.ال ٣ؼ  ٢٘ أ١ شخض ٓط٘حص

 )ئال ئرج ضْ جُط٘حصٍ ذٔٞجكوس جُٔوحٍٝ(.

 ٣ؼ٢٘ جُشخض جُٔشحس ج٤ُٚ ذٜزٙ جُظلس ك٢ جالضلحه٤س ًٝزُي اٌّمبٚي : -1/1/5

ٍٍ ُٚ. )جال جرج ضْ جُط٘حصٍ ذٔٞجكوس طحقد جُؼَٔ(.  خِلحؤٙ جُوح٤ٕٗٞٗٞ، ٌُٝ٘ٚ ال ٣ؼ٢٘ أ١ شخض ٓط٘حص

 َٔ أٝ جُٔوحٍٝ.٣ؼ٢٘ جٓح طحقد جُؼ اٌفش٠ك : -1/1/6

 اٌتٛاس٠خ ٚاالٚلبد ٚاٌّذد :
( ٣ٞٓح أٝ أ١ ضحس٣خ آخش ٣طلن ٣14ؼ٢٘ جُطحس٣خ جُز١ ٢ِ٣ ضحس٣خ ٗلحر جالضلحه٤س ذـ) تبس٠خ اٌّجبششح : -1/1/7

 ػ٤ِٚ جُلش٣وحٕ.

 ٣ؼ٢٘ ٣ٞٓح ضو٣ٞٔحً. ا١ٌَٛ : -1/1/8

ٔح ٢ٛ ٓر٤٘س ك٢ جُِٔكن )أٝ ًٔح ٣طْ ضؼ٢٘ جُلطشز جُض٤٘ٓس جُٔكذدز الٗؿحص جالشـحٍ ً ِذح االٔزبص : -1/1/9

 ( ٓكغٞذسً ٖٓ ضحس٣خ أٓش جُٔرحششز.7/3ضٔذ٣ذٛح ذٔٞؾد جُٔحدز 

 إٌمذ ٚاٌذفعبد :
ضؼ٢٘ ؾ٤ٔغ جُ٘لوحش جُط٢ ضٌرذٛح )أٝ عٞف ٣طٌرذٛح( جُٔوحٍٝ ذظٞسز طك٤كس عٞجًء ك٢  اٌىٍفخ : -1/1/10

 ح، ٌُٜٝ٘ح ال ضشَٔ جُشذف.جُٔٞهغ أٝ خحسؾٚ، ذٔح ك٢ رُي جُ٘لوحش جالدسج٣س ٝٓح ٣ٔحغِٜ

 تعبس٠ف أخشٜ :
ضؼ٢٘ ؾ٤ٔغ جُٔؼذجش ٝج٤ُ٥حش ٝجُؼشذحش ٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جالش٤حء جُالصٓس ُط٘ل٤ز  ِعذاد اٌّمبٚي : -1/1/11

 جالشـحٍ، ٌُٜٝ٘ح ال ضشَٔ جُٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س.

 ضؼ٢٘ جُذُٝس جُط٢ ٣ٞؾذ ك٤ٜح جُٔٞهغ. اٌذٌٚخ : -1/1/12

 (.6/1ضؼ٢٘ جالٓٞس جُٔذسؾس ك٢ جُٔحدز ) عًّ :ِخبؽش طبصت اٌ -1/1/13

ضؼ٢٘ أ١ ٝجهؼس أٝ ظشف جعطػ٘حت٢ ٣طظق ذأٗٚ خحسؼ ػٖ ع٤طشز أ١ كش٣ن، ٓٔح ُْ اٌمٛح اٌمب٘شح :  -1/1/14

٣غططغ رُي جُلش٣ن جُطكشص ٓ٘ٚ ذظٞسز ٓؼوُٞس هرَ جذشجّ جُؼوذ، ٝٓٔح ُْ ٣غططغ ضؿ٘رٚ أٝ ضالك٤ٚ ػ٘ذ قذٝغٚ، 

 ٣ؼضٟ ذشٌَ ؾٞٛش١ ج٠ُ جُلش٣ن جألخش.ٝجُز١ ال ٣ٌٖٔ جٕ 

ضؼ٢٘ جالش٤حء ٖٓ ًَ ٗٞع )ؿ٤ش جُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س( جُط٢ شٌِص أٝ ٣وظذ ٜٓ٘ح ضش٤ٌَ ؾضء  اٌّٛاد : -1/1/15
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 ٓح ٖٓ جالشـحٍ جُذجتٔس.

ضؼ٢٘ ج٤ُ٥حش ٝجالؾٜضز جُط٢ ضشٌَ أٝ ٣وظذ ٜٓ٘ح ضش٤ٌَ ؾضء ٖٓ جالشـحٍ  اٌتز١ٙضاد ا١ٌ٢خ : -1/1/16

 جُذجتٔس.

٣ؼ٢٘ جالٓحًٖ جُط٢ ٣ٞكشٛح طحقد جُؼَٔ ُط٘ل٤ز جالشـحٍ ػ٤ِٜح، ٝأ٣س جٓحًٖ جخشٟ ٣طْ  اٌّٛلع : -1/1/17

 ضكذ٣ذٛح ك٢ جُؼوذ ػ٠ِ أٜٗح ضشٌَ ؾضءج ٖٓ جُٔٞهغ.

٣ؼ٢٘ جُطـ٤٤ش جُز١ ٣ظذس ذٚ طحقد جُؼَٔ ضؼ٤ِٔحضٚ ػٔال ذأقٌحّ جُٔحدز  اٌتغ١١ش )االِش اٌتغ١١شٞ(: -1/1/18

 ٤٤ش ٓح ك٢ جُٔٞجطلحش ٝ/أٝ جُٔخططحش )إٔ ٝؾذش(.( القذجظ ضـ10/1)

ضؼ٢٘ ًَ جالشـحٍ ٝجُطظح٤ْٓ )جٕ ٝؾذش( ٓٔح ٣٘رـ٢ ض٘ل٤زٙ ٖٓ هرَ جُٔوحٍٝ ، ذٔح ك٢ رُي  االشغبي: -1/1/19

 جالشـحٍ جُٔإهطس ٝأ١ ضـ٤٤ش.

 ضؼ٢٘ جُو٤ٔس جُٔذٝٗس ك٢ جضلحه٤س جُؼوذ . ل١ّخ اٌعمذ:  -1/1/20

 (: اٌتفغ١ش:1/2اٌّبدح )
 كاٜٗح ضشَٔ جُششًحش ٝج٤ٌُحٗحش جُ٘ظح٤ٓس .” جُلشهحء“أٝ ” جالشخحص“ٔح ضشد ًِٔطح ق٤ػ

٤ًلٔح ” جُؿ٘ظ ج٥خش“أٝ ج٠ُ ” جُؿٔغ“ٝجقذ ضطظشف ج٠ُ ” ؾ٘ظ“أٝ أ١ ” جُٔلشد“جٌُِٔحش جُط٢ ضش٤ش ج٠ُ 

 ٣ططِرٚ جُغ٤حم.

 (: أ٠ٌٛٚخ اٌتشر١ش ث١ٓ ٚحبئك اٌعمذ :1/3اٌّبدح )
٣طٌٕٞ ٜٓ٘ح جُؼوذ ٓلغشز ُرؼؼٜح جُرؼغ، ٝجرج ضر٤ٖ جٕ ٛ٘حى ؿٔٞػح أٝ ضرح٣٘ح  ضؼطرش ٓؿٔٞػس جُٞغحتن جُط٢

ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح، ذوّٞ طحقد جُؼَٔ ذاطذجس جُطٞػ٤كحش جُالصٓس ج٠ُ جُٔوحٍٝ ذشأٜٗح، أٓح أ٣ُٞٝس جُطشؾ٤ف ك٤ٔح ذ٤ٖ 

 ٝغحتن جُؼوذ كطٌٕٞ قغد جُطغِغَ جُٞجسد ك٢ جُِٔكن .

 (: اٌمبْٔٛ :1/4اٌّبدح )

 ُؼوذ خحػؼح ُِوحٕٗٞ جألسد٢ٗ .٣ٌٕٞ ٛزج ج

 : (: االتظبالد1/5اٌّبدح )

ق٤ػٔح ٣٘ض ك٢ جُؼوذ ػ٠ِ جػطحء أٝ جطذجس أ١ جشؼحس أٝ ضؼ٤ِٔحش أٝ أ١ جضظحالش ٖٓ هرَ أ١ شخض، ٝٓح 

ُْ ٣ٌٖ هذ ضْ جُ٘ض ػ٠ِ جُِـس كإ ُـس جالضظحٍ عطٌٕٞ جُِـس جُٔكذدز ك٢ جُِٔكن ، ػِٔح ذأٗٚ ال ٣ؿٞص ضأخ٤ش 

 سجش أٝ جُطٔ٘غ ػٖ رُي ذظٞسز ؿ٤ش ٓؼوُٞس .ضِي جالطذج

 (: االٌتضاِبد اٌمب١ٔٛٔخ :1/6اٌّبدح )
 ( .٣1/4طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ٣ِطضّ ذحُوحٕٗٞ جُز١ ٣خؼغ ُٚ جُؼوذ ذٔٞؾد جُٔحدز )

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ ٣شعَ جالشؼحسجش ٝإٔ ٣ذكغ جُشعّٞ ٝجُؼشجتد جُٔلشٝػس ذٔٞؾد جُوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔس 

 لؼٍٞ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحألشـحٍ .عحس٣س جُٔ
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 اٌفظً اٌخبٟٔ

 طبصت اٌعًّ

THE EMPLOYER 

 ( : تٛف١ش اٌّٛلع : 2/1اٌّبدح )

 ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ جٕ ٣ٞكش جُٔٞهغ ٝقن جُذخٍٞ ئ٤ُٚ قغد جألٝهحش جُٔكذدز ك٢ جُِٔكن .

 ( : اٌتظبس٠ش ٚاٌتشاخ١ض : 2/2اٌّبدح )

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ ، إٔ ؽِد ٓ٘ٚ جُٔوحٍٝ رُي ، إٔ ٣غحػذ جُٔوحٍٝ ك٢ ضوذ٣ْ جُطِرحش ذشإٔ جُكظٍٞ 

 ػ٠ِ جُطظحس٣ف أٝ جُطشجخ٤ض أٝ جُٔٞجكوحش جُالصٓس ُألشـحٍ. 

 ( : تع١ٍّبد طبصت اٌعًّ : 2/3اٌّبدح )

٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ٣طو٤ذ ذؿ٤ٔغ جُطؼ٤ِٔحش جُط٢ ٣ظذسٛح طحقد جُؼَٔ ذخظٞص جالشـحٍ، ذٔح ك٢ رُي 

 أ٣س ضؼ٤ِٔحش ذشإٔ ضؼ٤ِن جُؼَٔ ك٢ جالشـحٍ ذٌحِٜٓح أٝ ك٢ أ١ ؾضء ٜٓ٘ح. 

 ( : اٌّٛافمبد : 2/4اٌّبدح )

ػ٠ِ أ١ جٓش ال ضإغش ػ٠ِ جٕ طذٝس أ٣س ٓٞجكوس أٝ هرٍٞ أٝ ػذّ ه٤حّ طحقد جُؼَٔ أٝ ٓٔػِٚ ذحُطؼ٤ِن 

 جُطضجٓحش جُٔوحٍٝ.
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 اٌفظً اٌخبٌج

 ِّخٍٛ طبصت اٌعًّ

EMPLOYER’S REPRESENTATIVES 

 ( : ِّخً طبصت اٌعًّ : 3/1اٌّبدح )

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ إٔ ٣غ٢ٔ شخظح ٓلٞػح ُِطظشف ٤ٗحذسً ػ٘ٚ، ٝضطْ ضغ٤ٔس ٛزج جُشخض ك٢ جُِٔكن 

 هرَ طحقد جُؼَٔ.٣ٝطْ ئشؼحس جُٔوحٍٝ ذزُي ٖٓ 

 ( : إٌّٙذط :3/2اٌّبدح )

٣ؿٞص ُظحقد جُؼَٔ أ٣ؼحً جٕ ٣ؼ٤ٖ ٓإعغس أٝ شخظح ٓح ُِو٤حّ ذٜٔحّ ٓكذدز ٣ٌٖٝٔ ضغ٤ٔس ٛزٙ جُٔإعغس أٝ 

جُشخض ك٢ جُِٔكن أٝ ٣طْ ئشؼحس ٖٓ جُٔوحٍٝ ذزُي ٖٓ هرَ طحقد جُؼَٔ ، ٖٓ ٝهص ٥خش، ٣ٝطؼ٤ٖ ػ٠ِ 

 حش ٝجُظالق٤حش جُٔ٘حؽس ذحُٜٔ٘ذط .طحقد جُؼَٔ ئشؼحس جُٔوحٍٝ ذحُٞجؾر

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٜٔ٘ذط جإلششجف ػ٠ِ ض٘ل٤ز جألشـحٍ ُطٌٕٞ ٓطحذوس ألقٌحّ جُؼوذ ، ٤ُٝظ ُٚ أ٣س طالق٤س ك٢ 

 ئػلحء جُٔوحٍٝ ٖٓ أ١ جُطضجّ ٖٓ جُطضجٓحضٚ ذٔٞؾد جُؼوذ. 
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 اٌفظً اٌشاثع

 اٌّمبٚي

THE CONTRACTOR 

 ( : االٌتضاِبد اٌعبِخ : 4/1اٌّبدح )

٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ ٣٘لز جألشـحٍ ذظٞسز ع٤ِٔس ٝٝكوحً ُِؼوذ ، ٣ٝطؼ٤ٖ ػ٤ِٚ ك٢ ٛزج جُغ٤حم جٕ ٣ٞكش 

 جُٔ٘حظشز ٝجال٣ذ١ جُؼحِٓس ٝجُٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س ٝٓؼذجش جُٔوحٍٝ ٓٔح ٣ِضّ ُِط٘ل٤ز .

 ٣طْ ضٞس٣ذٛح ج٠ُ جُٔٞهغ ٌِٓح ُظحقد جُؼَٔ. ضؼطرش ؾ٤ٔغ جُٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س جُط٢

 ( : ِّخً اٌّمبٚي : 4/2اٌّبدح )

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ٣وذّ ج٠ُ طحقد جُؼَٔ ُورُٞٚ جعْ ٝٓإٛالش جُشخض جُٔلٞع ذطغِْ جُطؼ٤ِٔحش ٤ٗحذس 

 ػٖ جُٔوحٍٝ.

 ( : اٌّمبٚالد اٌفشع١خ : 4/3اٌّبدح )

ِٜح ، ًٔح ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ال ٣رشّ أ١ ٓوحُٝس كشػ٤س ُط٘ل٤ز ؾضٍء ٖٓ ال ٣كن ُِٔوحٍٝ جٕ ٣ط٘حصٍ ػٖ جالشـحٍ ذٌحٓ

 جالشـحٍ جال ذٔٞجكوس طحقد جُؼَٔ.

 :  ( : ػّبْ األداء ) وفبٌخ اٌتٕف١ز (4/4اٌّبدح )

جرج ًحٕ رُي ٓ٘ظٞطحً ػ٤ِٚ ك٢ جُِٔكن ، كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ٣وذّ ج٠ُ طحقد جُؼَٔ ػ٘ذ ضٞه٤غ جضلحه٤س 

 جألدجء قغد جُ٘ٔٞرؼ جُٔشكن ذٜزٙ جُششٝؽ ٖٓ هرَ طحقد جُؼَٔ . جُؼوذ ، ػٔحٕ

 ( : وفبٌخ اٌظ١بٔخ ) ئػبف١خ ( : 4/5اٌّبدح )

ذؼذ ئٗؿحص جألشـحٍ ٝضغِٜٔح ٖٓ هرَ طحقد جُؼَٔ ، ٣وّٞ جُٔوحٍٝ ذطوذ٣ْ ًلحُس جُظ٤حٗس ٝضٌٕٞ ٛزٙ جٌُلحُس 

 ٣ؼ٤ذ ُٚ طحقد جُؼَٔ ػٔحٕ جألدجء .% ( ٖٓ ه٤ٔس جألشـحٍ ذؼذ جإلٗؿحص ، ُٝذٟ ضوذ٣ٜٔح 5ذ٘غرس )
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 اٌفظً اٌخبِظ

 اٌتظ١ُّ ِٓ لجً اٌّمبٚي

DESIGN BY CONTRACTOR 

 ( : تظ١ُّ اٌّمبٚي : 5/1اٌّبدح )

٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ ٣وّٞ ذاػذجد جُطظ٤ْٔ ئ٠ُ جُٔذٟ جُز١ ٣٘ض ػ٤ِٚ ك٢ جُِٔكن، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣وذّ رُي 

ٍٕ ئ٠ُ طحقد جُؼَٔ.جُطظ٤ْٔ جُز١ ٣طْ ئػذجدٙ ٖٓ هرِٚ ذذٕٝ   ضٞج

( ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ ضغِٔٚ ُِطظ٤ْٔ ، إٔ ٣شؼش جُٔوحٍٝ ذأ٣س ضؼ٤ِوحش ُٚ ٣14طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ ، خالٍ )

 ذشأٗٚ، ٝئرج ُْ ٣ٌٖ جُطظ٤ْٔ جُٔوذّ ٓطٞجكوحً ٓغ جُؼوذ ، ك٤كن ُظحقد جُؼَٔ إٔ ٣شكؼٚ ٓر٤٘حً جألعرحخ .

ػ٘ظش ٖٓ جالشـحٍ جُذجتٔس جُٔظٔٔس ٖٓ هرِٚ خالٍ كطشز جُـ  ًٔح ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ال ٣وّٞ ذط٘ل٤ز أ١

( ٣ٞٓحً ، أٝ ئرج ًحٕ هذ ضْ سكغ جُطظ٤ْٔ جُٔطؼِن ذٚ. ٝػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ٣ؼذٍ جُطظ٤ْٔ ٣ٝؼ٤ذ ضوذ٣ٔٚ ئ٠ُ 14)

 طحقد جُؼَٔ آخزجً ك٢ جالػطرحس ضؼ٤ِوحش طحقد جُؼَٔ ذشأٗٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُالصّ.

 ٌتظ١ُّ :( : اٌّغإ١ٌٚخ عٓ ا5/2اٌّبدح )

 ٣ٌٕٞ طحقد جُؼَٔ ٓغإٝالً ػٖ جُٔٞجطلحش ٝجُٔخططحش جُٔؼُذّز ٖٓ هرِٚ .

” ٣رو٠ جُٔوحٍٝ ٓغإٝال ػٖ جُطظ٤ْٔ جُٔطِٞخ ٓ٘ٚ ذٔٞؾد ػشػٚ ٝػٖ جُطظ٤ْٔ جُٔوذّ ذٔوطؼ٠ أقٌحّ ٛزج 

ضؿحٝص ػ٠ِ  ذك٤ع ٣ٌٞٗحٕ ٝجك٤ـ٤ٖ ذحُـح٣حش جُٔكذدز ك٢ جُؼوذ ، ٣ٌٕٝٞ جُٔوحٍٝ أ٣ؼحً ٓغإٝالً ػٖ أ١” جُلظَ 

 قوٞم ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س أٝ ذشجءجش جالخطشجع ك٤ٔح ٣طؼِن ذٜٔح .
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 اٌفظً اٌغبدط

 ِخبؽش طبصت اٌعًّ

EMPLOYER’S RISKS 

 ( : ِخبؽش طبصت اٌعًّ : 6/1اٌّبدح )

 جُٔخحؽش جُط٢ ٣طكِٜٔح طحقد جُؼَٔ ك٢ ٛزج جُؼوذ ضؼ٢٘ : 

ٓؼِ٘س أٝ ؿ٤ش ٓؼِ٘س( ٝجُـضٝ ٝكؼَ جألػذجء جألؾحٗد ،  ًحٗص جُكشخ” جُكشخ ٝجألػٔحٍ جُؼذٝج٤ٗس )عٞجء -أ

 ػٖٔ قذٝد جُذُٝس ،

 جالػطشجذحش جُٔغِكس ٝأػٔحٍ جإلسٛحخ ٝجُػٞسز أٝ جُؼظ٤حٕ أٝ جالعط٤الء ػ٠ِ -خ

 جُكٌْ ذحُوٞز أٝ جُكشخ جال٤ِٛس، ػٖٔ قذٝد جُذُٝس ،

جُٔٞهغ ٝ/أٝ جالشـحٍ، جال جرج  جالػطشجذحش أٝ جُٔشحؿرحش أٝ قشًحش جالخالٍ ذحُ٘ظحّ، ٓٔح ٣إغش ػ٠ِ -ؼ

 ًحٗص ٗحضؿس ػٖ ؾٜحص جُٔوحٍٝ أٝ ٓٞظل٤ٚ ج٥خش٣ٖ ،

 جإلشؼحػحش ج٣ُٝٞ٘س أٝ جُطِٞظ ذحالشؼحػحش ج٣ُٝٞ٘س، أٝ جُلؼالش ج٣ُٝٞ٘س جُ٘حضؿس -د

ػٖ جشطؼحٍ جُٞهٞد ج١ُٝٞ٘ أٝ جُٔٞجد جُغحٓس أٝ جُطش٤ًرحش جُٔطلؿشز، ذاعطػ٘حء ٓح ٛٞ ٗحضؽ ػٖ جعطؼٔحالش 

 حٍٝ ُٔػَ ٛزٙ جُٔٞجد جُٔشؼس،جُٔو

 جُؼـٞؽ جُٜٞجت٤س جُ٘حضؿس ػٖ جُطحتشجش ٝٝعحتَ جُ٘وَ جُؿ٣ٞس جُٔ٘ذكؼس ذغشػس -ٛـ

 جُظٞش أٝ كٞم جُظٞض٤س،

 جعطؼٔحٍ طحقد جُؼَٔ أٝ ئشـحُٚ أل١ ؾضء ٖٓ جالشـحٍ، ذاعطػ٘حء ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ض ػ٤ِٚ ك٢ جُؼوذ ، -ٝ

هرَ أكشجد طحقد جُؼَٔ، أٝ ٖٓ هرَ آخش٣ٖ ٖٓٔ ٣ؼطرش طحقد  ضظ٤ْٔ أ١ ؾضء ٖٓ جالشـحٍ ضْ جػذجدٙ ٖٓ -ص

 جُؼَٔ ٓغإٝال ػْٜ٘،

أ١ ػ٤ِٔحش ٗحضؿس ػٖ هٟٞ جُطر٤ؼس ضإغش ػ٠ِ جُٔٞهغ ٝ/ أٝ جألشـحٍ ، ٓٔح ٣ؼطرش جٓشجً ؿ٤ش ٓ٘ظٞس، أٝ  -ـ

 ٓٔح ال ٣غطط٤غ ٓوحٍٝ ٓطٔشط إٔ ٣طخز جالقط٤حؽحش ُذستٜح ذظٞسز ٓؼوُٞس.

 جُوٞز جُوحٛشز، -ؽ

 (، جال جرج ًحٕ رُي جُطؼ٤ِن ٓؼضٝج ج٠ُ ئخلحم جُٔوحٍٝ ،2/3ضؼ٤ِن جُؼَٔ ذٔٞؾد جُٔحدز ) -١

 أ١ ئخلحم ٖٓ هرَ طحقد جُؼَٔ، -ى

جُؼٞجتن جُٔحد٣س أٝ جألٝػحع جُٔحد٣س، ؿ٤ش جالقٞجٍ جُٔ٘حخ٤س، جُط٢ هذ ضطْ ٓٞجؾٜطٜح ك٢ جُٔٞهغ جغ٘حء ض٘ل٤ز  -ٍ

ذٔوذٝس ٓوحٍٝ ٓطٔشط إٔ ٣طٞهؼٜح ذظٞسز ٓؼوُٞس ، ػ٠ِ إٔ  جالشـحٍ، ٓٔح ٣ؼطرش جٓشج ؿ٤ش ٓ٘ظٞس، ٤ُٝظ

 ٣ٌٕٞ جُٔوحٍٝ هذ هحّ ذاشؼحس طحقد جُؼَٔ ػٜ٘ح قحالً .

 

 أ١ ضأخ٤ش أٝ ئػحهس ٗحضؿس ػٖ طذٝس أ٣س أٝجٓش ضـ٤٤ش٣س، -ّ

 أ١ ضـ٤٤ش ٣طْ جؾشجءٙ ك٢ جُوحٕٗٞ جُز١ ٣كٌْ جُؼوذ، جرج قظَ ذؼذ ضوذ٣ْ جُٔوحٍٝ ُؼشػٚ . -ٕ

جُط٢ ض٘طؽ ػٖ قن طحقد جُؼَٔ ك٢ إٔ ٣طْ ض٘ل٤ز جألشـحٍ جُذجتٔس ػ٠ِ أٝ كٞم أٝ ضكص أٝ  جُخغحتش”  -ط

 خالٍ أ١ أسع، ٝئشـحُٜح ُـشع جألشـحٍ جُذجتٔس ، ٝ

جُؼشس جُز١ ُْ ٣ٌٖ ذحإلٌٓحٕ ضؿ٘رٚ ٝجُ٘حضؽ ػٖ ض٘ل٤ز جُٔوحٍٝ الُطضجٓحضٚ ذط٘ل٤ز جالشـحٍ ٝجطالـ أ٣س  -ع

 ػ٤ٞخ ك٤ٜح . 
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 اٌفظً اٌغبثع

 ذح اإلٔزبصِ

TIME FOR COMPLETION 

 ( : تٕف١ز االشغبي : 7/1اٌّبدح )

٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ ٣رذأ ك٢ ض٘ل٤ز جألشـحٍ ذطحس٣خ جُٔرحششز ، ٝإٔ ٣غطٔش ك٢ جُط٘ل٤ز ذغشػس ٝذذٕٝ أ١ 

 ضأخ٤ش، ٝجٕ ٣٘ؿض جألشـحٍ ػٖٔ ٓذز جإلٗؿحص جُٔكذدز.

 ( : ثشٔبِذ اٌعًّ : 7/2اٌّبدح )

جُٔوحٍٝ جٕ ٣وذّ ج٠ُ طحقد جُؼَٔ ذشٗحٓؽ ض٘ل٤ز جالشـحٍ ػٖٔ جُلطشز جُٔكذدز ك٢ جُِٔكن ، ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ 

 ٝذحُشٌَ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ رُي جُِٔكن .

 ( : تّذ٠ذ ِذح االٔزبص : 7/3اٌّبدح )

٣ؼطرش جُٔوحٍٝ ٓخٞالً ذحُكظٍٞ ػ٠ِ ضٔذ٣ذ ُٔذز جإلٗؿحص ئرج قظَ أ١ ضأخش أٝ ًحٕ ٓطٞهؼحً إٔ ٣كظَ ضأخش 

( . ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد 10/3ٞػذ ضغِْ جألشـحٍ ذغرد أ١ ٖٓ ٓخحؽش طحقد جُؼَٔ ٓغ ٓشجػحز جُٔحدز )ك٢ ٓ

جُؼَٔ ػ٘ذٓح ٣طغِْ أ١ ؽِد ٖٓ جُٔوحٍٝ ذخظٞص جُطٔذ٣ذ إٔ ٣و٤ْ ًَ جُٞغحتن جُٔذػٔس ُِطِد ًٔح هذٜٓح 

 جُٔوحٍٝ ، ٝإٔ ٣وّٞ ذاهشجس ضٔذ٣ذ ٓذز جإلٗؿحص ػ٠ِ ٗكٞ ٓ٘حعد .

 تأخش فٟ االٔزبص: ( : ا7/4ٌاٌّبدح )

جرج جخلن جُٔوحٍٝ ك٢ جٗؿحص جالشـحٍ خالٍ ٓذز جالٗؿحص ، ك٤٘رـ٢ ػ٤ِٚ جٕ ٣ذكغ ُظحقد جُؼَٔ جُٔرِؾ جُٔكذد 

 ك٢ جُِٔكن ػٖ ًَ ٣ّٞ ضأخ٤ش، ٝضٌٕٞ ٓغإ٤ُٝس جُٔوحٍٝ ٓوحذَ رُي جإلخلحم إٔ ٣وّٞ ذذكغ ٛزج جُٔرِؾ كوؾ .

أٝ جعطخذجّ ؾضء ٖٓ جألشـحٍ كاٗٚ ٣طْ ضخل٤غ ضؼ٣ٞؼحش  أٓح ئرج هشس طحقد جُؼَٔ ضغِْ ؾضء ٖٓ جألشـحٍ

 جُطأخ٤ش ذ٘غرس جُؿضء جُّٔغِْ ئ٠ُ ه٤ٔس جُؼوذ .
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 اٌفظً اٌخبِٓ

 تغٍُ األشغبي

TAKING OVER 

 ( : اإلٔزـبص : 8/1اٌّبدح )

ّٕ جألشـحٍ هذ ضْ ئٗؿحصٛح ٝأٜٗح هحذِس   ُِطغِْ .٣وّٞ جُٔوحٍٝ ذطوذ٣ْ ئشؼحس ئ٠ُ طحقد جُؼَٔ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ أ

 ( : ئرشاءاد تغٍُ األشغبي :8/2اٌّبدح )

( ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ ضغِٔٚ إلشؼحس جُٔوحٍٝ ذحٌُشق ػ٠ِ جألشـحٍ ٣14وّٞ طحقد جُؼَٔ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ خالٍ )  -1

ٝجُطأًذ أٜٗح هحذِس ُِطغِْ ٝضش٤ٌَ ُؿ٘س ضغِْ جألشـحٍ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ جُٜٔ٘ذط ) ك٢ قحٍ ضؼ٤ـ٤ٖ ٜٓ٘ذط ( أقذ 

 ، ٣ٝرِؾ جُٔوحٍٝ ذحُٔٞػذ جُٔكذد ُض٣حسز جُٔٞهغ ٝٓؼح٣٘س جألشـحٍ .أػؼحء جُِؿ٘س 

( ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ ضش٤ٌِٜح ذاؾشجء جُٔؼح٣٘س ذكؼٞس جُٔوحٍٝ أٝ ٖٓ 14ضوّٞ ُؿ٘س ضغِْ جألشـحٍ خالٍ ) -/أ2

 ٣ٔػِٚ ) ئرج سؿد ( ٝك٢ قحٍ ًحٗص جألشـحٍ هحذِس ُِطغِْ ذذٕٝ ٗٞجهض أٝ ذ٘ٞجهض ال ضؼ٤ن جعطخذجّ جألشـحٍ

٣طْ ػَٔ ٓكؼش جعطالّ ٝضٞه٤ؼٚ ٖٓ أػؼحء جُِؿ٘س ٝجُٔوحٍٝ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ ) ئرج سؿد ( ٣ٌٕٝٞ ضحس٣خ ئشؼحس 

 جُٔوحٍٝ ٛٞ ضحس٣خ ئٗؿحص جألشـحٍ ٣ٝطْ ػَٔ ًشق ٗٞجهض

ّٕ ٝؾذش ( ٝضٞه٤ؼٚ ٖٓ أػؼحء جُِؿ٘س ٝجُٔوحٍٝ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ ) ئرج سؿد ( ٣ٝؼط٠ جُٔوحٍٝ ٓذز ٓكذدز  )ئ

 طْ ذؼذٛح جٌُشق ػ٠ِ جُٔٞهغ ٝضغِْ جألشـحٍ .إلٗؿحص جُ٘ٞجهض ٤ُ

ك٢ قحٍ ٝؾٞد ٗٞجهض ضؼ٤ن ضغِْ جألشـحٍ ٣طْ ػَٔ ًشق ذحُ٘ٞجهض ٝضٞه٤ؼٚ ٖٓ أػؼحء جُِؿ٘س -/خ2

ٝجُٔوحٍٝ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ ) ئرج سؿد ( ٣ٝؼط٠ جُٔوحٍٝ ٓذز ٓكذدز إلٗؿحص جُ٘ٞجهض ٤ُطْ ذؼذٛح ئشؼحس طحقد 

ّٕ جُ٘ٞجهض هذ ضْ ّٕ جألشـحٍ هحذِس ُِطغِْ ، ٖٝٓ غْ ضوّٞ جُِؿ٘س ذاػحدز جٌُشق  جُؼَٔ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ أ ئٗؿحصٛح ٝأ

 ٝئػذجد ٓكؼش ؾذ٣ذ ذطغِْ جألشـحٍ .

( أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ضغِٔٚ ُٔكؼش ضغِْ جألشـحٍ ئطذجس شٜحدز ضغِْ ٣10طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ خالٍ ) -3

 جألشـحٍ .
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 اٌفظً اٌتبعع

 اطالس اٌع١ٛة

REMEDYING DEFECTS 

 ( : ئطالس اٌع١ٛة : 9/1اٌّبدح )

إٔ  –ك٢ أ١ ٝهص هرَ جٗوؼحء كطشز ئطالـ جُؼ٤ٞخ ) كطشز جُظ٤حٗس( جُٔكذدز ك٢ ِٓكن جُؼوذ  –ُظحقد جُؼَٔ 

ذاطالـ  –ػ٠ِ ٗلوطٚ  –٣وّٞ ذاشؼحس جُٔوحٍٝ ػٖ أ٣س ػ٤ٞخ أٝ أػٔحٍ ٓطرو٤س. ٣ٝ٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ ٣وّٞ 

ٖٓ هرِٚ ٝػٖ أ٣س ػ٤ٞخ ك٢ ٝجُٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س أٝ جُٔظ٘ؼ٤س أ٣س ػ٤ٞخ ٗحضؿس ػٖ جُطظ٤ْٔ جُٔؼذ 

 ذغرد ٓخحُلس ُِؼوذ .

 أٓح ًِلس ئطالـ جُؼ٤ٞخ جُط٢ ضؼضٟ أل١ عرد آخش، كاٜٗح ٣ؿد ضوذ٣شٛح ًطـ٤٤شجش .

ٝجرج جخلن جُٔوحٍٝ ك٢ جطالـ جُؼ٤ٞخ أٝ جًٔحٍ أ٣س جػٔحٍ ٓطرو٤س خالٍ كطشز ٓؼوُٞس، ٖٓ ضحس٣خ جألشؼحس كاٗٚ 

 ٣كن ُظحقد جُؼَٔ جُو٤حّ ذٔح ٣ِضّ الطالقٜح ػ٠ِ قغحخ جُٔوحٍٝ .

 ( : االختجبساد ٚوشف األعّبي اٌّغطبح :9/2اٌّبدح )

٣ٌٖٔ ُظحقد جُؼَٔ إٔ ٣ظذس ضؼ٤ِٔحش ضطؼِن ذحٌُشق ػ٠ِ أ١ ػَٔ ضٔص ضـط٤طٚ ٝ/أٝ جخطرحسٙ ، ٝٓح ُْ 

أٝ جُٔٞجد أٝ جُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س ٝجُٔظ٘ؼ٤س هذ  ٣طر٤ٖ ٗط٤ؿس جٌُشق ٝ/أٝ جالخطرحس إٔ أ٣حً ٖٓ ضظح٤ْٓ جُٔوحٍٝ

ضٔص ذظٞسز ٓخحُلس القٌحّ جُؼوذ، كحٗٚ ٣طْ جُذكغ ُِٔوحٍٝ ٓوحذَ ػ٤ِٔس جٌُشق ٝ/ أٝ جالخطرحس ًطـ٤ـ٤ش ذٔٞؾد 

 ( . 10/2أقٌحّ جُٔحدز )
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 اٌفظً اٌعبشش

 اٌتغ١١شاد ٚاٌّطبٌجبد

VARIATIONS AND CLAIMS 

 ( : صك أصذاث اٌتغ١١شاد ) األٚاِش اٌتغ١ـ١ش٠خ( : 10/1اٌّبدح )

٣كن ُظحقد جُؼَٔ ئطذجس ضؼ٤ِٔحش ذاقذجظ ضـ٤ـ٤شجش ك٢ ٤ًٔحش أٝ ٗٞػ٤س ٝخظحتض أ١ ذ٘ذ ٖٓ ذ٘ٞد 

١ ػَٔ ، ئرج جهطؼص ظشٝف جألشـحٍ ، أٝ ك٢ ضـ٤ـ٤ش أذؼحدٛح أٝ ٓ٘حع٤رٜح ، أٝ ض٘ل٤ز أ١ ػَٔ ئػحك٢ أٝ ئُـحء أ

 جُؼَٔ . 

 ( : تم١١ُ اٌتغ١١شاد : 10/2بدح )اٌّ

 ٣طْ ضوذ٣ش ه٤ٔس جُطـ٤٤شجش ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ: 

 ذٔرِؾ ٓوطٞع ًٔح ٣طلن ػ٤ِٚ جُلش٣وحٕ، أٝ –أ 

 ذحػطٔحد أعؼحس ذ٘ٞد جُؼوذ، ق٤ػٔح ًحٕ رُي ٓالتٔح، أٝ -خ

 ئٕ ُْ ضٞؾذ أعؼحس ذ٘ٞد ٓالتٔس ضؼطٔذ أعؼحس ذ٘ٞد جُؼوذ ًأعحط ُِطو٤٤ْ . - ؼ

 ُْ ّٕ  ٣طٞكش رُي :ٝئ

 ذأعؼحس ؾذ٣ذز ٓ٘حعرس ُِر٘ٞد ًٔح هذ ٣طْ جالضلحم ػ٤ِٜح ، أٝ ضِي جُط٢ ٣ؼطرشٛح طحقد جُؼَٔ ٓ٘حعرس ، أٝ –د 

ئرج هحّ طحقد جُؼَٔ ذاطذجس ضؼ٤ِٔحش ذزُي ، ٣طْ ض٘ل٤ز جُؼَٔ ذح٤ُٔحٝٓس قغد ؾذٍٝ جألعؼحس ذح٤ُٔحٝٓٚ  -ٛـ

كلع جُو٤ٞد ُغحػحش جُؼَٔ ُأل٣ذ١ جُؼحِٓس ٝٓؼذجش جُٔوحٍٝ جُٔشحس ئ٤ُٚ ك٢ جُِٔكن ، ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ جُٔوحٍٝ ذ

 ٝجُٔٞجد جُٔغطخذٓس .

 ( : اٌتٕج١ٗ اٌّجىش : 10/3اٌّبدح )

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ ًَ كش٣ن جٕ ٣شؼش جُلش٣ن ج٥خش قحُٔح ٣طر٤ٖ ُٚ جٕ ٛ٘حُي ظشكح هذ ٣إخش جألشـحٍ أٝ ٣ؼ٤وٜح ، أٝ 

ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ ٣طخز ًَ جُخطٞجش جُٔؼوُٞس ُطو٤َِ ضِي جٗٚ هذ ٣طشضد ػ٤ِٚ قن جُٔطحُرس ذذكؼس جػحك٤س، ٣ٝطؼ٤

 ج٥غحس .

ئٕ جعطكوحم جُٔوحٍٝ ُطٔذ٣ذ ٓذز جالٗؿحص أٝ أل١ دكؼس ئػحك٤س ع٤ٌٕٞ ٓوطظشجً ػ٠ِ جُٞهص ٝ ، أٝ جُذكؼس جُط٢ 

 ًحٗص عٞف ضغطكن ك٤ٔح ُٞ هحّ ذطوذ٣ْ جإلشؼحس دٕٝ ضٞجٕ ٝجضخحر ؾ٤ٔغ جُخطٞجش جُٔؼوُٞس .

 ( : اٌضك ثبٌّطبٌجخ : 10/4اٌّبدح )

ئرج ضٌرذ جُٔوحٍٝ ًِلس ٓح ٗط٤ؿس أل١ ٖٓ ٓخحؽش طحقد جُؼَٔ، كإ جُٔوحٍٝ ٣ٌٕٞ ٓغطكوح ُٔوذجس ضِي جٌُِلس. 

ٝجرج ُضّ جقذجظ أ١ ضـ٤٤ش ك٢ جألشـحٍ ٗط٤ؿس أل١ ٖٓ ضِي جُٔغإ٤ُٝحش، كاٗٚ ٣طْ جُطؼحَٓ ٓغ جُٔٞػٞع ًطـ٤٤ش 

 ) ًأٓش ضـ٤ـ٤ش١ ( .

 ٌتغ١١شاد ٚئرشاءاد اٌّطبٌجخ : ( : ا10/5اٌّبدح )
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ٖٓ ” ( ٣ٞٓح28ُو٤ْ جُطـ٤٤شجش ٝجُٔطحُرحش خالٍ )” ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ٣وذّ ُظحقد جُؼَٔ ضك٤ِال ٓر٘ذج

 ضحس٣خ طذٝس جُطؼ٤ِٔحش ذطـ٤ـ٤ش أٝ ٖٓ ضحس٣خ قظٍٞ جُٞجهؼس جُط٢ أدش ج٠ُ ضٌٕٞ جُٔطحُرس.

أٌٖٓ ، كارج ُْ ٣طْ جالضلحم ػ٤ِٜح، كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد  ٣وّٞ طحقد جُؼَٔ ذحُطذه٤ن ٝجالضلحم ػ٠ِ ه٤ٔطٜح ئٕ

 جُؼَٔ جٕ ٣وّٞ ذطوذ٣ش ضِي جُو٤ٔس .

 ( : تعذ٠ً أععبس اٌجٕٛد ) ئػبف١خ(: 10/6اٌّبدح )

%( ٖٓ ج٤ٌُٔس جُٔذٝٗس 20أ. ئرج جخطِلص ج٤ٌُٔس جٌُٔحُس أل١ ذ٘ذ ٖٓ ذ٘ٞد جألشـحٍ ص٣حدز أٝ ٗوظحٗحً ذٔح ٣طؿحٝص )

ًٝحٕ قحطَ ػشخ جُطـ٤ش ك٢ ج٤ٌُٔس ذغؼش جُٞقذز جُٔكذد ك٢ جُؼوذ ُٜزج جُر٘ذ ٣طؿحٝص  ك٢ ؾذٍٝ ج٤ٌُٔحش

ّٕ ٛزج جُر٘ذ ُْ ضطْ جإلشحسز ئ٤ُٚ ك٢ جُؼوذ ػ٠ِ أٗٚ ذ٘ذ ذغؼش غحذص، أ2ٝ)  % ( ٖٓ ه٤ٔس جُؼوذ ، ٝأ

ّٕ جُؼَٔ هذ طذس ذشأٗٚ ضؼ٤ِٔحش ذطـ٤ـ٤ش ، 1ٝ. ) خ  ( أ

 ٢ جُؼوذ ، ٝ( أٗٚ ال ٣ٞؾذ عؼش ٝقذز ٓذّٕٝ ُٚ ك2)

(3 ّٕ ّٕ ؽر٤ؼس جُؼَٔ ك٤ٚ ٤ُغص ٓشحذٜس أل١ ذ٘ذ آخش ك٢ جُؼوذ ، أٝ أ ( أٗٚ ال ٣ٞؾذ عؼش ٝقذز ٓكذد ٓ٘حعد ، أل

جُؼَٔ ال ٣طْ ض٘ل٤زٙ ػٖٔ ظشٝف ُظشٝكٚ ، كاٗٚ ٣ؿد جشطوحم عؼش ٝقذز ؾذ٣ذ ٓوحسٗس ٓغ أعؼحس ذ٘ٞد جُؼوذ 

س ك٢ جُلوشض٤ٖ )أ،خ( أػالٙ ، قغرٔح ٛٞ ٝجؾد جُططر٤ن رجش جُظِس ٓغ ضؼذ٣َ ٓؼوٍٞ ُشٍٔٞ أغش جألٓٞس جُٔر٤٘

 ٜٓ٘ح .

ٝئرج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ذ٘ٞد رجش طِس كاٗٚ ٣ؿد جشطوحهٚ ٖٓ خالٍ ضكذ٣ذ جٌُِلس جُٔؼوُٞس ، ٓؼحكحً ئ٤ُٜح ٛحٓش سذف 

 ٓؼوٍٞ ، ٓغ جألخز ك٢ جالػطرحس أ٣س أٓٞس أخشٟ رجش ػالهس .

جُٔ٘حعد ، كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ إٔ ٣وّٞ ذٞػغ عؼش ٝئ٠ُ إٔ ٣ك٤ٖ ٝهص جالضلحم ػ٠ِ عؼش جُٞقذز 

 ٓإهص ألؿشجع جُذكؼحش جُٔشق٤ِس . ٝقذز

 -ك٢ ًَ جألقٞجٍ ٣طْ ضطر٤ن عؼش جُٞقذز جُؿذ٣ذ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ :

 . ك٢ قحُس جُض٣حدز ، ٣طرن جُغؼش جُؿذ٣ذ ػ٠ِ ج٤ٌُٔس جُط٢ ضض٣ذ ػٖ ج٤ٌُٔس جُٔذٝٗس ك٢ جُؿذٍٝ ، ٝ أ

 جُ٘وض ، ٣طرن جُغؼش جُؿذ٣ذ ػ٠ِ ج٤ٌُٔحش جُلؼ٤ِس.. ك٢ قحُس  خ
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 اٌفظً اٌضبدٞ عشش

 ل١ّخ اٌعمذ ٚاٌذفعبد

CONTRACT PRICE AND PAYMENT 

 ( : تمذ٠ش ل١ّخ االشغبي : 11/1اٌّبدح )

 ” .جُلظَ جُؼحشش“٣طْ ضوذ٣ش ه٤ٔس جالشـحٍ قغرٔح ٛٞ ٓكذد ك٢ ِٓكن جُؼوذ، ٓغ جُطو٤ذ ذأقٌحّ 

 اٌىشٛف اٌشٙش٠خ :( : 11/2اٌّبدح )

 ٣كن ُِٔوحٍٝ إٔ ٣طوحػ٠ جُذكؼحش جُشٜش٣س ػٔح ٢ِ٣ :

 ه٤ٔس جألشـحٍ جُط٢ ضْ ض٘ل٤زٛح، –أ 

جُ٘غرس جُٔث٣ٞس جُٔكذدز ك٢ جُِٔكن ، ٖٓ ه٤ٔس جُٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س جُط٢ ٣طْ ضٞس٣ذٛح ج٠ُ جُٔٞهغ ك٢  -خ

 ٝهص ٓؼوٍٞ،

 ضٌٕٞ ٓغطكوس .ٝرُي ٓغ ٓشجػحز أ٣س ئػحكحش أٝ خظ٤ٔحش ٣ٌٖٔ إٔ 

 ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ٣وذّ ج٠ُ طحقد جُؼَٔ ًَ شٜش ًشلحَ ٣ر٤ٖ جُٔرحُؾ جُط٢ ٣ؼطرشٛح ٓغطكوس ُِٔوحٍٝ .

 ( : اٌذفعبد اٌّشص١ٍخ :11/3اٌّبدح )

( ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ ضغِٔٚ ٌَُ ًشق ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ إٔ ٣ذكغ ُِٔوحٍٝ جُٔرِؾ جُٞجسد ك٢ 28خالٍ )

 ً ّٖ طحقد جُؼَٔ  ًشق جُٔوحٍٝ ٓخظٞٓح ٓ٘ٚ جُٔكطؿضجش ذحُ٘غرس جُٔكذدز ك٢ جُِٔكن جُؼوذ، ٝأ١ ٓرِؾ آخش ذ٤

 أعرحخ ػذّ جُٔٞجكوس ػ٤ِٚ .

 ال ٣ٌٕٞ طحقد جُؼَٔ ِٓضٓحً ذأ١ ٓرِؾ ًحٕ هذ عرن ٝإٔ جػطرشٙ ٓغطكوحً ُِٔوحٍٝ.

ئٕ ًحٕ ٓطِٞذحً ( ٣كن ُظحقد جُؼَٔ جٕ ٣ٔط٘غ ػٖ دكغ أ١ دكؼس ٓشق٤ِس، ج٠ُ ق٤ٖ جٕ ٣طغِْ ػٔحٕ جألدجء )

 (.4/4ذٔٞؾد جُٔحدز )

 ( : اٌّضتزضاد :11/4اٌّبدح )

( ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ طذٝس شٜحدز ٣14طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ جٕ ٣شد ئ٠ُ جُٔوحٍٝ ٓرِؾ جُٔكطؿضجش خالٍ ٓذز )

 ( . 8/2ضغِْ جألشـحٍ ذٔٞؾد جُٔحدز ) 

 ( : تعذ٠ً األععبس :11/5اٌّبدح )

د جإلعٔ٘ص أٝ قذ٣ذ جُطغ٤ِف أٝ جإلعلِص أٝ جألٗحذ٤د جُٔؼذ٤ٗس أٝ جُرالعط٤ٌ٤س ئرج قظَ أ١ ضـ٤ش ك٢ أعؼحس ٓٞج

أٝ جُٔكشٝهحش أٝ أ١ ٓٞجد أخشٟ ٣طْ ضكذ٣ذٛح ك٢ جُِٔكن قغد ؽر٤ؼس جُٔششٝع ػٔح ًحٗص ػ٤ِٚ ٛزٙ جألعؼحس 

ّٕ أعؼحس جُر٘ٞد جُٔطؼِوس ذٜح ٣طْ ٓشجؾؼطٜح ُكغحخ أ١  ” ضؼذ٣َ عٞجءهرَ ٣ّٞ ٝجقذ ٖٓ ضحس٣خ ئ٣ذجع جُؼشٝع كا
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ذحُض٣حدز أٝ جُ٘وظحٕ ٝكوحً ُِٔؼحدالش جُط٢ ٣ؼؼٜح ٝص٣ش جألشـحٍ جُؼحٓس ٝجإلعٌحٕ ك٢ ق٤٘ٚ ، شش٣طس إٔ ال 

 ٣ٌٕٞ جُٔوحٍٝ ضأخش ضأخشجً ؿ٤ش ٓرشس ك٢ ئٗؿحص جألشـحٍ .

 ( : اٌذفعخ اٌختب١ِخ:11/6اٌّبدح )

ز جُظ٤حٗس ك٢ جُؼوذ ٓغطخِظح ٜٗحت٤ح ج٠ُ ( ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ جٗوؼحء كطش٣21طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ٣وذّ خالٍ )

ٍَ ٓؼوٍٞ ُط٤ٌٖٔ طحقد جُؼَٔ ٖٓ جُطكون ه٤ٔس جُؼوذ جُٜ٘حت٤س .  طحقد جُؼَٔ ٓذػٔح ذحُٞغحتن جُٔطِٞذس ذشٌ

( ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ ضوذ٣ْ جُٔغطخِض 21ًٔح ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ جٕ ٣ذكغ ُِٔوحٍٝ أ١ ٓرِؾ ٓغطكن خالٍ )

د جُؼَٔ ػ٠ِ أ١ ؾضء ٖٓ جُٔغطخِض جُٜ٘حت٢ جُز١ هذٓٚ جُٔوحٍٝ، كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ جُٜ٘حت٢ ، ٝجرج ُْ ٣ٞجكن طحق

 ػ٤ِٚ إٔ ٣ر٤ٖ جعرحخ ػذّ ٓٞجكوطٚ ػ٘ذٓح ٣وّٞ ذحُذكغ. 

 ( : عٍّخ اٌذفع :11/7اٌّبدح )

 ٣طْ جُذكغ ذحُؼِٔس جُٔكذدز ك٢ جُِٔكن .

 ( : اٌذفعبد اٌّتأخشح: 11/8اٌّبدح )

حُ٘غرس جُٔكذدز ك٢ جُِٔكن ( ػٖ ًَ ٣ّٞ ٣خلن ك٤ٚ طحقد جُؼَٔ ػٖ جُذكغ ُِٔوحٍٝ جُكن ك٢ جعط٤لحء جُلٞجتذ )ذ

 ٓطؿحٝصجً ُلطشجش جُذكغ جُٔكذدز. 

 

 

 

 

 

 



 المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوميةعقد 

19 
 

 اٌفظً اٌخبٟٔ عشش

 اٌتمظ١ش

DEFAULT 

 :  ( : تمظ١ش اٌّمبٚي12/1اٌّبدح )

ٝئرج جخلن ك٢  جرج ضخ٢ِ جُٔوحٍٝ ػٖ جألشـحٍ ، أٝ سكغ أٝ جخلن ك٢ جالُطضجّ ذطؼ٤ِٔحش طحقد جُؼَٔ جُ٘حكزز ،

َّ ذحُؼوذ ذحُشؿْ ٖٓ جشؼحسٙ خط٤ح، كاٗٚ ٣ٌٖٔ ُظحقد  ٓٞجطِس جُط٘ل٤ز ذحُغشػس جُالصٓس دٝٗٔح ضأخش، أٝ جٗٚ أخ

 ، ٝٓر٤٘حً ك٤ٚ جُطوظ٤ش .”جُٔحدز“جُؼَٔ ئشؼحسٙ ذزُي ، ٓش٤شجً ئ٠ُ ٛزٙ 

( ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ ضغِٔٚ 14ئرج ُْ ٣وْ جُٔوحٍٝ ذحضخحر ًَ جُخطٞجش جٌُٔٔ٘س ػ٤ِٔح ُٔؼحُؿس جُطوظ٤ش خالٍ )

( 21جشؼحس طحقد جُؼَٔ، كاٗٚ ٣ٌٖٔ ُظحقد جُؼَٔ جٜٗحء جُؼوذ ذؼذ ضٞؾ٤ٚ جشؼحس غحٕ ُِٔوحٍٝ خالٍ ٓذز )

٣ٞٓح أخشٟ . ٝػ٘ذتز ، ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جٕ ٣خ٢ِ جُٔٞهغ ٣ٝطشى ك٤ٚ جُٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س ٝأ٣س ٓؼذجش 

 ٜٓح قغد ئشؼحسٙ جُػح٢ٗ ٝرُي ئ٠ُ إٔ ٣طْ ئٗؿحص جألشـحٍ .ُِٔوحٍٝ ٣ظذس طحقد جُؼَٔ ضؼ٤ِٔحش ذحعطخذج

 ( : تمظ١ش طبصت اٌعًّ :12/2اٌّبدح )

جرج جخلن طحقد جُؼَٔ ك٢ جٕ ٣ذكغ ج٠ُ جُٔوحٍٝ أ١ دكؼس ضغطكن ٝكوحً ُِؼوذ ، أٝ أٗٚ هذ هحّ ذحإلخالٍ ذحُؼوذ، 

ٝٓر٤٘حً ” جُٔحدز “جشؼحسجً ذحإلشحسز ئ٠ُ ٛزٙ ذحُشؿْ ٖٓ ضغِٔٚ ئشؼحسج خط٤حً ذزُي، كاٗٚ ٣كن ُِٔوحٍٝ جٕ ٣ٞؾٚ 

ج٣حّ( ٖٓ ضحس٣خ ضغِٔٚ ُالشؼحس، كاٗٚ ٣ٌٖٔ 7ك٤ٚ جُطوظ٤ش. ٝئرج ُْ ٣وْ طحقد جُؼَٔ ذٔؼحُؿس جُطوظ٤ش خالٍ )

 ُِٔوحٍٝ إٔ ٣ؼِن ض٘ل٤ز جالشـحٍ ذٌحِٜٓح أٝ أ٣س جؾضجء ٜٓ٘ح.

حس٣خ ضغِٔٚ جشؼحس جُٔوحٍٝ، كاٗٚ ٣ٌٖٔ ( ٣ٞٓح ٖٓ ض28جرج ُْ ٣وْ طحقد جُؼَٔ ذٔؼحُؿس جُطوظ٤ش خالٍ )

 ُِٔوحٍٝ ئٜٗحء جُؼوذ ذؼذ ضٞؾ٤ٚ جشؼحس غحٕ ُظحقد جُؼَٔ خالٍ ٓذز

 ( ٣ٞٓح أخشٟ . ٝػ٘ذتز ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ ئخالء جُٔٞهغ .21)

 ( : )اإلفالط( :12/3اٌّبدح )

ن ُِلش٣ن ج٥خش، ذٞجعطس جرج أػِٖ ػٖ جٕ أ٣حً ٖٓ جُلش٣و٤ٖ هذ أطرف ٓؼغشج ذٔٞؾد أ١ هحٕٗٞ ٓطرن، كاٗٚ ٣ك

جشؼحس خط٢، جٕ ٢ٜ٘٣ جُؼوذ ذظٞسز كٞس٣س. ٝك٢ ٓػَ ٛزٙ جُكحُس، ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ )جرج ًحٕ ٛٞ جُلش٣ن 

جُٔؼغش( جٕ ٣خ٢ِ جُٔٞهغ، ضحسًح ك٤ٚ أ٣س ٓؼذجش ُِٔوحٍٝ ٝجُط٢ ٣ظذس طحقد جُؼَٔ ذشأٜٗح جشؼحسجً خط٤حً 

 ذؼشٝسز جعطؼٔحُٜح قط٠ ٣طْ ئٗؿحص جألشـحٍ .

 ( : اٌذفع عٕذ اإلٔٙبء :12/4اٌّبدح )

ك٢ إٔ ٣ُذكغ ُٚ جُشط٤ذ جُٔطرو٢ ُو٤ٔس ٓح ٗلزٙ ٖٓ جشـحٍ ٝٓح ٝسدٙ ج٠ُ  –ذؼذ ئٜٗحء جُؼوذ  -٣ٌٕٞ جُٔوحٍٝ ٓغطكوحً 

 جُٔٞهغ ٖٓ ٓٞجد ٝضؿ٤ٜضجش آ٤ُس ذظٞسز ٓؼوُٞس، ٝػ٠ِ جٕ ٣طْ ضؼذ٣َ جُٔرِؾ جُٔغطكن ُشٍٔٞ ٓح ٢ِ٣ : 
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 (،10/4ٔوحٍٝ ٓوحذَ جُطـ٤٤شجش ػٔال ذحقٌحّ جُٔحدز )أ٣س ٓرحُؾ ضغطكن ُِ –أ 

 أ٣س ٓرحُؾ ضغطكن ُظحقد جُؼَٔ ، -خ

 جإلكشجؼ ػٖ ٓؼذجش جُٔوحٍٝ ك٢ قحُس ٝػغ ج٤ُذ أٝ جعطخذجٜٓح ٖٓ هرَ طحقد جُؼَٔ . -ؼ

ِؾ ( ، كاٗٚ ٣ٌٕٞ ٓغطكوحً العط٤لحء ٓر12/3( أٝ )12/1ئرج هحّ طحقد جُؼَٔ ذاٜٗحء جُؼوذ ػٔال ذحُٔحدز ) -د

 %( ٖٓ ه٤ٔس جؾضجء جالشـحٍ جُط٢ ُْ ض٘لز ذطحس٣خ جإلٜٗحء .٣20ؼحدٍ )

( ، كاٗٚ ٣ٌٕٞ ٓغطكوحً ٌُِلس ضؼ٤ِن جُؼَٔ 12/3( أٝ )12/2ئرج هحّ جُٔوحٍٝ ذاٜٗحء جُؼوذ ػٔال ذحُٔحدز ) -ٛـ

 .%( ٖٓ ه٤ٔس جالشـحٍ جُط٢ ُْ ض٘لز ذطحس٣خ جالٜٗحء10ٝجالخالء ٓؼحًٓؼحكح ئ٤ُٜٔح ٓرِـحً ٣ؼحدٍ )

 ( ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ جألشؼحس. 28ػ٠ِ جٕ ٣طْ دكغ ٓح ٣غطكن دكؼٚ جٝ جعطشدجدٙ خالٍ )
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 اٌفظً اٌخبٌج عشش

 اٌّخبؽش ٚاٌّغإ١ٌٚخ

RISK AND RESPONSIBILITY 

 ( : عٕب٠خ اٌّمبٚي ثبألشغبي : 13/1اٌّبدح )

ضحس٣خ جُٔرحششز ٝقط٠ ضحس٣خ طذٝس شٜحدز ٣طكَٔ جُٔوحٍٝ جُٔغإ٤ُٝس جٌُحِٓس ػٖ جُؼ٘ح٣س ذحألشـحٍ جذطذجء ٖٓ 

(، ئر ض٘طوَ ٓغإ٤ُٝس جُؼ٘ح٣س ذحألشـحٍ ق٤٘ثز ئ٠ُ طحقد جُؼَٔ. أٓح ئرج ُكن 8/2ضغِْ جألشـحٍ ذٔٞؾد جُٔحدز )

ذحألشـحٍ أ١ ػشس أٝ خغحسز خالٍ جُلطشز جُٔزًٞسز أػالٙ ، كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ ٣وّٞ ذاطالـ ٓػَ 

 ُطظرف جألشـحٍ ٓطحذوس ُِؼوذ . ٛزج جُؼشس أٝ جُخغحسز ،

ٝٓح ُْ ضٌٖ جُخغحسز أٝ جُؼشس ٗحضؿس ػٖ أ١ ٖٓ ٓغإ٤ُٝحش طحقد جُؼَٔ ، كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ 

٣ؼٞع طحقد جُؼَٔ ٝٓوح٢ُٝ طحقد جُؼَٔ ًٝٝالتٚ ٝٓغطخذ٤ٓٚ ػٖ ًَ خغحسز أٝ ػشس ٣ِكن ذحألشـحٍ 

ذغرد ئخالٍ جُٔوحٍٝ ذحُؼوذ ئٛٔحالً أٝ ضوظ٤شجً ، ٛٞ أٝ ، ٝػٖ ًَ جُٔطحُرحش أٝ جُ٘لوحش جُ٘حضؿس ػٖ جألشـحٍ 

 أ١ ٖٓ ًٝالتٚ أٝ ٓغطخذ٤ٓٚ.

 ( : اٌمٛح اٌمب٘شح :13/2اٌّبدح )
ئرج ضؼزس ػ٠ِ أ١ كش٣ن ، أٝ ًحٕ ع٤طؼزس ػ٤ِٚ ، جُو٤حّ ذأ١ ٖٓ جُطضجٓحضٚ ذغرد هٞز هحٛشز كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ رُي 

ٓش. ٝئرج ضطِد جألٓش، كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ ٣ؼِن ض٘ل٤ز جُلش٣ن جُٔطأغش ئشؼحس جُلش٣ن ج٥خش كٞسجً ذحأل

 جألشـحٍ، ٝج٠ُ جُٔذٟ جُز١ ٣طلن ػ٤ِٚ ٓغ طحقد جُؼَٔ إٔ ٣وّٞ ذاخالء ٓؼذجش جُٔوحٍٝ.

( ٣ٞٓح، كاٗٚ ٣ٌٖٔ أل١ ٖٓ جُلش٣و٤ٖ إٔ ٣شعَ ئ٠ُ جُلش٣ن ج٥خش 84ئرج جعطٔش ٓلؼٍٞ جُوٞز جُوحٛشز ُٔذز )

 ( ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ ئسعحٍ جإلشؼحس.28إٔ ٣ظرف جإلٜٗحء ٗحكزج ذؼذ ٓشٝس ) ئشؼحسج ذحإلٜٗحء ، ػ٠ِ

ذؼذ جإلٜٗحء، ٣ٌٕٞ جُٔوحٍٝ ٓغطكوحً ُِشط٤ذ ؿ٤ش جُٔذكٞع ٖٓ ه٤ٔس جألشـحٍ جُٔ٘لزز ٝجُٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س 

 جُط٢ ضْ ضٞس٣ذٛح ذظٞسز ٓؼوُٞس ئ٠ُ جُٔٞهغ ، ٓغ شٍٔٞ

 -ٓح ٢ِ٣ :

 (،10/4ذٔٞؾد جُٔحدز ) أ٣س ٓرحُؾ ضغطكن ُِٔوحٍٝ - أ

 ًِلس ضؼ٤ِن جُؼَٔ ٝجإلخالء ، -خ

 أ٣س ٓرحُؾ ضغطكن ُظحقد جُؼَٔ . -ؼ

 ( ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ جإلشؼحس ذحإلٜٗحء .28ٝػ٠ِ إٔ ٣طْ دكغ سط٤ذ ٓح ٣غطكن دكؼٚ أٝ جعطشدجدٙ خالٍ )
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 اٌفظً اٌشاثع عشش

 اٌتأ١ِٓ

INSURANCE 

 ( : ِمذاس اٌغطبء اٌتأ١ِٕٟ: 14/1اٌّبدح )

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ هرَ ٓرحششز جُؼَٔ، إٔ ٣غطظذس ٣ٝٞجطَ ػ٠ِ ئدجٓس جُطأ٤ٓ٘حش جُطح٤ُس ذحع٢ٔ جُلش٣و٤ٖ 

 ٓؿطٔؼ٤ٖ:

 ػٖ أ١ خغحسز ٝػشس هذ ٣ِكن ذحألشـحٍ ٝجُٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س ٝٓؼذجش جُٔوحٍٝ ، أٝ -أ

١ ؽشف غحُع أٝ ٓٔطٌِحضٚ ٓٔح ػٖ ٓغإ٤ُٝس ًال جُلش٣و٤ٖ ضؿحٙ أ١ خغحسز ٝػشس أٝ ٝكحز ٝئطحذس ضِكن ذأ -خ

هذ ٣٘ؿْ ػٖ ض٘ل٤ز جُٔوحٍٝ ُِؼوذ ، ذٔح ك٢ رُي ٓغإ٤ُٝس جُٔوحٍٝ ضؿحٙ أ٣س أػشجس هذ ضِكن ذٔٔطٌِحش طحقد 

 جُؼَٔ )ك٤ٔح ػذج جألشـحٍ( ، ٝ

ػٖ ٓغإ٤ُٝس جُلش٣و٤ٖ ٝأ١ ٓٔػَ ُظحقد جُؼَٔ ٝجُٜٔ٘ذط ضؿحٙ أ٣س ٝكحز أٝ ئطحذس هذ ضِكن ذٔغطخذ٢ٓ  -ؼ

 ٝ طحقد جُؼَٔ ٝٓٔػ٤ِٚ ٝأكشجدٙجُٔوحٍٝ، أ

ٝجُٜٔ٘ذط ٝٓغطخذ٤ٓٚ ك٢ جُٔٞهغ ػذج ٓح ٣وغ ػٖٔ ٓغإ٤ُٝس طحقد جُؼَٔ ئ٠ُ جُٔذٟ جُز١ ضكون ، ػٖ 

 ئٛٔحُٚ أٝ ئٛٔحٍ ٓٔػِٚ أٝ جُٜٔ٘ذط أٝ أ١ ٖٓ ٓغطخذ٤ْٜٓ.

 ( : اٌتشت١جبد : 14/2اٌّبدح )

ُِٔكن ، ٝػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ٝغحتن جُطأ٤ٖٓ طحدسز ٣طؼ٤ٖ إٔ ضٌٕٞ جُطأ٤ٓ٘حش ٓطٞجكوس ٓغ أ٣س ٓططِرحش ٓكذدز ك٢ ج

ػٖ ؾٜحش ٓإٓ٘س ٝذششٝؽ ضأ٤٘٤ٓس ٓٞجكن ػ٤ِٜح ٖٓ هرَ طحقد جُؼَٔ. ًٔح ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔوحٍٝ إٔ ٣وذّ 

 ُظحقد جُؼَٔ جإلغرحش ذإٔ ٝغحتن جُطأ٤ٖٓ ضظَ عحس٣س جُٔلؼٍٞ ٝذإٔ جألهغحؽ جُٔطشضرس ػ٤ِٜح هذ ضْ ضغذ٣ذٛح.

س ٓرحُؾ ٣طْ طشكٜح ُٜٔح ٖٓ هرَ جُؿٜحش جُٔإٓ٘س ٓوحذَ أ١ ػشس أٝ خغحسز هذ ٣كطلع جُلش٣وحٕ ٓؿطٔؼ٤ٖ ذأ٣

ضِكن ذحألشـحٍ، ٝػ٠ِ إٔ ٣طْ جعطخذجٜٓح إلطالـ جُؼشس ٝؾرش جُخغحسز أٝ ُِطؼ٣ٞغ ػٖ أ٣س خغحسز أٝ 

 ػشس ال ٣طْ ئطالقٚ.

جُؼَٔ ٝجُٔوحٍٝ ٣٘رـ٢ إٔ ضطؼٖٔ ؾ٤ٔغ جُطأ٤ٓ٘حش ششؽحً ٣٘ض ػ٠ِ جُٔغإ٤ُٝحش جُٔطوحذِس ٌَُ ٖٓ طحقد 

 ذحػطرحسٛٔح ًطحذ٤ٖ ٓ٘لظ٤ِٖ ك٤ٜح .

 ( : جإلخلحم ك٢ جعطظذجس جُطأ٤ٓ٘حش :14/3جُٔحدز )

أرج جخلن جُٔوحٍٝ ك٢ جعطظذجس أٝ ئدجٓس أ١ ٖٓ ٝغحتن جُطأ٤ٖٓ جُٔطِٞذس ذٔٞؾد جُٔٞجد جُٔزًٞسز أػالٙ ، أٝ 

قد جُؼَٔ، دٕٝ جإلؾكحف ذأ١ قن أٝ ػؿض ػٖ ضوذ٣ْ جإلغرحش جٌُحك٢ ٝجُٞغحتن ٝجإل٣ظحالش ، كاٗٚ ٣كن ُظح

ٓؼحُؿس أخشٟ ٓطشضرس ُٚ ، إٔ ٣غطظذس أ٣س ضـط٤حش ضأ٤٘٤ٓس ػٖ ٓػَ ٛزج جإلخلحم ، ٝجٕ ٣ذكغ ٓح ٣طشضد ػ٤ِٜح 

 ٖٓ أهغحؽ ، ٝجٕ ٣غطشد ٓح ٣ذكؼٚ ئصجءٛح ًخظ٤ٔحش ٖٓ أ٣س ٓغطكوحش ُِٔوحٍٝ .
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 اٌفظً اٌخبِظ عشش

 صً اٌخالفبد

RESOLUTION OF DISPUTES 

 ( : فغ اٌخالفبد : 15/1اٌّبدح )

ّٕ أ١ خالف ٣٘شأ ك٤ٔح ذ٤ٖ جُٔوحٍٝ ٝطحقد جُؼَٔ ذخظٞص جُؼوذ أٝ ٓح ٣طظَ ذٚ ،  ئرج ُْ ٣طْ جالضلحم ، كا

شحٓالً أل١ ضو٤ـ٤ْ أٝ هشجس آخش ُظحقد جُؼَٔ ، كاٗٚ ٣كن أل١ ٖٓ جُلش٣و٤ٖ ئقحُطٚ ُِلغ ذٔٞؾد هٞجػذ كغ 

ٌٕٞ كحع جُخالكحش ) جُكٌْ ( أ١ شخض ٣طلن ػ٤ِٚ جُلش٣وحٕ ، ٝك٢ قحُس جُخالكحش ) جُوٞجػذ ( جُٔشكوس . ٣ٝ

 ” .جُوٞجػذ ” ػذّ جضلحهٜٔح ، ٣طْ ضؼ٤ـ٤٘ٚ ذٔٞؾد 

 ( : االشعبس ثعذَ اٌشػٝ : 15/2اٌّبدح )

( ، أٝ ئرج ُْ ٣وْ جُكٌْ ذاطذجس هشجسٙ خالٍ جُِٜٔس  Adjudicatorئرج ُْ ٣شع أ١ ٖٓ جُلش٣و٤ٖ ذوشجس جُكٌْ) 

جُٔشحس ئ٤ُٜح، كاٗٚ ٣ٌٖٔ ُِلش٣ن جُٔؼطشع ئسعحٍ ئشؼحس ذؼذّ سػحٙ ئ٠ُ جُلش٣ن ج٥خش ” جُوٞجػذ“ك٢  جُٔكذدز

( ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ ضغِٔٚ ُِوشجس أٝ ٖٓ ضحس٣خ جٗوؼحء جُِٜٔس جُٔكذدز الضخحر جُوشجس. ٝئرج ُْ ٣ظذس 14خالٍ )

 ِٝٓضٓح ُِلش٣و٤ٖ.أ١ ئشؼحس ذؼذّ جُشػ٠ خالٍ ضِي جُِٜٔس، كإ هشجس جُكٌْ ٣ؼطرش ٜٗحت٤ح 

أٓح ئرج ضْ ئسعحٍ جإلشؼحس ذؼذّ جُشػ٠ خالٍ جُِٜٔس جُٔكذدز، ٣ٌٕٞ جُوشجس ِٓضٓح ُِلش٣و٤ٖ ٤ُ٘لزجٙ دٝٗٔح ضأخ٤ش 

 ٓح ُْ ٝقط٠ ضطْ ئػحدز جُ٘ظش ك٢ هشجس جُكٌْ ذٞجعطس جُطك٤ٌْ .

 ( : اٌتضى١ُ : 15/3اٌّبدح )

٤ٚ ٜٗحت٤ح ٖٓ هرَ ٓكٌْ ٝجقذ ذٔٞؾد هٞجػذ ئٕ أ١ خالف طذس ذشأٗٚ ئشؼحس ذؼذّ جُشػ٠، ٣ؿد جُلظَ ك

جُطك٤ٌْ جُٔكذدز ك٢ جُِٔكن . ٝك٢ قحُس ػذّ جضلحم جُلش٣و٤ٖ ػ٠ِ ضؼ٤ـ٤ٖ جُٔكٌْ ، ضوّٞ عِطس جُطؼ٤ـ٤ٖ جُٔكذدز 

 ك٢ جُِٔكن ذطؼ٤ـ٤٘ٚ .

 (٣1/5طْ ػوذ ؾِغحش جُطك٤ٌْ ك٢ ٌٓحٕ جُطك٤ٌْ جُٔكذد ك٢ جُِٔكن ، ٝذحُِـس جُٔشحس ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحدز )
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 صرٌِٚا ٌخٌِٚمبا دعم

 

 ٌحبٟٔا صءٌرا
 

 

 

 

 : .....................................................................................سٚعٌِشا

 

 

 : ....................................................................................َلس ءبؽٌعا

 

 

 

 

 

 

 ٌٍِْٔبلط٠ دٌتع٠ٍِبا-أ

  ٌخبطخا سٚؽٌشا-ة 

 دٌػِبٔبٚا دالتفبل٠با ردِٔب-د

 

 

 

 

 

 

 سٚؽٌش/ ا صرٌِٚا دٌعما ِْ ٚيألا صءٌٍر ِتِِبً دصٌِٚا ٌخٌِٚمبا دعم سفتد ِْ صءٌر٘زا ا س٠عتث

 .   ٌعبِخا

 داً عبئ س٠عتث ٌعبِخا سٚؽٌشا ٚادِ عٍٝ ي٠دتعأٚ  ءٌغبأٚ ئ ػبفخئ ِْ سٚؽٌش٘زٖ ا فٟ سد٠ ِبئّْ 

 ٚادٌِا نتٍ عٍٝ دي٠عّأٚ  ٠ٍغٟأٚ  ف٠ػ٠أٚ  س٠فع رٌٞا دسثبٌم ثٗ رخؤ٠ٚ
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 ٌحبٟٔا صءٌرا

 سطٌفٙا 

 

 

 

 

 26 اٌتع١ٍّبد ٌٍّٕبلظ١ٓ  أ

 26 ٚحبئك اٌعطبء 

 27 ئعذاد ٚتمذ٠ُ عشٚع إٌّبلظبد 

 28 تم١١ُ اٌعشٚع ٚئصبٌخ اٌعطبء 

 29 اٌؼّبٔبد ) اٌىفبالد (

 30 اٌششٚؽ اٌخبطخ  ة

 33 ٚاٌؼّبٔبدّٔبرد اإلتفبل١بد  د

 34 ّٔٛرد وتبة عشع إٌّبلظخ 1-د

 35 اٌٍّضك 2-د

 37 ّٔٛرد وفبٌخ إٌّبلظخ 3-د

 38 ّٔٛرد ئتفبل١خ اٌعمذ 4-د

 39 ّٔٛرد ئتفبل١خ فّغ اٌخالفبد 5-د

 40 لٛاعذ ئتفبل١خ فّغ اٌخالفبد 

 41 اٌتٕف١ز (ّٔٛرد ػّبْ األداء ) وفبٌخ  6-د

 42 ّٔٛرد ػّبْ ئطالس اٌع١ٛة ) وفبٌخ اٌظ١بٔخ ( 7-د

 43 ّٔٛرد ِخبٌظخ عٓ دفعخ اإلٔزبص عٕذ تغٍُ األشغبي  8-د

 44 ّٔٛرد ئلشاس ثبٌّخبٌظخ 9-د

 45 ئلشاس ِتعٍك ثبٌذفعبد األخشٜ 10-د

 46 ئلشاس ِتعٍك ثبٌذفعبد إٌّّٛعخ  11-د
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 ٌٍّٕبلظ١ٓاٌتع١ٍّبد   –أ 

Instructions to Tenderers 
 

 ( 2021  / 4 ط ع  ٓ٘حهظٚ سهْ )

 

 2021ٝعؾ جُرِذ  ط .ع   /  ٓؿٔغ-أعطذسجؼ ػشٝع ػضٍ ٝ ذالؽ ذٔششٝع :  ص جُخح               

 

٣ٌٖٔ ُِٔوح٤ُٖٝ جُز٣ٖ ٣كن ُْٜ ششجء ٗغخ جُٔ٘حهظس ذٔٞؾد جإلػالٕ ػٖ ؽشـ ٛذزج جُؼطذحء، ٝجُذشجؿر٤ٖ  (1)

ذحالشطشجى ك٢ جُٔ٘حهظس إٔ ٣طوذٓٞج ُِكظٍٞ ػ٠ِ ٗغخس ٓذٖ ٝغذحتن جُؼطذحء جُٔٞصػذس ٓذغ جُذذػٞز ٓوحذذَ 

 دكغ غٖٔ جُ٘غخس جُٔوشس.

 تشًّ ٚحبئك اٌعطبء ٌٙزا اٌّششٚع ِب ٠ٍٟ: (2)

 دػٞز جُؼطحء ذٔح ك٤ٜح جإلػالٕ -

 جُششٝؽ جُؼحٓس ُِؼوذ اٌزضء األٚي : -

 :اٌزضء اٌخبٟٔ -

 ُِٔ٘حهظ٤ٖجُطؼ٤ِٔحش  -أ 

 جُششٝؽ جُخحطس -خ 

 جُششٝؽ جُخحطس جالػحك٤س -ؼ 

 ٗٔحرؼ جُؼشع ٝجُؼٔحٗحش ٝجالضلحه٤حش ٝجُر٤حٗحش -د

 اٌزضء اٌخبٌج: -

 جُٔٞجطلحش جُخحطس -

 ؾذجٍٝ ج٤ٌُٔحش ٝجألعؼحس -

 جُٔخططحش  :اٌزضء اٌشاثع -

 جُٔٞجطلحش جُل٤٘س جُؼحٓس  :اٌزضء اٌخبِظ -
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 دٌِٔبلطبا سٚعع ٠َدتمٚ دادعئ
 

 :سٚعٌعا ٠َدتم ٠مخؽش

، ٝإٔ   ٍُؼٓج هغٝٓ سز٣حصذ ٣ّٝوإٔ  ُٓٗحهطسٛزٙ ج ك٢ سجىذحالشض خؿس٣ ٕٓ ػ٠ِ ٣ٗذـ٢( 3)

 ُٚ ٓسصُالج شٓحُٝٓؼِج ؾ٣ٓغ ػ٠ِ ،ُخحطسج ٚٗلوضٝ ٣ُٚضؤٓع ػ٠ِٝ ٚذٗلع ٣ٍقطٝإٔ  ٚػ٣ِ سف٣ضؼ

،  ُٓق٣ِسج دجشُؼحج سعحتٝ سٝعذحُٓش سؽُٓق٣ج ظشٝفُٝج ح٣ٜضٛٓح ٣ّٜضل، ٝإٔ  سعُؼج ٣ّدُضو

 ػغٝ ػ٠ِ سغؤض ُض٢ج ىضِ، أٝ  ذحُٓٗحهطس ػالهس حُٜ ُض٢ج س٥ٟخج ٝسألٓج ًٍ، ٝ ٍُؼٓٝظشٝف ج

 .ٚػسػ سعؼحأ

 

 ذطؼرثس  ضُٔ٘حهج ٣ّٞو، ٝ شكطذُج جزٛ ك٢ سؼذُٔج ُٔ٘حهظسج عشػ رؼٞٗٔ ػ٠ِ عشُؼج ّذ٣و-أ

 ٖألٓحًج ك٢ ُٔ٘حهظسج نغحتٝ هغ٣ٞٝ ٟشخأ نٓالقٝأ١  سألعؼحٝج ش٤ٌُٔحج جٍٝذؾٝ رؼُٞ٘ٔج

 .  يُزُ دزذُٔكج

 .ػفٝج ؽذخ شًُِٓحٝج ّهحسذحأل ش٣ًُٓحج دجٍٝؾ ك٢ دزقُٝج سعؼحأ خحٗس ضؼذتس ٣ًٕٝإٔ  سؽ٣شض-خ

أ١  صُٓٗحهج سٟؾ، ٝئرج أ صُٓٗحهج ٍهذ ٕٓ ءحؽُؼج مغحتٝ ػ٠ِ ٣ٍدضؼأ١  ٍخحئد ٝص٣ؾ ال-ؼ

 .ٚػسػ عكس ٠ُئ ؤد٣١ ىُر ٕكاّ،  شُضؼ٣ِٓحٛزٙ ج ٕٓ ١ذأ ٍخّأٝ ئرج أ ٣ٍدضؼ

 

  ءحؽُؼج ٝزػٝد شُضؼ٣ِٓحٛزٙ ج ك٢ ٝخِؽُٓج مُٗعج ػ٠ِ ٚػسػ د٣ّوإٔ  صُٓٗحهج ػ٠ِ خ٣ؾ( 4)

 : ُضح٣ُسج شٓحُٝٓؼِٝج شُذ٣حٗحج ػ٠ِ سعُؼج ٣ٍشضٓٝإٔ 

 . ًٍُحٓج ع٢ٓسُج صُٓٗحهج ٝجٕػٗ-أ

 . حٜػٗ ه٣غٝذحُض ٝعُٓلج ؤٍُِٝٓع ع٣ُٝضلج خًضحٝ ًسسشأٝ  ًٕح سدجً ك صُٓٗحهج زٓٗشأ ػغٝ-خ

 ٣غسُٓشح، ٝج حصٛٗؾٝإٔ أ معذ ُض٢ج ٣غسُٓشحج فطٝ ٕذ٣ح ٓغ،  ٚالضؤٛٓٝ صُٓٗحهج سزخذ-ؼ

 . هؼ٣سٝج ّهحسذأ حصٛٗؾحئ خٗع ٕذ٣ح، ٝ قح٣ُحً حٜذ صُِّٓضج

 ذحُٓذِؾ سٙ،ألٓٝ ٍُؼٓج خطحق ُطحُف دمٓط ىش٣أٝ  ٓح٣ُس ًلحُس دُّٓوج سعُؼج ٓغ مكس٣-د

 ىضِ ٕٝضًإٔ  ػ٠ِ، ٝ ُٓٗحهطسج ك٢ ٍٝخدُِ صُٓٗحهج صجُّضج ٣سدّ ؾ ػ٠ِ ٣ٍُدً مُِٓقج ك٢ ددُٓقج

 ٣ٍق ُّ ٣ٕرُج ُِٕٓٗحهط٣ شًُلحالٛزٙ ج دضؼح.  سدٕألج ك٢ ٍُِؼٓ ُٚ صخسٓ ىذٗ ٕػ دسزطح ًُلحُسج

 طالق٣س ءحٜٗضأٝ ج ءحؽُؼج قحُسئ ٣خسضح ٕٓ ٣ّحأ (7)خالٍ ُِؾٗسج سسٙضو قعذٓح،  ءحؽُؼج ّٜػ٣ِ

 د٣ّوإٔ  دذؼ ًُلحُسٛزٙ ج ٣ُٚئ دكضؼح ءحؽُؼج ٣ُٚ ٣ٍقح ر١ُج صُٓٗحهج ٓح، أ معذأ ٓح٣ٜأ ُٓٗحهطسج ًلحُس

 . دُؼوج ٝعهٝ دجءألج ٕػٓح

 ذسِٝؽٓ شًحٗئرج  ٚػسذؼ حٜكحهأٝ ئس ح٣ٜٓدضو صُٓٗحهج ٠ُئ خِؽ٣ سٟخأ شذ٣حٗحأٝ  شٓحٝٓؼِأ١ -ٛـ

 . شُضؼ٣ِٓحأٝ ٛزٙ ج ُخحطسج شطلحٝجُٓأٝ ج إلػحك٣سج ُخحطسج سٝؽُشج خؾٝذٓ

 

 ًٍ  ٣ًُِسج ُو٣ٓسج حٜٗأ ػ٠ِ ش٣ًُٓحج دٍٝؾ ك٢ ٝدُذٗج ّٓحأ صُٓٗحهج حٜٗد٣ٝ ُض٢ج سألعؼحج سضؼضذ( 5)

  ٣سد٣ُٜضٓج ٍألػٓحج ىُرً ٍضشٓ حٜٗ، ٝأ ُِّضع٣ِ هحذِس صزٓٗؾ ٝسزذط ٝدُذٗج ىضِ ٕٓ

(Preliminaries.) 

 قحؾس ىٗحٛ شًحٗأٝ  ء،حؽُؼج مغحتٝ ك٢ عضٗحهأٝ  طُضذحأ١ ج ىٗحٛ ًٕح: ئرج طالُضذحج ػ٣فٝض( 6)

 ُؾٗس طت٣س ٠ُئ ٢ؽخ خِؽذ د٣ّضوإٔ  صُٓٗحهج كؼ٠ِ،  ءحؽُؼج مغحتٝ ك٢ ٝعؿٓأ١  ػ٣فُٝض

 ُلضف ددُٓقج ٣خسُضحج م٣عذ دػٝٓ ك٢ طالُضذحج ُسٝئصج ػ٣فُٝضج ٍؾأ ٕٓ ُٓخضطسج ءجشحؽُؼج

 ُٕٓٗحهط٣ج ؾ٣ٓغ ػ٠ِ سجشالعضلعحج ػ٠ِ إلؾحذسج ٣غٝصض ٣ّض، ٝ ٣ّحأ(  7)  ال ٣وَ ػٖ ذٓح ءحؽُؼج

 ٣ّدُضو ددُٓقج دػُٝٓج د٣دضٓ خِؽُ سسجً ٓذ ػ٣فُٝضٛزج ج ٍٓغ ر٣ضخإٔ  ٝص٣ؾ ال، ٝ ءحؽُِؼ ٣ٕٓدُٓضوج

 .سعُؼج

  :سٝعُؼج دجع٣ئ( 7)

 سٝعذٓش صُخحج (/           ) ءحؽػ سؼُخحج ٕٓ ٚػ٣ِ ّٝٓخضظشف  ك٢ٝ ٓضًحٓالً سعُؼج د٣ّو-أ

: 
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 .................................................................................

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

 ٕػ حٜػالٗئ ك٢ ُٓخضطسج ءجشحؽُؼج ُؾٗس ددٙضق ر١ُج ءجشحؽُؼج دٝمطٗ ك٢ ٝدع٣ٝ ٍُٝٓوحج ّعٝج

 . دجعُإل٣ ٣ٕددُٓقج ٣خسُضحٝج دػُٝٓج ٍهذأٝ  ك٢ ىُٝر ءحؽُؼج

 .  ٓولالً ٚطحقذ ٠ُئ د٣ؼحٝ عكس٣ دجعإل٣ج دػٝٓ دذؼ د٣ّو سعػئّٕ أ١ -خ

 ٝزػد ك٢ صٗئرج  الّ، ئ ُٕٓٗحهط٣ج ٕٓ خؿس٣ ٕٓ ٝسذقػ ػ٣ِٗس ؾِعس ك٢ دزػح سٝعُؼج ضلضف-ؼ

 . سخآ ٝخعِأ عضذحج ػ٠ِ ءحؽُؼج

 

 :سٝعُؼج ٣ٓسصجُئ( 8)

٣ٝؼَ جُؼشع  ٣ٚٓدضو دذؼ سعُؼٛزج ج خعق ٝص٣ؾ الٝ صُِٓٗحه ٓحًصِٓ دُّٓوج سعُؼج س٣ؼضذ 

ً 60) سزُلض ٚذ دّضو ر١ُج صُِٓٗحه ٓحًصِٓ  ك٢ ددقئرج  الّئ سٝعُؼج دجع٣ئ ٣خسضح ٕٓ" دجءذضج ( ٣ٞٓح

 . دزُٓٛزٙ ج ٕٓأؽٍٞ  صجُّضج دزٓ ءحؽُؼج ٝزػد

 : ُٓٗحهطسج سعؼٝ كغدُج شػٓال( 9)

 .ءحؽُؼج ٝزػد سٝؽش ك٢ ىُر سؿ٣ ػ٠ِ صٗئرج  الّئ س٣ٗحدذحُ سٙعؼحأ ٣ّدضو صُٓٗحهج ػ٠ِ 

 

 ءبؽٌعا صبٌخٚئ سٚعٌعا َتم٠٠

 
 :سٝعُؼج ّ( ضو10٣٣)

 خؾٝذٓ دسزُطحج ٣ٓسُٝقًج ءجشحؽُؼج شضؼ٣ِٓح خؾٝذٓ ٣ٜٓحـضو٣ٝ شُٓٗحهطحج سٝعػ عسدسج ٣ّض 

 . شُضؼ٣ِٓحج رٙذٜ ٣سٝدسج عالئؽ ػ٠ِ ٣ًٕٝإٔ  صُٓٗحهج ك٢ سع٣لض، ٝ ٣ٓسُٝقًج ٍألشـحج ّحظٗ

 : سٝعُؼج مه٣دض ٝخعِأ( 11)

ٛزٙ ،  ػ٣ِٚ ٕٝضًإٔ  خ٣ؾ ٓحٝ ٓذِؾأ١  ؾِٓس خقعح ٕذ٣ عضٗحهأٝ  أؽخ سعُؼج ك٢ دؾئرج ٝ-أ 

 ٣ٍدضؼ ٣ّض ذحُضح٢ُٝ  دزقُٝج سعؼ مذ٣ؽضٝ م٣ضل ذٓح ُٓذِؾج ؾِٓس ٣ٍدذضؼ مُقج ُٓخضطسج كِِؾٗس

 . ىُرُ كوحًٝ ءحؽُِؼ إلؾٓح٢ُج ُٓذِؾأٝ ج سألعؼحج ٝعٓؾٓ

 ٢ٛ شًُِٓحج ًضحذس سكضؼضذ،  شذحًُِٓح ًضحذس ٝسًرُٓج ٕػ ّهحسذحأل ٝسًرُٓج ددُؼج فخضِئرج ج-خ 

 . ُسٝٓؼو سؿ٣ شذحًُِٓح ُو٣ٓسج شًحٗئرج  الّ، ئ ىُرُ ضذؼحً ُو٣ٓسج ضطقفٝ ٓسصُِٓج

 ٝعُٓؾٓج ٣ًٕٝٝ ٝعُٓؾٓج ضطق٣ف ٣ّض كاٗٚ،  ُقعحذ٣سج شُؼ٣ِٓحج ٕٓأ١  ك٢ أؽخ دؾئرج ٝ-ؼ 

 . صُِٓٗحه ٓحًصِٓ ُٓطقفج

 عكس ٓحئ ُٓخضطسج ُِؾٗس م٣ق كاٗٚ،  ٝدُذٗج ٕٓ سًغأٝ أ دذٗ سذضعؼ٣ ٣ّو ُّ صُٓٗحهإّٔ ج دؾئرج ٝ-د

 ػ٠ِ، ٝ سٟألخج ءحؽُؼج ٝدذٗ ػ٠ِ ٓقِٓس ًأٜٗحٝ سزُٓعؼج سؿ٣ ٝدُذٗج ىضِ سػضذحأٝ ج سعُؼج

 . ٍٓوحذ دٕٝذ ( ءحؽُؼج ػ٣ِٚ ٍق٣ئرج أ ك٣ٓح ) حرٛضٗل٣ صُٓٗحهج

 :  ٢ِ٣ ذٓح مُقج ُٓخضطسج كِِؾٗس،  ك٣ٜح ٓذحُؾأٝ  سٝؽٓـِ ٝسزذط دذٗ سذضعؼ٣ صُٓٗحهج ّهحئرج -ٛـ 

 ، أٝ  سعُؼج عكس -1

  ٣ٕس٥خج ُٕٓٗحهط٣ج سعؼحٝأ ؾسدجسُج ٝمُعج سذأعؼح ٓعضأٗعس ٍُٝٓوحج كسسذٓؼ سألعؼحج ٣ٍدضؼ -2

 دذؼ سعُؼج ه٣ٓس ٕٓ ٍهأٝ أ ٣سٝٓعح ٣ٍدُضؼج دذؼ سعُِؼ إلؾٓح٣ُسج ُو٣ٓسج ضذو٠إٔ  سؽ٣سش)

 .(ُقعحذ٢ج مه٣دُضج

ٛزٙ  ك٢ٝسد  ذٓح دٓضو٣ سؿ٣ سعػأ١  ٍٓحئٛ ك٢ ذقوٜح ُٓخضطسج ءجشحؽُؼج ُؾٗس ظضقضل( 12)

دٕٝ  ءحؽُؼج قحُسٝئ ٣ٓسُٝقًج ٍألشـحج ّحظٗ ّقًحأ خؾٝذٓ طالق٣حضٜح سطضٓح ًٓح،  شُضؼ٣ِٓحج

 ك٢ مقأ١  ءحؽذحُؼ ص٣لُ ُّ صٓٗحه ١أل ٣ًٕٝدٕٝ إٔ  ىُر ًٍ ٣ّض، ٝ ه٣ٓس سٝعُؼج ٍذأه دُضو٣ج

 . ىُئصجء ر ع٣ٝضؼ ١ذأ ٍُؼٓج خطحق حُذسؽٓ
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 ( دٌوفبالا ) دٌػِبٔبا

 
 ( : رُضٗل٣ج ًلحُس ) دجءألج ٕػٓح( 13)

 ٣حًؽخ ذالؿٚئ ٣خسضح ٕٓ ٓح٣ًٝ( 14) سزكض ٍخال دُؼوج ه٣غٝذض ٣ّٝوإٔ  ءحؽذحُؼ صُلحتج صُٓٗحهج ػ٠ِ

 دػٗ دجءألج ٕػٓح ٍُؼٓج خطحق ٠ُئ د٣ّوإٔ  صُٓٗحهج ػ٠ِ، ٝ ُٚ ٣ٓٚصضِأٝ  ػ٣ِٚ ءحؽُؼج ذاقحُس

 دقأ ٕػ دسُطحج ُٕػٓحٛزج ج ه٣ٓس ٕٝضً، ٝ مكسُٓج ُٕػٓحج ٝرؼٗٓ خقع دُؼوج ضلحه٣سج ه٣غٝض

 دُؼوج شٓحصجُضج رُضٗل٣ ػٓحٗحً ىُٝر مُِٓقج ك٢ ددزُٓقج ذحُو٣ٓس سدٕألج ك٢ ٍُِؼٓ خطسسُٓج ٝىُذٗج

 . دُؼوج سجعألؿ ءكحٝ ٍُٝٓوحج ػ٠ِ خضس٣ض ده ٓح كغدُ، ٝ ضحٓحً رجً ضٗل٣

،  ٝخِؽُٓج دجءألج ٕػٓح ٣ّدضو ٕػ صػؾ، أٝ  دُؼوج ضلحه٣سج ه٣غٝض ٕػ سضأخأٝ  صُٓٗحهج عكئرج س

،  ءُوػحج ٠ُئ ٝعؾسُدٕٝ ج ػٚسذؼ كوسسُٓج ُٓٗحهطسج ًلحُس دسزٓطح ٍُؼٓج خُطحق م٣ق حدٛكؼٗ

 .ذشأٜٗح ع٣ٝضؼ ١ذأأٝ  ذٜح حُذسؽُٓج ك٢ مقأ١  صُِٓٗحه ٣ًٕٝ الٝ

 
 : (ُط٣حٗسج ًلحُس) ٝخُؼ٣ج ـطالئ ٕػٓح( 14)

 ٝخُؼ٣ج ـطالئ ٕػٓح،  ٍألشـحج ّذضعِ سإلشؼحج ضعِٓٚ دػٗ ٍُؼٓج خُطحق د٣ّوإٔ  ٍُٝٓوحج ػ٠ِ 

 ـطالئ ٍػٓحأ رذضٗل٣ ه٣حٓٚ ُٕػٓح،  صزُٓٗؾج ٍألشـحج ه٣ٓس ٕٓ% 5)ًلحُس جُظ٤حٗس( ذو٤ٔس 

 سعػ مِٓق ك٢ ػ٣ِٜح ٝصُٓٗطج دزُِٓ ذسِٝؽُٓج ُط٣حٗسٝج صهٝجُٗج ٍعضًٓحٝج ذو٣ٓس  ٝخُؼ٣ج

 ًُلحُسٛزٙ ج ّذضع٣ِ، ٝ سدٕألج ك٢ ٍُِؼٓ صخسٓ ىذٗ ٕػ دسزطح ٕٝضً ظذق٣، ٝ ُٓٗحهطسج

 .ٙػالأ ػٗٚ ُٝٙٓٗج دجءألج ٕػٓح ٍُِٝٓوح دؼح٣ُ ٍُؼٓج خُطحق
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 ٌخبطخا سٚؽٌشا-ة
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 اٌششٚؽ اٌخبطخ

 
جُٔوحٍٝ ػذّ جالٗطوحٍ ٖٓ ٓشقِس ػَٔ ئ٠ُ أخشٟ ئال ذؼذ جُكظٍٞ ػ٠ِ ػ٠ِ  -1

ٓٞجكوس جُٜٔ٘ذط جُخط٤س ػ٤ِٜح ٓغ جالُطضجّ جُطحّ ذحُط٘ل٤ز قغد جُؿذجٍٝ ٖٓ ق٤ع 

 جُطشض٤د.

ػ٠ِ جُٔوحٍٝ ضوذ٣ْ ذشٗحٓؽ ػَٔ ٣ٞػف ٓشجقَ جُؼَٔ ٝجُذكؼحش جُٔح٤ُس جُٔطٞهؼس  -2

 . ذ ٓٞجكوس جُؿٜس جٌُِٔلس ذحإلششجفُِغكد ذؼ

ئسكحم خطس ػَٔ ضلظ٤ِ٤س ذ٤ٌل٤س ض٘ل٤زٙ ُٔٞجهغ جُٔششٝع ٓٞهؼح ٓٞهغ ٓغ جخز   -3

جُٔٞجكوس جُٔغروس ػ٠ِ رُي ٖٓ جُٜٔ٘ذط جُٔششف ػ٠ِ جُٔششٝع ٓغ جألخز ذؼ٤ٖ 

 . غالٓس جُؼحٓس ٝجُكلحظ ػ٠ِ جُر٤ثسجالػطرحس ػ٘حطش جُ

٢ٗ ٖٓ س ُِؿضت٤ٖ جألٍٝ ٝجُػحضؼطرش جُششٝؽ جُخحطس ٝجُٔٞجطلحش جُخحطس ٌِٓٔ -4

ٖ ػوذ جُٔوحُٝس ٌِٝٓٔس ُِٔٞجطلحش جُؼحٓس ُِٔرح٢ٗ ٝجُطشم ٝجُؿغٞس جُظحدسز ػدكطش 

 . ٝصجسز جألشـحٍ جُؼحٓس ٝجإلعٌحٕ

ك٢ قحٍ ه٤حّ جُٔوحٍٝ ذط٘ل٤ز أػٔحٍ ؿ٤ش ٓطحذوس ُِٔٞجطلحش ٣طْ أصجُطٜح كٞسج  -5

ٜٓٔح خش ػ٠ِ ٗلوطٚ ٝٝػ٠ِ ٗلوطٚ جُخحطس ُٝٞ ضطِد جألؾشجء أصجُطٜح ذٞجعطس ٓوحٍٝ آ

 .ذِـص جُطٌِلس

٣ؿٞص جُؼَٔ خحسؼ أٝهحش جُذٝجّ ٝأ٣حّ جُؼطَ جُشع٤ٔس ك٢ قحٍ ؽِد جُٔوحٍٝ رُي  -6

 خط٤ح ٣ٝطكَٔ جُٔوحٍٝ ذذٍ ئػحك٢ ُِٔشجهر٤ٖ قغد هحٕٗٞ جُؼَٔ .

 جُؼَٔئدجسز  ػرؾ :- 

 .جُٜٔ٘ذط ك٢ ضشض٤د ٓٞجػ٤ذ جؾطٔحػحش جُٔٞهغ ٝئػذجد ٓكحػش جالؾطٔحع  ٓغ٣طؼحٕٝ  إٔ

 .ّ ع٤ش جُؼَٔ ٝئػذجد جُطوحس٣شذجُظٞس جُلٞضٞؿشجك٤س ُر٤حٕ ضو ذأخز٣وّٞ  إٔ

َ جُٜٔ٘ذط ػٖ ئٗؿحصجضٚ أٝال جُؼ٤ٞخ ، إٔ ٣ؼغ ؾذٝالً ُزُي ، ٝجٕ ٣ؼِْ ٓٔػ ئطالـقحُس  ك٢

 .ذأٍٝ

أٝ ٓغحػذ جُٜٔ٘ذط ُٔحدز أٝ ػَٔ ٓح ك٤ؿد ػ٠ِ جُٔوحٍٝ جُرذء ذطظك٤ف  جُٜٔ٘ذطقحُس سكغ  ك٢

ذحإلػحدز أٝ جُطظك٤ف ئ٠ُ ٓٔػَ جُٜٔ٘ذط أٝ جُٜٔ٘ذط ،ٝرُي ُطالك٢  ٓوطشقحضٚ ٣وذّجُٞػغ إٔ 

 .جُخطأ ضٌشجس

% ( ػ٠ِ ٤ًٔحش جُؼطحء ػٖٔ ٓ٘حؽن 25جُرطشجء ) جُٔحُي ( أػحكٚ ٓح ٗغرطٚ ) ئه٤ُِْغِطس  ٣كن -

 ٛزٙدجخَ قذٝد جُغِطس ٝذ٘لظ أعؼحس جُؼطحء ٝال ٣طوحػ٠ جُٔوحٍٝ آ١ ػالٝجش ٓوحذَ  ٓطلشهس

  .جُض٣حدجش ك٢ قحٍ ئهشجسٛح ٝض٘ل٤زٛح

 -جُٔوحٝالش ٝأدجء ٜٓحٓٚ ذخظٞص جُؼوذ : ٜٓ٘س ٓٔحسعس

 : جُؿ٤ذز جُٔٔحسعس

 جُٔحدز٣ٌٖ هذ قذد ٝطق ًحَٓ ُٔحدز أٝ ٓ٘طؽ أٝ ٓظ٘ؼ٤ٚ ، كاٗٚ ٖٓ جُٔلّٜٞ إٔ ضٌٕٞ ضِي  ُْ ئرج -

جُط٘ل٤ز  ُٔٔحسعحش٤حً أٝ جُؼَٔ ٓالتٔس ألؿشجع جُؼوذ أٝ ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣غط٘طؽ ٖٓ ٓؼح٤ٓ٘ٚ ٓ٘طو

 .ٚجُٔؼُٔٞ جُو٤حع٤سجُؿ٤ذز ، ذٔح ك٢ رُي ٗظٞص جُر٘ٞد ٝجُٔٞجطلحش جُؼحٓس ٝجُٔٞجطلحش 
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شش٣طس جقؼحس شٜحدز ضلشؽ قذ٣ع جُطخشؼ ذطؼ٤٤ٖ ٤ًٝال ٓلٞػحً ذٔإَٛ ٛ٘ذعس ٓذ٤ٗس  جُٔوحٍٝ ٣ِطضّ -

 400)ز جُششؽ ٣طْ خظْ ٓرِؾ ٝهذس ذٜزجٝك٢ قحٍ ػذّ جالُطضجّ ٓطلشؽ ُِٔششٝع  ،ٖٓ ٗوحذس جُٜٔ٘ذع٤ٖ 

 .شٜش٣ح ٖٓ جعطكوحهحش جُٔوحٍٝ ( د٣٘حس

٣ٝطْ ضؼ٤٤ٖ جقذ ًٞجدس جُغِطس ػٔحٍ ض٘ل٤ز جُٔششٝع خالٍ جُؼطَ جُشع٤ٔس أ٣ؿد ػ٠ِ جُٔوحٍٝ ٓطحذؼس  -

  .ُٔطحذؼس جالػٔحٍ خالٍ ج٣حّ جُؼطَ ًٝزُي جُٔكحكظس ػ٠ِ ضو٤َِ جُؼؿ٤ؽ هذس جُٔغططحع
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 دٌػِبٔبٚا دالتفبل٠با ردِٔب -د
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 ّٔٛرد وتبة عشع إٌّبلظخ 1-د
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سلُ:................اٌّششٚع: ..........................................................اٌعطبء 
 

___________________________________________________________ 

 
 .................................................................... : ئ٠ُ جُغحدز )طحقد جُؼَٔ(

 

جُؼوذ ، ُوذ هٔ٘ح ذض٣حسز جُٔٞهغ ٝجُطؼشف ػ٠ِ جُظشٝف جُٔك٤طس ذٚ ، ًٔح هٔ٘ح ذذسجعس ششٝؽ 

ٝجُٔٞجطلحش ، ٝجُٔخططحش ٝؾذجٍٝ ج٤ٌُٔحش ، ِٝٓكن ػشع جُٔ٘حهظس ، ٝٓالقن جُؼطحء 

......................................................................................... جُٔطؼِوس ذط٘ل٤ز أشـحٍ 

٤ز جألشـحٍ ٝئٗؿحصٛح جُٔششٝع جُٔزًٞس أػالٙ . ٝٗؼشع ٗكٖ جُٔٞهؼ٤ٖ أدٗحٙ إٔ ٗوّٞ ذط٘ل

ٝضغ٤ِٜٔح ٝئطالـ أ٣س ػ٤ٞخ ك٤ٜح ٝكوحً ُٜزج جُؼشع جُز١ ٣شَٔ ًَ ٛزٙ جُٞغحتن جُٔذسؾس أػالٙ 

ٓوحذَ ٓرِؾ ئؾٔح٢ُ ٝهذسٙ : ......................................... أٝ أ١ ٓرِؾ آخش ٣ظرف ٓغطكوحً ُ٘ح 

 ذٔٞؾد ششٝؽ جُؼوذ .

ّٕ ٣ظَ 90س ٛزج ُٔذز )ٗٞجكن ػ٠ِ جالُطضجّ ذؼشع جُٔ٘حهظ ( ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ ئ٣ذجع جُؼشٝع ، ٝأ

ّٕ ِٓكن  جُؼشع ِٓضٓحً ُ٘ح ، ٣ٌٌْٝٔ٘ هرُٞٚ ك٢ أ١ ٝهص هرَ جٗوؼحء ٓذز جالُطضجّ ٛزٙ ، ًٔح ٗوش ذأ

 ػشع جُٔ٘حهظس ٣شٌَ ؾضءج" ال ٣طؿضأ ٖٓ ًطحخ جُٔ٘حهظس " .

( ٖٓ ششٝؽ 4/4ٔٞؾد جُٔحدز )ٗطؼٜذ ك٢ قحُس هرٍٞ ػشػ٘ح ، إٔ ٗوذّ ػٔحٕ جألدجء جُٔطِٞخ ذ

جُؼوذ ، ٝإٔ ٗرحشش جُؼَٔ ذطحس٣خ أٓش جُٔرحششز ، ٝإٔ ٗ٘ؿض جألشـحٍ ٝٗغِٜٔح ٝٗظِف أ٣س ػ٤ٞخ 

 ك٤ٜح ٝكوحً ُٔططِرحش ٝغحتن جُؼوذ خالٍ " ٓذز جإلٗؿحص "  .

ّٕ " ًطحخ ػشع جُٔ٘ح هظس" ٝٓح ُْ ٣طْ ئػذجد ٝضٞه٤غ جضلحه٤س سع٤ٔس ك٤ٔح ذ٤٘٘ح ، ٝئ٠ُ إٔ ٣طْ رُي كا

 ٛزج ٓغ " ًطحخ جُورٍٞ أٝ هشجس جإلقحُس جُز١ ضظذسٝٗٚ ، ٣ؼطرش ػوذجً ِٓضٓحً ك٤ٔح ذ٤٘٘ح ٝذ٤ٌْ٘ .

 ٝٗؼِْ ًزُي ذأٌْٗ ؿ٤ش ِٓض٤ٖٓ ذورٍٞ أهَ جُؼشٝع ه٤ٔس أٝ أ١ ٖٓ جُؼشٝع جُط٢ ضوذّ ئ٤ٌُْ .

 

 .................... ٖٓ شٜش: ................ ػحّ : قشس ٛزج جُؼشع ك٢ ج٤ُّٞ : ..............
 

 ضٞه٤غ جُٔ٘حهض : ........................
 

 شحٛذ: .................................
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 اٌٍّضك 2 –د 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٖٓ جضلحه٤س جُؼوذ  ٛزج جُِٔكن ؾضءجً  ٣ؼطرش ■
 

ّٕ جُٔوحٍٝ ِٓضّ : ذحعطػ٘حء جُر٘ٞد جُط٢  ٓالقظس ضٔص ضؼرثطٜح ٝكوحً ُٔططِرحش طحقد جُؼَٔ ، كا

 ذحعطٌٔحٍ جُر٤حٗحش جُطح٤ُس هرَ ضوذ٣ْ ػشػٚ .

 جُر٤حٕ جُٔٞػٞع جُٔحدز

 جُٔٞجطلحش جُل٤٘س جُؼحٓس ٝجُخحطس جُٔطؼِوس  جُٔٞجطلحش 1/1/2

 .  ج٤ُٔحٙ ٝجُٔؿحس3١. جُطشم 2. جألذ٤٘س   1

  جُٔخططحش 1/1/3

 ( د٣٘حس300) ك٢ جُٔ٘حهظسًلحُس جُذخٍٞ  

ً  ( 30)    ٓذز جإلٗؿحص  1/1/9  ٖٓ ضحس٣خ جٓش جُٔرحششٙ ٣ٞٓحً ضو٤ٔ٣ٞح

 جالضلحه٤س -1 أ٣ُٞٝس ٝغحتن جُؼوذ 1/3

 جُششٝؽ جُخحطس -2  

 جُششٝؽ جُؼحٓس -3  

 جُٔٞجطلحش -4  

 جُٔخططحش -5  

 ضظ٤ْٔ جُٔوحٍٝ ) ئٕ ٝؾذ( -6  

 ؾذجٍٝ ج٤ٌُٔحش -7  

 جُوحٕٗٞ جألسد٢ٗ جُوحٕٗٞ جُز١ ٣كٌْ جُؼوذ 1/4

 جُِـس جُؼشذ٤س ُـس جُؼوذ 1/5

 ذطحس٣خ جُٔرحششز ضٞك٤ش جُٔٞهغ 2/1

  ٓٔػَ طحقد جُؼَٔ 3/1

  جُٜٔ٘ذط 3/2

 ػٔحٕ جألدجء ) ًلحُس جُط٘ل٤ز(  4/4

 جُو٤ٔس -        

 % ( ٖٓ ه٤ٔس جُؼوذ10)

 ه٤ٔس جألشـحٍ جُٔ٘ؿضز% ( 5) ًلحُس ئطالـ جُؼ٤ٞخ )ًلحُس جُظ٤حٗس ( 

 ٓططِرحش ضظ٤ْٔ جُٔوحٍٝ 5/1

 ) ئٕ ٝؾذ جُطظ٤ْٔ( 

 

  -ػ٠ِ جُٔوحٍٝ ضوذ٣ٔٚ –ذشٗحٓؽ جُؼَٔ  7/2

 جُ٘ٔٞرؼ

( أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ جُٔرحششز ذشٗحٓؽ 7خالٍ )

 خط٢
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 ضؼ٣ٞؼحش جُطأخ٤ش  7/4

 جُو٤ٔس  -     

  ( د٣٘حس ػٖ ًَ ٣ّٞ ضأخ٤ش   35)  

 %( ٖٓ ه٤ٔس جُؼوذ15)

 

  جُكذ جألهظ٠ -  
 كطشز جإلشؼحس ذاطالـ جُؼ٤ٞخ  9/1

 ) كطشز جُظ٤حٗس (

( ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ ئٗؿحص جألشـحٍ ذٔٞؾد 365)

 (8/2جُٔحدز )

  جُطـ٤ـ٤شجش: جُؼَٔ ذح٤ُٔحٝٓس 10/2

 ■ ضوذ٣ش ه٤ٔس جألشـحٍ 11/1
 ذح٤ٌَُ ٓغ ؾذٍٝ ج٤ٌُٔحش             

 
 طٞعذحُٔو  ■  

 
11/2  

 ٓوحذَ جُطكؼ٤شجش جُ٘غرس جُٔث٣ٞس
 

 %( ُِٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش ج٤ُ٥س جُٔٞسدز 80)
 

 %( ٖٓ ه٤ٔس جُر٘ذ أ٣ٜٔح أه80َأٝ )  

  ( د٣٘حس   5000 )   جُكذ جألد٠ٗ ُو٤ٔس جُذكؼس جُٔشق٤ِس 11/3

 %( ٖٓ ه٤ٔس ًَ دكؼس10) ٗغرس جُٔرحُؾ جُٔكطؿضز 11/4

 جُذ٣٘حس جألسد٢ٗ ػِٔس جُذكغ 11/7

  جُوح٤ٗٞٗس ػ٠ِ جُذكؼحش جُٔطأخشزجُلحتذز  11/8

جُطأ٤ٓ٘حش جُٔطِٞخ ٖٓ جُٔوحٍٝ  14/1

 جعطظذجسٛح

 

 %( ٖٓ ه٤ٔس جُؼوذ115) جألشـحٍ ذٔح ك٤ٜح جُٔٞجد ٝجُطؿ٤ٜضجش -أ 

 جُو٤ٔس جالعطرذج٤ُس ٓؼذجش جُٔوحٍٝ -خ   

 )   ــــــــــ   ( د٣٘حس ػٖ ًَ قحدظ ٓ٘لشد ػذ جُطشف جُػحُع -ؼ   
 جُكٞجدظ ٜٓٔح ذِؾ ػذد

  جُٔغطخذ٤ٖٓ ٝجُؼٔحٍ -د   
 عِطس ضؼ٤ـ٤ٖ ٓؿِظ كغ جُخالكحش 15/1

 )ئرج ُْ ٣طْ جإلضلحم ػ٠ِ ضؼ٤ـ٤ٜ٘ح(

 ؾٔؼ٤س جُٔك٤ٌٖٔ جألسد٤ٗـ٤ٖ

  جُطك٤ٌْ : 15/3

 ذٔٞؾد هحٕٗٞ جٌُِٔٔس جألسد٤ٗس جُٜحش٤ٔس جُوحٕٗٞ جُٞجؾد جُططر٤ن        

 جألسدٕ  ٌٓحٕ جُطك٤ٌْ      

 جُِـس جُؼشذ٤س ُـس جُطك٤ٌْ     

 ػذد جُٔك٤ٌٖٔ     

 

 

 

 ٝجقذ
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 إٌّبلظخ وفبٌخ درّٔٛ 3 – د
Form of Tender Guarantee 

 
 : ..........................ُلس اٌعطبء: .........................................................  اٌّششٚع

 
_____________________________________________________ 

 
 

 .................................................................... : َ(جُؼٔ طحقد) جُغحدز ئ٠ُ
ّٕ  ئػالٓ٘ح ضْ ُوذ  ع٤طوذّ : ................................................................  ششًس جُٔ٘حهض أ

 جُؼطحء ششٝؽ ًحٗص ُٝٔح، جُؼطحء ُذػٞز جعطؿحذس أػالٙ ٚػ٘ جُٔ٘ٞٙ ُِٔششٝع ُِٔ٘حهظس ذؼشع

ّٕ  ،ٚ ؽِر ػ٠ِ "ٝذ٘حء ، ٚػشػ ٓغ ٓ٘حهظس ذٌلحُس جُٔ٘حهض ٣طوذّ إٔ ػ٠ِ ض٘ض  ٓظشك٘ح كا

 ٓرِؾ ٌُْ ٣ذكغ إٔ ٚػ٘ سؾؼس ال ذطؼٜذ ٣ٌلَ ...................................................  ذ٘ي

 :  ٢ِ٣ ٓح جُطِد ٣طؼٖٔ ٝذك٤ع ٌْٓ٘ خط٢ ؽِد أٍٝ ٝسٝد ػ٘ذ .................................

 

ّٕ  -أ  جُؼشٝع ُطوذ٣ْ ٓٞػذ آخش جٗوؼحء ذؼذ ٚػشػ ذغكد هحّ ، ٌْٓ٘ ٓٞجكوس ذذٕٝ ، جُٔ٘حهض أ

ً  ( 90 ) خ جُٔكذدز جُؼشع طالق٤س جٗوؼحء هرَ أٝ  أٝ ، ٣ٞٓح

 

ّٕ  -خ  جُششٝؽ ٓغ ٣طٞجكن ذٔح ٚػشػ ك٢ ٝسدش جُط٢ جألخطحء ضظك٤ف سكغ هذ جُٔ٘حهض ذأ

 أٝ ، جُٔ٘حهظ٤ٖ ئ٠ُ جُٔٞؾٜس جُطؼ٤ِٔحش ك٢ جُؼشٝع ُطذه٤ن جُٔكذدز

 

 أٝ ، جُؼوذ جضلحه٤س ئذشجّ ك٢ أخلنٚ ٌُٝ٘ ، ٚػ٤ِ جُؼطحء ذاقحُس هٔطْ هذ أٌْٗ -ؼ

 

 جُؼوذ، ششٝؽ ذٔٞؾد جألدجء ػٔحٗحش ضوذ٣ْ ك٢ أخلن ٌُٚٝ٘ ، ٚػ٤ِ جُؼطحء ذاقحُس هٔطْ هذ أٌْٗ -د

ً  ( 90 ) جُرحُـس جٌُلحُس طالق٤س ٓذز جٗوؼحء هرَ جُطِد ٣ظِ٘ح إٔ ٝػ٠ِ   ئ٤ُ٘ح ئػحدضٜح ٣ٝطؼ٤ٖ ٣ٞٓح

ّٕ  ًٔح  . جألسدٕ ك٢ ذٜح جُٔؼٍٔٞ جُوٞج٤ٖٗ ضكٌٜٔح جٌُلحُس ٛزٙ أ

 

 
 ....................................  :جُر٘ي /جٌُل٤َ ضٞه٤غ

 .....................................  :ذحُطٞه٤غ جُٔلٞع
 ...............................................:جُطحس٣خ
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 ّٔٛرد اتفبل١خ اٌعمذ 4 –د 

 
Agreement 

 

 طبصت اٌعًّ :  

  اٌّمـــبٚي :
___________________________________________________________ 

ٝعؾ  ٓؿٔغ -أعطذسجؼ ػشٝع ػضٍ ٝ ذالؽ ذـ   جألشـحٍ جُٔطؼِوس٣شؿد طحقد جُؼَٔ ك٢ ض٘ل٤ز 

 2021/   4جُرِذ  ط .ع 

 ٝجٌُٕٔٞ ٖٓ: قغد ؾذٍٝ ج٤ٌُٔحش  جُٔشكن 
 

 

 (   OFFERاٌعشع   )  أٚالً:

ُوذ هحّ جُٔوحٍٝ ذطلكض جُٞغحتن جُٔذسؾس ك٢ جُِٔكن ، ٝجُز١ ٣ؼطرش ؾضءجً ال ٣طؿضأ ٖٓ ٛزٙ 

وذ ، جٕ ٣وّٞ ذط٘ل٤ز جألشـحٍ ٝئطالـ أ٣س ػ٤ٞخ ك٤ٜح ٝكوحً ُٔططِرحش جُؼجالضلحه٤س ، ٣ٝؼشع جُٔوحٍٝ 

 (  أٝ أ١ ٓرِؾ آخش ٣ظرف ٓغطكوحً ُٚ ذٔٞؾد أقٌحّ جُؼوذ .             هذسٙ ) ٓوحذَ ٓرِؾ ئؾٔح٢ُ 

ئٕ ٛزج جُؼشع ، جُز١ ضوذّ جُٔوحٍٝ ذ٘غخط٤ٖ أط٤ِط٤ٖ ٓٞهؼط٤ٖ ٓ٘ٚ ، ٣ٌٖٔ ُظحقد جُؼَٔ هرُٞٚ 

                                              2021حدز ٗغخس أط٤ِس ٝجقذز ٓ٘ٚ ئ٠ُ جُٔوحٍٝ ٝرُي هرَ ضحس٣خ    /    /ذطٞه٤ؼٚ ٝئػ

             . 

ئٕ جُٔوحٍٝ ٓطلْٜ ُكن طحقد جُؼَٔ ذأٗٚ ؿ٤ش ِٓضّ ذورٍٞ جهَ جألعؼحس أٝ هرٍٞ أ١ ػشع 

 ضْ ضغِٔٚ ُط٘ل٤ز جألشـحٍ .

 ....................ضٞه٤غ جُٔوحٍٝ : .........

 جُطحس٣ـــخ :   ..............................

 ( : ACCEPTANCEلجٛي )  حب١ٔبً:
 

ّٕ طحقد جُؼَٔ ، ذٔؿشد ضٞه٤ؼٚ أدٗحٙ ، هذ هرَ ذؼشع جُٔوحٍٝ ٣ٝٞجكن جٗٚ ئصجء ه٤حّ جُٔوحٍٝ  ئ

 جُؼوذ. ذط٘ل٤ز جألشـحٍ ٝئطالـ أ٣س ػ٤ٞخ ك٤ٜح ، ع٤وّٞ ذٔٞجكحضٚ ذحُذكؼحش قغد أقٌحّ

 (               )ه٤ٔس جُؼوذ: 

 . ٣ٞٓح ضو٤ٔ٣ٞح غالغٕٞ(  30ٓذز جإلٗؿحص:..) 

 
 ضؼطرش ٛزٙ جالضلحه٤س ٗحكزز ذطحس٣خ ضغِْ جُٔوحٍٝ ُِ٘غخس جألط٤ِس جُٔٞهؼس ٖٓ هرَ طحقد جُؼَٔ.

 
 
 
 ضٞه٤غ طحقد جُؼَٔ: ...................................

 .............................جُٔلٞع ذحُطٞه٤غ ػ٘ٚ : 

 ٝظ٤لطٚ : .........................

 جُطحس٣خ: .........................
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 اٌخالفبد فغّ  اتفبل١خ ّٔٛرد 5- د

Dispute Adjudication Agreement 

 

 ...........................................................:عاٌّششٚ ٚطف

 .................................... ٗ:عٕٛأ ................................:اٌعًّ طبصت

 ....................................ٗ:عٕٛأ ......................................:اٌّمبٚي

 ....................................:ٗعٕٛأ ..............................:اٌّزٍظ عؼٛ

 

 جُكٌْ ذطؼ٤٤ٖ ٓؿطٔؼ٤ٖ ٣شؿرحٕ ًٜٝٞٗٔح " جُؼوذ جضلحه٤س " ذاذشجّ ٝجُٔوحٍٝ جُؼَٔ طحقد هحّ ُٔح

ّٕ  ، " DAB "" جُٔؿِظ "٣ٝغ٠ٔ أ٣ؼحً   هذ ظ،جُٔؿِ ٝػؼٞ ٝجُٔوحٍٝ جُؼَٔ طحقد ٖٓ ًالً  كا

 -: ٢ِ٣ ٓح ػ٠ِ جضلوٞج

ً  جالضلحه٤س ذٜزٙ جُِٔكوس جُششٝؽ ضؼطرش  1-   جُطؼذ٣الش ئدخحٍ ٓغ ، جُخالكحش كغّ  الضلحه٤س ششٝؽح

 .............................................................................:ػ٤ِٜح جُطح٤ُس

 أضؼحخ ذذٍ دكغ ٣طْ عٞف ٚكاٗ ، جُخالكحش كغ جضلحه٤س ششٝؽ ٖٓ ( 17 ) جُٔحدز ذأقٌحّ ػٔالً  2-

 -: جُطح٢ُ جُ٘كٞ ػ٠ِ جُكٌْ

 .  (ٓوطٞع أٝ شٜش١ ٓرِؾ)  جعطروحء ذذٍ  -

 . ٤ًٔحٝٓحش ٣ّٞ ًَ ػٖ د٣٘حس (   )         -

-   ً  .جألخشٟ جُ٘لوحش ئ٤ُٜح ٓؼحكح

 كغ جضلحه٤س ذششٝؽ جألخشٟ ٝجُ٘لوحش جألضؼحخ ذذالش ذذكغ ٝجُٔوحٍٝ جُؼَٔ طحقد ه٤حّ ئصجء-3

ّٕ  ، جُخالكحش ً  ُِخالكحش ًٔغٞ " جُٔؿِظ " ذٜٔحّ ٣وّٞ ذإٔ ٣طؼٜذ جُكٌْ كا  جالضلحه٤س ٛزٙ ألقٌحّ ٝكوح

. 

 كغ ُٜٔحّ ٚأدجت ئصجء ، ُِكٌْ ٣ذكؼح ذإٔ ٝٓ٘لشد٣ٖ ٓؿطٔؼ٤ٖ ٝجُٔوحٍٝ جُؼَٔ طحقد ٣طؼٜذ -4

 كغ جضلحه٤س ششٝؽ ذٔٞؾد ُٚ ضطكون جُط٢ جألخشٟ ٝجُ٘لوحش ٝج٤ُٔحٝٓحش جالعطروحء ذذٍ جُخالكحش

 . جُخالكحش

5- ّٕ  ٢ٛ جُلش٣و٤ٖ ذ٤ٖ جالضظحالش ُـس ٝضؼرش جألسد٢ٗ جُوحٕٗٞ ألقٌحّ خحػؼس جالضلحه٤س ٛزٙ ئ

 . جُؼشذ٤س جُِـس

 

 

 ًاٌعّ طبصت                     اٌّمبٚيىُ                               اٌض  
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 رٌه عٍٝ شٙذ ٚلذ                                 

 (اٌمٛاعذ) اٌخالفبد فغ اتفبل١خ لٛاعذ

 

ً ٣ٞ(21 ) ضطؿحٝص ال ٓذز خالٍ(  جُكٌْ ) ٣غ٠ٔ خالف ٗشٞء قحُس ك٢-1  ٗشٞء ضحس٣خ ٖٓ ٓح

 كش٣ن أ١ كرآٌحٕ رُي ػ٠ِ جالضلحم ٣طْ ُْ ٝئرجٚ. ضغ٤ٔط ػ٠ِ جُلش٣و٤ٖ ذحضلحم ، جُخالف

 ٚذطؼ٤٤٘ ضوّٞ إٔ جُطؼ٤٤ٖ عِطس ٝػ٠ِ ُٚطؼ٤٤٘ جُِٔكن ك٢ جُٔكذدز جُطؼ٤٤ٖ عِطس ئ٠ُ جُطِد

ً ٣ٞ ( 14 ) ضطؿحٝص ال ٓذٙ خالٍ ً  جُطؼ٤٤ٖ ٛزج ٣ٝؼطرش ئ٤ُٜح جُطِد ضوذ٣ْ ضحس٣خ ٖٓ ٓح  ِٓضٓح

 . ُِطشك٤ٖ

 كطشز جٗطٜحء ػ٘ذ جُطؼ٤٤ٖ ٓذز ٝض٘وؼ٢ ، جُلش٣و٤ٖ ذ٤ٖ ذحالضلحم جُكٌْ ضؼ٤٤ٖ ئٜٗحء ٣ٌٖٔ  2-

ً  ٣وغ أ٣ٜٔح ُِكٌْ جُٔكٍٞ جُخالف عكد أٝ جُكٌْ هشجس ئطذجس أٝ جُظ٤حٗس  . القوح

 ، ٝال جُلش٣و٤ٖ ػٖ ٝٓغطوالً  ٓكح٣ذجً  ٜٓٔطٜ أدجء خالٍ ٣ٝرو٠ ٣ٌٕٞ إٔ جُكٌْ ػ٠ِ ٣طؼ٤ٖ 3-

 ٣لظف إٔ ٚٝػ٤ِ ، ج٥خش جُلش٣ن ٝٓٞجكوس ذحؽالع ئالّ  كش٣ن أ١ ئ٠ُ جُ٘ظف ضوذ٣ْ ُٜ ٣ؿٞص

ً  كٞسجً   . ٚجعطوال٤ُط أٝ ٚق٤حد٣ط ػ٠ِ ٣إغش هذ ٓٔح ٚذ ػِْ ػ٠ِ أطرف شة أ١ ػٖ ٝخط٤ح

 ٜٓ٘ٔح ًَ ذاػطحء ، جُلش٣و٤ٖ ذ٤ٖ ك٤ٔح ٝعٞجت٤س ذاٗظحف ٣طظشف إٔ جُكٌْ ػ٠ِ ٣طؼ٤ٖ -4

 . ج٥خش جُلش٣ن ٣ٚوذٓ ٓح ػ٠ِ سدٝدٙ ٝضوذ٣ْ ٚهؼ٤ط ُؼشع ٓؼوُٞس كشطس

 ٣ؼوذٛح جُط٢ جالعطٔحع ٝؾِغحش ٚٝٗشحؽحض جُؼوذ ضلحط٤َ ٓغ ٣طؼحَٓ إٔ جُكٌْ ػ٠ِ ٣طؼ٤ٖ  5-

 ٚ ػ٤ِ ٣ؿد ًٔح ، جُلش٣و٤ٖ ذٔٞجكوس ئالّ  ٓؼح٤ٜٓ٘ح ٖٓ أ١ ػٖ ٣ظشـ ال ٝإٔ ، ضحٓس ذغش٣س

 ذٔٞجكوس ئالّ  ك٤٘س أٝ هح٤ٗٞٗس خرشز أ٣س ٣غطوذّ إٔ أٝٚ ذٜٔٔط جُو٤حّ آخش ؽشف أل١ ٣ًَٞ ال إٔ

 . جُلش٣و٤ٖ

 ئرج ئالّ  ٚأؿلِ أٓش أٝٚ ذ هحّ كؼَ ذشإٔ ئدػحء أ١ ػٖ ٓغإٝالً  قحٍ أ١ ك٢ جُكٌْ ٣ؼطرش ال 6-

ّٕ  ئغرحش أٌٖٓ  . ٤ٗس عٞء ػٖ ٗحضؽ ٚذ هحّ ٓح أ

 جُٞهص ك٢ جُلش٣وحٕ ئ٤ُٜح ٣ذػ٠ جعطٔحع ؾِغس ٣ؼوذ ٝإٔ جُٔٞهغ ص٣حسز ٣وشس إٔ ُِكٌْ 7-

 ُطِد جالعطؿحذس جُلش٣و٤ٖ ٝػ٠ِ ، ٜٓ٘ٔح ٝغحتن أ٣س ٣طِد ألُٕٚ ٝ ٣كذدٛٔح جُِز٣ٖ ٝجٌُٔحٕ

 . جُخظٞص ذٜزج

ً  ٣ٌٕٝٞ ،( ًٔكٌْ ٤ُٝظ) ٓطك٤ض ؿ٤ش ًخر٤ش ٣طظشف إٔ جُكٌْ ػ٠ِ ٣طؼ٤ٖ 8-  ذحُظالق٤س ٓطٔطؼح

ً  ٣شجٙ ًٔح جالعطٔحع ؾِغحش ُؼوذ جٌُحِٓس  أٝ ئؾشجءجش ذأ٣س جُطو٤ذ دٕٝ ٓ٘حعرح

 -: جُطح٤ُس ذحُظالق٤حش جُغ٤حم ٛزج ك٢ ٣ٝطٔطغ ، جُوٞجػذ ٛزٙ ذحعطػ٘حء هٞجػذ

 

  ٚئ٤ُ جُٔكحُس جُخالكحش ٗطحم ًٝزُي ، جُزجض٤س ٚطالق٤ط ٓذٟ ٣وشس إٔ - أ

 (.ضٞكشش ئٕ) جُٔطخظظس ٓؼشكطٜ ٣غطؼَٔ إٔ - ة

 . جالعطؿٞجخ أعِٞخ جػطٔحد ٣طر٠٘ إٔ - د

 . جُؼوذ أقٌحّ ذٔٞؾد ضغطكن جُط٢ جُط٣َٞٔ ٗلوحش دكغ ٣وشس إٔ - ث
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 ذٔٞػٞع ٣طؼِن ك٤ٔح ضو٤٤ْ أٝ شٜحدجش أٝ ضوذ٣شجش أٝ ضؼ٤ِٔحش أ١ ٣ٝ٘وف ٣شجؾغ إٔ - د

 . جُخالف

 ُكؼٞس ، ٚٝٓٔػِ جُؼَٔ ٝطحقد ٚٝٓٔػِ جُٔوحٍٝ ؿ٤ش شخض أل١ ٣غٔف ال إٔ - س

 ػٖ كش٣ن أ١ ضـ٤د ئرج جالعطٔحع ؾِغس ػوذ ك٢ ٣غطٔش إٔ ُٚٝ ، جالعطٔحع ؾِغحش

 . جُؿِغس ٓٞػذ ػٖ طك٤كس ذظٞسزٚ ئذالؿ ضْ ٚأٗ ٖٓ جُطكون ذؼذ ، جُكؼٞس

 

 جُلش٣و٤ٖ هرَ ٖٓ جُٔغروس جُخط٤س جُٔٞجكوس ذذٕٝ ُِـ٤ش جالضلحه٤س ػٖ جُط٘حصٍ ُِكٌْ ٣ؿٞص ال-9

 أٝ جُؼوذ ػٖ ٗحشة خالف أل١ ذحُ٘غرس د٤َُ أ١ ُطوذ٣ْ ًشحٛذ جُكٌْ ٣غطذػ٠ ال إٔ ٣شجػ٠ -10

 . ٚذ ٓطظَ

 إٔ شش٣طس،  جُٔكذدز جُِٜٔس خالٍ ُٚ جُذكغ ٣طْ ُْ ئرج جُؼَٔ ػٖ ٣طٞهق إٔ ُِكٌْ ٣كن -11

 ٓحً.٣ٞ ( 28 ) ٚٓذض ذزُي ئشؼحسجً  جُلش٣و٤ٖ ئ٠ُ ٣شعَ

 جُؼَٔ طحقد ٣وّٞ ، جُكٌْ ٖٓ ٚئ٤ُ ضوذّ جُط٢ جُٔطحُرحش ٓوحذَ جُذكغ ػٖ جُٔوحٍٝ ضخِق ئرج -12

 . ئصجءٛح ٓرحُؾ ٖٓ جُٔوحٍٝ ػ٠ِ ٣طشضد ٓح ٣غطشد إٔ ُٜٝ جُكٌْ ئ٠ُ ذحُذكغ

ً  ( 21 ) ٚٓذض ذاشؼحسٙ جُلش٣و٤ٖ ٣ؼِْ إٔ شش٣طس ٣غطو٤َ إٔ ُِكٌْ ٣ٌٖٔ-33  قحُس ٝك٢ . ٣ٞٓح

 ٜٚٓحٓ أدجء ك٢ جالعطٔشجس ٚسكؼ أٝ ػوذٙ ئٜٗحء أٝ ٜٚٓحٓ أدجء ػٖ ػؿضٙ أٝ ٓٞضٜ أٝ جعطوحُطٜ

ً  (34)خالٍٚ ُ ذذ٣َ ذطؼ٤٤ٖ ٣وٞٓح إٔ جُلش٣و٤ٖ ػ٠ِ ٣طؼ٤ٖ كاٜٗ ، جُوٞجػذ ٛزٙ ذٔٞؾد  ٖٓ ٣ٞٓح

 ػٚ.جٗوطح ضحس٣خ

 ك٢ جُطذجٍٝ ُٝـس ، ٝجُلش٣و٤ٖ جُكٌْ ًٝزُي جُلش٣و٤ٖ ذ٤ٖ جالضظحٍ ُـس ضٌٕٞ إٔ ٣طؼ٤ٖ- 14

 ٓشجعالش أ٣س ػٖ ٗغخ ئسعحٍ ٣طْ ٝإٔ جُخالكحش كغ جضلحه٤س ك٢ جُٔكذدز ذحُِـس ، جُؿِغحش

 . ج٥خش جُلش٣ن ئ٠ُ

ً  هشجسٙ ٣ظذس إٔ جُكٌْ ػ٠ِ ٣طؼ15ٖ٤-  ٝرُي ٚئ٤ُ ٣كحٍ خالف أ١ ذشإٔ جُلش٣و٤ٖ ئ٠ُ خط٤ح

ً  ( 21 ) ضطؼذٟ ال كطشز خالٍ  كغ جضلحه٤س عش٣حٕ ضحس٣خ ٖٓ أٝ ٚئ٤ُ جُخالف ئقحُس ضحس٣خ ٖٓ ٣ٞٓح

ً  جُوشجس ٣ٌٕٞ إٔ ٣ؿد . ٚئ٤ُ جُخالف ئقحُس ذؼذ ضٔص هذ ًحٗص ئٕ ، جُخالكحش  ٚك٤ ٣٘ٞٙ ٝإٔ ، ٓغررح

ً  ٣طْ ٚذأٗ  . جُوٞجػذ ُٜزٙ ٝكوح

ً  (3 ) سهْ جُر٘ذ أقٌحّ ٖٓ أ١ ذ٘وغ جُكٌْ هحّ ئرج 16-  ٚكاٗ ، ٤ٗس ذغٞء ضظشف أٝ ، ٚذؼِٔ آٗلح

 ٝجُ٘لوحش جُشعّٞ ضِي ٣شد إٔ ٚػ٤ِ ٣ٝطؼ٤ٖ ، ٚٗلوحض أٝ ٚأضؼحذ ذذٍ ُورغ ٓغطكن ؿ٤ش ٣ؼطرش

 أطركص جُخالكحش قَ ذشإٔ ٚئؾشجءجض أٝ هشجسجضٜ إٔ جُ٘وغ رُي ػٖ ٗطؽ ئرج ، ُٚ طشكٜح ضْ جُط٢

 . كحػِس ؿ٤ش أٝ ذحؽِس

 -:جُطح٢ُ جُ٘كٞ ػ٠ِ جُكٌْ أضؼحخ ضذكغ 17-

 .ٓوطٞع أٝ شٜش١ ًٔرِؾ جالعطروحء ذذٍ -

 .جالعطٔحع ؾِغحش ػوذ أٝ جُٔٞهغ ص٣حسز ك٢ ػَٔ ٣ّٞ ًَ ػٖ جُٔغحٝٓحش -

-  ً  .ٝجإلػحشس جُغلش ٝٓظحس٣ق ٝجُلحًغحش جُٜحضل٤س جٌُٔحُٔحش ٓػَ جُٜٔحّ أدجء ٗلوحش ئ٤ُٜح ٓؼحكح

ً  ج٤ُٔحٝٓحش ذذٍ ٣رو٠ -  .ُٜٚٔحٓ جُكٌْ أدجء ٓذز ؽ٤ِس غحذطح
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ً  ( 28 ) خالٍ ٚٝٗلوحض ٚأضؼحذ ذذٍ ُِكٌْ ٣ذكغ إٔ جُٔوحٍٝ ػ٠ِ ٣طؼ٤ٖ -  ضحس٣خ ٖٓ ٣ٞٓح

ً  ٜٓ٘ح ( % 50 ) ٗغرطٜ ٓح ذذكغ جُؼَٔ طحقد ٣ٝوّٞ ذزُي جُخحطس ُِلٞجض٤ش ضغِٜٔ  . القوح

 جٗؼذجّ أٝ ئٜٗحتٜح أٝ ٗوؼٜح ذغرد أٝ ،،  جُخالكحش كغ ذحضلحه٤س ٣طؼِن خالف أ١ ٗشأ ئرج -18

 . جألسد٢ٗ جُطك٤ٌْ هحٕٗٞ أقٌحّ ذٔٞؾد ٚٝضغ٣ٞط جُخالف ك٢ جُ٘ظش ٣طْٚ كاٗ، أغشٛح
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 ّٔٛرد ػّبْ األداء ) وفبٌخ اٌتٕف١ز ( 6 –د 
Performance Guarantee 

 
 

 

 : ...................................................................................ئ٠ُ جُغحدز
 .. 

 : .................................................................. ٣غشٗح ئػالٌْٓ ذإٔ ٓظشك٘ح

 
 جُٔوحٍٝ:..................................................................هذ ًلَ ذٌلحُس ٓح٤ُس ، 

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

 

 ذخظٞص جُؼطحء سهْ )      /    (

 ...........................................جُٔطؼِن ذٔششٝع :...................................

 ذٔرِؾ : ) ........................................( د٣٘حس أسد٢ٗ.................................

.................................................................ٝرُي ُؼٔحٕ ض٘ل٤ز جُؼطحء جُٔكحٍ ػ٤ِٚ 

جسدز ك٢ ٝغحتن ػوذ جُٔوحُٝس ، ٝأٗ٘ح ٗطؼٜذ ذإٔ ٗذكغ ٌُْ . ذٔؿشد ٝسٝد أٍٝ قغد جُششٝؽ جُٞ

ؽِد خط٢ ٌْٓ٘ جُٔرِؾ جُٔزًٞس أٝ أ١ ؾضء ضطِرٞٗٚ ٓ٘ٚ ذذٕٝ أ١ ضكلع أٝ ششؽ. ٓغ رًش 

ّٕ جُٔوحٍٝ هذ سكغ أٝ أخلن ك٢ ض٘ل٤ز أ١ ٖٓ جُطضجٓحضٚ ذٔٞؾد  جألعرحخ جُذجػ٤س ُٜزج جُطِد ذأ

 ظش ػٖ أ١ جػطشجع أٝ ٓوحػحز ٖٓ ؾحٗد جُٔوحٍٝ ػ٠ِ ئؾشجء جُذكغ .جُؼوذ . ٝرُي ذظشف جُ٘

 

ٝضرو٠ ٛزٙ جٌُلحُس عحس٣س جُٔلؼٍٞ ٖٓ ضحس٣خ ئطذجسٛح ُٝك٤ٖ ضغِْ جألشـحٍ جُٔ٘ؿضز ذٔٞؾد جُؼوذ 

جُٔكذد ٓرذت٤حً ذطحس٣خ..................... شٜش.....................ٖٓ ػحّ...................... ٓح ُْ ٣طْ 

 ٔذ٣ذٛح أٝ ضؿذ٣ذٛح ذ٘حء" ػ٠ِ ؽِد طحقد جُؼَٔ .ض

 

 

 ضٞه٤غ جٌُل٤َ/ ٓظشف:....................
 

 جُٔلٞع ذحُطٞه٤غ : .......................
 

 جُطحس٣ــــخ  : .......................

 

 

 

 



 المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوميةعقد 

44 
 

 

 

 ّٔٛرد ػّبْ ئطالس اٌع١ٛة ) وفبٌخ اٌظ١بٔخ ( 7 –د 
Defects Liability Guarantee 

 
 جُغحدز :..................................................................................... ئ٠ُ

ّٕ ٓظشك٘ح: ....................................................................  ٣غشٗح ئػالٌْٓ ذأ

 ................................هذ ًلَ ذٌلحُس ٓح٤ُس ، جُٔوحٍٝ: ..................................

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

 ذخظٞص جُؼطحء سهْ )      /     (

 .............................................................................جُٔطؼِن ذٔششٝع : 

 ذٔرِؾ : ) ........................................( د٣٘حس أسد٢ٗ.................................

................ٝرُي ػٔحٗحً .................................................................................

الُطضجّ جُٔوحٍٝ ُط٘ل٤ز ؾ٤ٔغ جُطضجٓحضٚ ك٤ٔح ٣خض أػٔحٍ جإلطالقحش ٝجُظ٤حٗس ذٔٞؾد أقٌحّ ػوذ 

جُٔرِؾ جُٔزًٞس  -ذٔؿشد ٝسٝد أٍٝ ؽِد خط٢ ٌْٓ٘  -جُٔوحُٝس جُٔٞؾض.  ٝئٗ٘ح ٗطؼٜذ ذإٔ ٗذكغ ٌُْ 

جألعرحخ جُذجػ٤س ُٜزج جُطِد ذإٔ  أٝ أ١ ؾضء ضطِرٞٗٚ ٓ٘ٚ ذذٕٝ أ١ ضكلع أٝ ششؽ / ٓغ رًش

جُٔوحٍٝ هذ سكغ أٝ أخلن ك٢ ض٘ل٤ز جُطضجٓحضٚ ك٤ٔح ٣خض أػٔحٍ جإلطالقحش ٝجُظ٤حٗس ذٔٞؾد 

 جُؼوذ ، ًٝزُي ذظشف جُ٘ظش ػٖ أ١ جػطشجع أٝ ٓوحػحز ٖٓ ؾحٗد جُٔوحٍٝ ػ٠ِ ئؾشجء جُذكغ .

 

ِْ جُٜ٘حت٢ ُألشـحٍ  ذٔٞؾد ٝضرو٠ ٛزٙ جٌُلحُس عحس٣س جُٔلؼٍٞ ٖٓ ضحس٣خ ئطذجسٛح ُٝك٤ٖ جُطغ

جُؼوذ ٝه٤حّ جُٔوحٍٝ ذأًحٍ جُ٘ٞجهض ٝجإلطالقحش جُٔطِٞذس ٓح ُْ ٣طْ ضٔذ٣ذٛح أٝ ضؿذ٣ذٛح ذ٘حء" 

 ػ٠ِ ؽِد طحقد جُؼَٔ .

 ضٞه٤غ جٌُل٤َ/ ٓظشف:....................
 

 جُٔلٞع ذحُطٞه٤غ : .......................      
 

 جُطحس٣ــــخ  : .......................                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوميةعقد 

45 
 

 

 

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 8-ج
 

 
 

 الموقع أدناه : ......................................................................... أنا أقر

 

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

 

 الموقعٌن فً أدناه .................................................................... نحن نقر

 

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

 

 من صاحب العمل ............       مبلغ ) ...................... ( دٌناراً أردنٌاً. قبضنا بأننا

 تسلم االنشاء عن مشروع........................................... اإلنجازعند دفعة وذلك قٌمة

 ...........................................................................رقم  العطاء موضوع

وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة 

ضناها األردنٌة الهاشمٌة من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التً سبق وأن قب المملكة

على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقدٌم تفاصٌل أٌة مطالبات ندعً بها 

 إلى صاحب العمل ...............................

خالل فترة اثنان واربعون ٌوماً من تارٌخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتٌة )دون أن 

.............. بصحة هذه المطالبات ( وفً حالة عدم ٌشكل هذا إقراراً من صاحب العمل ......

تقدٌم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأٌة مطالبة مهما كان نوعها 

وقٌمتها بحٌث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة األردنٌة 

 لمبٌن أعاله السابقة لتارٌخ تسلم المشروعالهاشمٌة من أي حق أو عالقة بالمشروع ا

 وعلٌه نوقع تحرٌراً فً .....................................

 اسم المقاول : .............................................

 اسم المفوض بالتوقٌع: ....................................

 ...................توقٌع المفوض بالتوقٌع: ...............

 ....................الخاتم:
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 ّٔٛرد ئلشاس ثبٌّخبٌظخ 9-د                  
Discharge Statement 

 

 

 أهش أٗح جُٔٞهغ ئٓؼحت٢ ٝخحض٢ٔ أدٗحٙ :

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

 

 ٗوش ٗكٖ جُٔٞهؼ٤ٖ ئٓؼحءجض٘ح ٝخحضٔ٘ح ك٢ أدٗحٙ :

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

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

 

 ذأٗ٘ح هرؼ٘ح ٖٓ ................................ ٓرِؾ ) .....................( د٣٘حسجً أسد٤ٗحً .

 ٝرُي ه٤ٔس جُذكؼس جُخطح٤ٓس ػٖ ٓششٝع ئٗشحء :

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

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

 

 ٓٞػٞع جُؼطحء سهْ :

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

ٗظشـ ذٔٞؾد ٛزج جإلهشجس أٗ٘ح هذ هٔ٘ح ذطوذ٣ْ ًحكس ٓطحُرحض٘ح جُٔطؼِوس ذحُؼوذ ٝذٜزج كاٗ٘ح ٗرشب 

رٓس......................................................... ٝقٌٞٓس جٌُِٔٔس جألسد٤ٗس جُٜحش٤ٔس ٖٓ أ١ 

 ً  . قن أٝ ػالهس ذحُٔششٝع جُٔر٤ٖ أػالٙ ئذشجء ٓطِوح

 

 ٝػ٤ِٚ ٗٞهغ ضكش٣شجً ك٢ ...................................

 جعْ جُٔطؼٜذ : ............................................

 جعْ جُٔلٞع ذحُطٞه٤غ: ...................................

 ضٞه٤غ جُٔلٞع ذحُطٞه٤غ: ................................

 

 .............جُخحضْ:
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 األخشٜ ثبٌذفعبد ِتعٍك ئلشاس 01-د

 

 

 

 ....................................................... أدٗحٙ ك٢ ٝخحض٢ٔ ئٓؼحت٢ جُٔٞهغ أٗح أهش

 ...................................................أدٗحٙ ك٢ ٝخحضٔ٘ح ئٓؼحءجض٘ح جُٔٞهؼ٤ٖ ٗكٖ ٗوش

 

ً  ئهشجسجً  ٢ِ٣ ك٤ٔح ٝٗشكن جُؼوذ ششٝؽ ك٢ ٝسد ٓح ػ٠ِ جؽِؼ٘ح هذ أٗ٘ح  ،جألطٍٞ قغد هرِ٘ح ٖٓ ٓٞهؼح

 ٝؿ٤ش جُٔرحششز ؿ٤شٛح أٝ جًُٞالء أضؼحخ أٝ جالعطشحسجش أضؼحخ أٝ جُؼٔٞالش ذؿ٤ٔغ ٚك٤ ٗوش

ً  ٝٗشكن"ج٥خش٣ٖ"  ٖٓ شخض ئ٠ُ دكؼٜح ضْ ٝجُط٢ ٓحد٣س ه٤ٔس رٝ ش٢ء ٝأ١ جُٔرحششز ً  ؽ٤ح  ٝطلح

 ٓرحشش ذشٌَ عطذكغ ًحٗص أٝ دكؼٜح ضْ عٞجء"  ٝعررٜح دكؼص ُٖٝٔ جألخشٟ جُذكؼحش ُٜزٙ ٓلظالً 

 أ١ أٝ ػْٜ٘"  ٤ٗحذس أٝ جُرحؽٖ ٖٓ ٓوح٤ُٝ٘ح هرَ ٖٓ أٝ ػ٘ح"  ٤ٗحذس أٝ هرِ٘ح ٖٓ ٓرحشش ؿ٤ش أٝ

 ٛزج ذط٘ل٤ز جُخحطس جُؼشٝع ضوذ٣ْ ئ٠ُ ذحُذػٞز ٣طؼِن ك٤ٔح ٝرُي ، ٓٔػ٤ِْٜ أٝ ًٝالتْٜ أٝ ٓٞظل٤ْٜ

 ضؿش١ جُط٢ جُٔلحٝػحش أٝ جُٔوحٍٝ ػ٠ِ جإلقحُس أٝ ٗلغٜح جُٔضجٝدز / جُٔ٘حهظس ػ٤ِٔس أٝ جُؼوذ

 . كؼالً  ض٘ل٤زٙ أؾَ ٖٓ أٝ جُؼوذ إلذشجّ

 

ً  ٗوذّ ذإٔ ٝٗطؼٜذ ًٔح ً  ضظش٣كح  ك٢ ذٔح دكؼحش أ١ ٝؾٞد ػٖ جُلٞس ػ٠ِ جألٍٝ جُلش٣ن ئ٠ُ خط٤ح

ً  جُٔػحٍ عر٤َ ػ٠ِ رُي  ضحس٣خ أٝ ذحُذكغ ه٤حٓ٘ح ذطحس٣خ ٝرُي جُذكؼحش ٛزٙ ُغرد ٓلظالً  ٝطلح

 ذحضخحر جألٍٝ جُلش٣ن ه٤حّ ػ٠ِ ٝٗشجكن ًٔح أٝالً  ٣كذظ أ٣ٜٔح ذحُذكغ ئُضجٓ٘ح ضحس٣خ أٝ ذحُذكغ ئُضجٓ٘ح

 هرِ٘ح ٖٓ ئخالٍ أٝ ٓخحُلس أ١ قذٝظ قحٍ أػالٙ ئ٤ُٜح جُٔشحس جُٔحدز ضكص جُٔر٤٘س جإلؾشجءجش

 . جُؼوذ ذأقٌحّ

 

ً  ٗٞهغ ٚٝػ٤ِ  /        / :      ك٢ ضكش٣شج

 
 

 ........................................................ :جُٔطؼٜذ جعْ

 ..............................................:ذحُطٞه٤غ جُٔلٞع جعْ

 .................................................. :ذحُطٞه٤غ جُٔلٞع

 ...............................................................:جُخحضْ

 

 

 

 

 
 

 ػٔٞالش أ١ ذذكغ ه٤حٜٓ ػذّ قحٍ ٝك٢ جألخشٟ ذحُذكؼحش جُٔطؼِن جإلهشجس ضوذ٣ْ جُٔوحٍٝ ػ٠ِ   *

 ٚػشػ ع٤شكغ جإلهشجس ٛزج ٣وذّ ال ٖٓ ًَٝ ،ٚٓ٘ جُٔوذّ جإلهشجس ك٢ رُي ٣زًش إٔٚ ػ٤ِ أضؼحخ أٝ

 . جُؼشع ػٖ ٓ٘لظَ ٓـِن ظشف ك٢ جإلهشجس ٝػغ جُٔوحٍٝ ٝػ٠ِ ،
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 إٌّّٛعخ ثبٌذفعبد ِتعٍك ئلشاس   00 –د 

 

 

 
 ...................................................... أدٗحٙ ك٢ ٝخحض٢ٔ ئٓؼحت٢ جُٔٞهغ أٗح أهش

 ...................................................أدٗحٙ ك٢ ٝخحضٔ٘ح ئٓؼحءجض٘ح جُٔٞهؼ٤ٖ ٗكٖ ٗوش

 

 

ً  ئهشجسجً  ٢ِ٣ ك٤ٔح ٝٗشكن جُؼوذ ششٝؽ ك٢ ٝسد ٓح ػ٠ِ جؽِؼ٘ح هذ أٗ٘ح  جألطٍٞ قغد هرِ٘ح ٖٓ ٓٞهؼح

 أٝ ًٝالء أضؼحخ أٝ جعطشحسجش أضؼحخ أٝ ػٔٞالش ًحٗص "عٞجء ٓرحُؾ أ١ ذذكغ ٗوْ ُْ ذأٗ٘ح ك٤ٜ ٗوش ،

 ذاػطحء ٗوْ ُْٝ ٓحد٣سٍ  ه٤ٔسٍ  رٝ ش٢ء أ١ ذطوذ٣ْ ٗوْ ُْٝ ٓرحشش ؿ٤ش أٝ ٓرحشش ذشٌَ "عٞجء ؿ٤شٛح

 ، ذحُٞجعطس أٝ "ٓرحششز "عٞجء جألش٤حء ٛزٙ ٓػَ ضوذ٣ْ أٝ جُٔرحُؾ ٛزٙ ٓػَ ُذكغ ضؼٜذجش أٝ ٝػٞد

 "٤ٗحذس أٝ جُرحؽٖ ٖٓ ٓوح٤ُٝ٘ح ٖٓ أٝ ػ٘ح "٤ٗحذس أٝ هرِ٘ح ٖٓ ضْ هذ رُي ًحٕ ئرج ػٔح جُ٘ظش ذـغ أٝ

 جُٔػحٍ عر٤َ ػ٠ِ رُي ٣ٝشَٔ،  جألٍٝ جُلش٣ن ئ٠ُ ٓٔػ٤ِْٜ أٝ ًٝالتْٜ أٝ ٓٞظل٤ْٜ ٖٓ أ١ أٝ ػْٜ٘

 ك٤ٔح ٝرُي، ال أّ سع٤ٔسٍ  ذظلس ٣طظشف ًحٕ ئرج ػٔح جُ٘ظش ذـغ " ٓٞظق " أ١ جُكظش ال

 أٝ ٗلغٜح جُٔضجٝدز / جُٔ٘حهظس ػ٤ِٔس أٝ جُؼوذ ٛزج ذط٘ل٤ز جُخحطس جُؼشٝع ضوذ٣ْ ئ٠ُ ذحُذػٞز ٣طؼِن

 . كؼالً  ض٘ل٤زٙ أؾَ ٖٓ أٝ جُؼوذ إلذشجّ ضؿش١ جُط٢ جُٔلحٝػحش أٝ جُٔوحٍٝ ػ٠ِ جإلقحُس

 

 "ٓرحششز "عٞجء جُذكؼحش ٛزٙ ٓػَ ذطوذ٣ْ ٗؼذ أٝ ٓٔ٘ٞػس دكؼحش أ١ ذطوذ٣ْ ٗوّٞ ال ذإٔ ٝٗطؼٜذ ًٔح

ً  أٝ جُرحؽٖ ٖٓ ٓوح٤ُٝ٘ح هرَ ٖٓ أٝ هرِ٘ح ٖٓ رُي أًحٕ "ٝعٞجء ذحُٞجعطس أٝ  أٝ ٓٞظل٤ْٜ ٖٓ أ٣ح

  ض٘ل٤زٙ أٝ ضٔذ٣ذٙ أٝ ضؿذ٣ذٙ أٝ جُؼوذ ٛزج ذؼذ٣َ ٣طؼِن ك٤ٔح " ٓٞظق " أ١ ئ٠ُ ٓٔػ٤ِْٜ أٝ ًٝالتْٜ

ً  ٗٞهغ ٚٝػ٤ِ  /      / :       ك٢ ضكش٣شج

 

 

 .................................................... :جُٔطؼٜذ جعْ

 .......................................... :ذحُطٞه٤غ جُٔلٞع جعْ

 ........................................ :ذحُطٞه٤غ جُٔلٞع ضٞه٤غ

 ................................................ .......... :جُخحضْ

 

 

 

 

 

 أ١ ذذكغ ٚه٤حٓ ػذّ قحٍ ٝك٢ جُٔٔ٘ٞػس ذحُذكؼحش جُٔطؼِن جإلهشجس ضوذ٣ْ جُٔوحٍٝ ػ٠ِ     *

 جإلهشجس ٛزج ٣وذّ ال ٖٓ ًَٝ ،ٚٓ٘ جُٔوذّ جإلهشجس ك٢ رُي ٣زًش إٔ ػ٤ِٜ أضؼحخ أٝ ػٔٞالش

 . جُؼشع ػٖ ٓ٘لظَ ٓـِن ظشف ك٢ جإلهشجس ٝػغ جُٔوحٍٝ ٝػ٠ِ ، ٚػشػ ع٤شكغ
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 جُل٤٘س  عِطس جه٤ِْ جُرطشج جُط١ٞٔ٘ جُغ٤حق٢ / ٓذ٣ش٣س جُذسجعحش

 هغْ جػذجد جُذسجعحش   

 رذٚي اٌى١ّبد ٚاألععبس

 

 

 
 

 2021/  4ِزّع ٚعؾ اٌجٍذ  ط .ع   -أعتذساد عشٚع عضي ٚ ثالؽ 

 

 

 ( طفض3عذد طفضبد ٘زا اٌزضء )بد 

 ٠ٕغتجعذ اٞ عشع ٌُ تتُ تعجئخ االععبس ف١ٗ ثبٌت ً  ( م١ؾ ) وتبثخ ٚسلّب

 ٗ٠مَٛ إٌّبلض ثختُ ر١ّع طفضبد اٌعطبء ثخبتُ اٌششو 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوميةعقد 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ّةةةةةةةةةةةةةةةخ اٌعًّ ٔٛع 

 ثةةةةةةةةةةةةةةةةبٌشلُ

 ٚاٌضشٚف

االفشٌغةةعشا

 ادٞ
 اٌّجٍغ

 د ف د ف

 ثبٌّتش اٌّشثع : 1
(، waterproof membraneضوذ٣ْ ٝ ضش٤ًد سٝالش ئعلِط٤س ػحصُس)

ٖٓ جُٞسالش جالعلِط٤س جُٔغِكس ذحُر٤ُٞغطش، ٝ جُغؼش ٣شَٔ ػَٔ جُطػ٤ٔ٘س 

 ػ٠ِ صٝج٣س جُؿذجس ٣ٝشَٔ جُطػر٤ص جُؿ٤ذ، ٝجُطشحس٣ي ٝقغد ٓٞجطلس

ٖٓ أػٔحٍ جُغطف ٝٓ٘غ جُششف ٝ ضؼ٤ِٔحش جُٜٔ٘ذط جُٔششف،  9/2جُر٘ذ 

٣ٝشَٔ جُغؼش جُطؼحَٓ ٓغ جُؼٞجتن جُٔٞؾٞدٙ )جُطأع٤غحش جألسػ٤س ( ٝ 

ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُٔغطأؾش ذحُؼَٔ ػ٠ِ ضلو٤ذ ؾحٛض٣طٜح هرَ جُرذء ذأػٔحٍ 

جُؼضٍ ٝك٢ قحٍ ٝؾٞد ضِق ٣وّٞ جُٔغطأؾش ذٔؼحُؿطٜح ػ٠ِ ٗلوطٚ جُخحطٚ 

ػحدز ػَٔ جُطـ٤ِق جالعٔ٘ط٢ ُِٔٞجع٤ش هرَ جُؼضٍ ٝ ج٤ٌَُ قغد ذ٘ذ ٝج

ٖٓ جُرحخ جُطحعغ . عٔحًس  916/7ٝ ش٤ُٞٔس جُغؼش قغد ذ٘ذ  915/2

4. ِْٓ 
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 ِبئتبْ

 

 ف

 

 د

 

 ف

 

 د

وتبثـــــــةةةـ 

 ح

...........

....... 

 وتبثــــــــخ

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

........ 

  : اٌّشثع ثبٌّتش 2
ضوذ٣ْ ٝضٞس٣ذ ٝض٘ل٤ز جػٔحٍ ذالؽ قؿش١ طشجق٢ )عطف ٓؼحٕ ط٘ق أ( 

عْ  خح٢ُ ٖٓ جُؼ٤ٞخ ٝجُلطحٍ ٣ٝشَٔ جُغؼش 3ٝ ذغٔحًٚ ال ضوَ ػٖ 

جُطش٣ٝد ذأعطخذجّ ٓٞجد ؾحٛضٙ )جُشٝذٚ جُٔطحؽ٤ٚ( ٝجُٔٞٗٚ ٝجُؼذع٤س 

عْ  10جعلَ جُرالؽ  ٣ٝشَٔ جُغؼش ػَٔ ذح٤َٗ ٖٓ ٗلظ جُ٘ٞع  ذحسضلحع 

ِْٓ  شحٓال ؾ٤ٔغ جالػٔحٍ جُالصٓس ُطشط جُطحذن  12َ ػٖ ٝعٔحًس ال ضو

ٝعؾ جُرِذ ، ٝ ٣شَٔ جُغؼش ٓؼحُؿس جُؼضٍ جُوحتْ ٝضوذ٣ْ ؽش٣وس  –جُػحُع 

ٓ٘حعرس ٤ُطْ جػطٔحدٛح ٝ ضغ٤ِٔٚ ُِٜٔ٘ذط جُٔششف هرَ  جُرذء ذأػٔحٍ 

ذؿ٤ٔغ  2جُرالؽ ٝ ٣شَٔ جُغؼش أ٣ؼح ػَٔ ؾشالش ٓؼذ٤ٗس ػذد 

أٗش  2أًغغٞجسجضٜح ٝسذطٜح ٓغ جُطظش٣ق جُوحتْ ذٞجعطس ٓٞجع٤ش 

أؾٞد جالٗٞجع ال ضوَ ػٖ ٝ ًَ ٓح ٣ططِرٚ جُؼَٔ ٝذحُغٔحًس جُٔ٘حعرس ٖٝٓ 

ٝ ش٤ُٞٔس  806ٝقغد ضؼ٤ِٔحش جُٜٔ٘ذط جُٔششف ٝج٤ٌَُ قغد ذ٘ذ

 ٖٓ جُرحخ جُػحٖٓ. 817/4جُغؼش قغد ذ٘ذ 
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 ِبئتبْ

 د ف د ف

وتبثـــــــةةةـ 

 ح

...........

....... 

 وتبثــــــــخ

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

........ 

  ج٠ُ جُخالطسجُٔؿٔٞع ٣٘وَ 
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 اٌخالطــــــــــــٗ

 
اٌظفضٗ إٌّمٛي  ث١بْ االعّبي اٌشلُ

 ِٕٙب
 اٌم١ّٗ

 د٠ٕبس فٍظ

   2 سٚالد عضي 1

   2 ثالؽ صزشٞ 2

   000  

   ٌّزّــــــــــــــــــــــــــــــــــٛعا

   
 .............................................................................................................................اٌّزّٛع اٌىٍٟ :  

 .............................................................................................................................تٕض٠ً اٚ ص٠بدٖ :

 .........................................................................................................................اٌّزّٛع إٌٙبئٟ :

 ..................................................................................................................................اعُ اٌششوٗ :

 ...........................................................................................................اعُ اٌّفٛع / ٚاٌٛظ١فٗ :

 ..........................................:.......................................................اٌتٛل١ع ٚاٌختُ اٌشعّٟ  ٚاٌتبس٠خ

 :......................................................................................................اٌعٕٛاْ ٚسلُ اٌٙبتف ٚاٌفبوظ    

 

 

 

 


