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 السقجمة:

قبل االتحاد الجكلي لمسيشجسيغ االستذاريػيغ لقج تع استقاء ىحه الذخكط التعاقجية مغ العقج السػجد الحي أعج مغ 
) فيجيظ( كقج قامت لجشة متخررة بإدخاؿ تعجيالت بحيث تتالءـ مع األنطسة كالقػانيغ الدائجة في األردف 
كيػصى باستخجاميا لسذاريع السباني كالسذاريع اليشجسية ذات الكيسة الرغخى ندبيًا كاعتسادًا عمى نػع العسل 

 و ، كيسكغ استخجاميا أيزًا لسذاريع بكيسة أكبخ .كالطخكؼ السحيصة ب
 خرة أك لألشغاؿ قريخة السجةإف ىحه الذخكط يسكغ أف تكػف مالئسة لألشغاؿ البديصة ندبيًا أك لألشغاؿ الستك

 دكف المجػء إلى عقػد السقاكلة الفخعية الستخررة.

عمى جسيع األحكاـ التعاقجية  إف اليجؼ مغ إعجاد ىحا الشسػذج ىػ إخخاج كثيقة مخنة كشفافة تحتػي 
الزخكرية ، كالتي يسكغ استخجاميا في جسيع أشغاؿ السباني أك األشغاؿ اليشجسية تحت ضخكؼ تختيبات 

إدارية متشػعة. كبسعصيات ىحا الشسػذج يقـػ السقاكؿ بتشفيح األشغاؿ كفقًا لمتراميع السعجة مغ قبل صاحب 
أف يكػف ىحا الشسػذج مشاسبًا لمعقػد التي تذسل مقاكالت يتع  العسل أك مغ يسثمو،مع أنو مغ السسكغ أيزاً 

 إعجاد تراميسيا مغ قبل السقاكؿ سػاًء لألعساؿ السجنية أك الكيخكميكانيكية.

 يالحع كحلظ بأف صاحب العسل لجيو عجة خيارات فيسا يتعمق بأساليب تقجيخ الكيسة.
حب العسل الحق في تعييغ ميشجس مدتقل ليعسل كمع أنو ال يػجج إشارة إلى السيشجس السحايج ،فإف لرا

 برػرة محايجة ،إذا رغب في ذلظ.

يػصى باعتساد ىحا الشسػذج لالستخجاـ العاـ،مع مالحطة أف بعس الكيانات القانػنية قج تتصمب إدخاؿ 
 تعجيالت عمى شخكشو .

ي كثيقة كاحجه ، كيمـد إّف اتفاقية العقج بريغتيا السقتخحة تتزسغ كتاب عخض السشاقرة كصيغة قبػليا ف
بالتالي أف يتع إدراج السعمػمات الالزمة عغ السذخكع في السمحق ، كمع أّف الذخكط العامة يتػقع أف تغصي 

معطع العقػد ، إاّل أنو بإمكاف مدتخجمي ىحا الشسػذج إدخاؿ شخكط خاصة إذا رغبػا فيسا يتعمق بالحاالت أك 
ذخكط العامة كالذخكط الخاصة شاممتيغ لحقػؽ كالتدامات الطخكؼ الخاصة ، كعشجما تربح مجسػعة ال

 .اقية فس الخالفات كقػاعجىاالفخيقيغ ، كليحا فقج يمـد االستعانة بإرشادات الذخكط الخاصة ككحلظ اتف
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 الذخوط العامة

 الجدء األول

التعاقجية التي أعجها تشػيه: إّن الذخوط العامة الػاردة في عقج السقاولة السػجد تع استقاؤها مغ الذخوط 

 االتحاد الجولي لمسهشجسيغ االستذاريـيغ ) فيجيظ / العقج السػجد (
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 الذخوط العامة
 الفرل األول
 أحكام عامة

GENERAL PROVISIONS 

 ( : التعاريف :1/1السادة )
لع يقتس تكػف لمكمسات ك السرصمحات التالية، حيثسا كردت في العقج، السعاني السخررة ليا ادناه، ما 

 الدياؽ غيخ ذلظ.

 العقج :
 يعشي اتفاقية العقج ك الػثائق األخخى السجرجة في السمحق . العقج : -1/1/1
 تعشي الػثيقة السذار الييا بيحه الرفة في ممحق العقج، بسا السػاصفات : -1/1/2

)اف كججت(، كأية في ذلظ متصمبات صاحب العسل الستعمقة بالتراميع السصمػب تقجيسيا مغ قبل السقاكؿ 
 تغييخات يتع ادخاليا عمى تمظ الػثيقة.

تعشي مخصصات صاحب العسل الستعمقة باألشغاؿ كسا ىي مجرجو في ممحق العقج،  السخصصات : -1/1/3
 كأي تغيػيخات يتع إدخاليا عمى تمظ السخصصات.

 االشخاص :
قية ككحلظ خمفاؤه القانػنيػف، يعشي الذخز السذار اليو بيحه الرفة في االتفاصاحب العسل :  -1/1/4

 كلكشو ال يعشي أي شخز متشازٍؿ لو.
 )إال إذا تع التشازؿ بسػافقة السقاكؿ(.

 يعشي الذخز السذار اليو بيحه الرفة في االتفاقية ككحلظ السقاول : -1/1/5
 لعسل(.خمفاؤه القانػنيػف، كلكشو ال يعشي أي شخز متشازٍؿ لو. )اال اذا تع التشازؿ بسػافقة صاحب ا

 يعشي اما صاحب العسل أك السقاكؿ. الفخيق : -1/1/6

 التػاريخ واالوقات والسجد :
( يػما أك أي تاريخ آخخ يتفق 14يعشي التاريخ الحي يمي تاريخ نفاذ االتفاقية بػ) تاريخ السباشخة : -1/1/7

 عميو الفخيقاف.
 يعشي يػما تقػيسًا. اليػم : -1/1/8
الفتخة الدمشية السحجدة النجاز االشغاؿ كسا ىي مبيشة في السمحق )أك كسا يتع  تعشي مجة االنجاز : -1/1/9

 ( محدػبًة مغ تاريخ أمخ السباشخة.7/3تسجيجىا بسػجب السادة 
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 الشقج والجفعات :
تعشي جسيع الشفقات التي تكبجىا )أك سػؼ يتكبجىا( السقاكؿ برػرة صحيحة سػاًء في  الكمفة : -1/1/10

 ، بسا في ذلظ الشفقات االدراية كما يساثميا، كلكشيا ال تذسل الخبح.السػقع أك خارجو
 تعاريف أخخى :

تعشي جسيع السعجات كاآلليات كالعخبات ك غيخىا مغ االشياء الالزمة لتشفيح  معجات السقاول : -1/1/11
 االشغاؿ، كلكشيا ال تذسل السػاد كالتجييدات اآللية.

 تعشي الجكلة التي يػجج فييا السػقع. الجولة : -1/1/12
 (.6/1تعشي االمػر السجرجة في السادة ) مخاشخ صاحب العسل : -1/1/13
تعشي أي كاقعة أك ضخؼ استثشائي يترف بأنو خارج عغ سيصخة أي فخيق، مسا لع القػة القاهخة :  -1/1/14

لع يدتصع تجشبو أك تالفيو عشج حجكثو،  يدتصع ذلظ الفخيق التحخز مشو برػرة معقػلة قبل ابخاـ العقج، كمسا
 كالحي ال يسكغ اف يعدى بذكل جػىخي الى الفخيق األخخ.

تعشي االشياء مغ كل نػع )غيخ التجييدات اآللية( التي شكمت أك يقرج مشيا تذكيل جدء  السػاد : -1/1/15
 ما مغ االشغاؿ الجائسة.

التي تذكل أك يقرج مشيا تذكيل جدء مغ االشغاؿ تعشي اآلليات كاالجيدة  التجهيدات اآللية : -1/1/16
 الجائسة.

يعشي االماكغ التي يػفخىا صاحب العسل لتشفيح االشغاؿ عمييا، كأية اماكغ اخخى يتع  السػقع : -1/1/17
 تحجيجىا في العقج عمى أنيا تذكل جدءا مغ السػقع.

احب العسل تعميساتو عسال بأحكاـ يعشي التغييخ الحي يرجر بو ص التغييخ )االمخ التغييخي(: -1/1/18
 ( الحجاث تغييخ ما في السػاصفات ك/أك السخصصات )أف كججت(.10/1السادة )

تعشي كل االشغاؿ كالتراميع )اف كججت( مسا يشبغي تشفيحه مغ قبل السقاكؿ ، بسا في  االشغال: -1/1/19
 ذلظ االشغاؿ السؤقتة كأي تغييخ.

 السجكنة في اتفاقية العقج . تعشي الكيسة ؾيسة العقج:  -1/1/20

 (: التفديخ:1/2السادة )
 فإنيا تذسل الذخكات كالكيانات الشطامية .” الفخقاء“أك ” االشخاص“حيثسا تخد كمستا 

كيفسا ” الجشذ اآلخخ“أك الى ” الجسع“كاحج تترخؼ الى ” جشذ“أك أي ” السفخد“الكمسات التي تذيخ الى 
 يتصمبو الدياؽ.

 ية التخجيح بيغ وثائق العقج :(: أولػ 1/3السادة )
تعتبخ مجسػعة الػثائق التي يتكػف مشيا العقج مفدخة لبعزيا البعس، كاذا تبيغ اف ىشاؾ غسػضا أك تبايشا 

فيسا بيشيا، بقـػ صاحب العسل بإصجار التػضيحات الالزمة الى السقاكؿ بذأنيا، أما أكلػية التخجيح فيسا بيغ 
 الػارد في السمحق . كثائق العقج فتكػف حدب التدمدل
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 (: القانػن :1/4السادة )
 يكػف ىحا العقج خاضعا لمقانػف األردني .

 : (: االتراالت1/5السادة )
حيثسا يشز في العقج عمى اعصاء أك اصجار أي اشعار أك تعميسات أك أي اتراالت مغ قبل أي شخز، 

السحجدة في السمحق ، عمسا بأنو ال يجػز كما لع يكغ قج تع الشز عمى المغة فإف لغة االتراؿ ستكػف المغة 
 تأخيخ تمظ االصجارات أك التسشع عغ ذلظ برػرة غيخ معقػلة .

 (: االلتدامات القانػنية :1/6السادة )
 ( .1/4يتعيغ عمى السقاكؿ اف يمتـد بالقانػف الحي يخزع لو العقج بسػجب السادة )

الخسـػ كالزخائب السفخكضة بسػجب القػانيغ كاألنطسة يتعيغ عمى السقاكؿ أف يخسل االشعارات كأف يجفع 
 سارية السفعػؿ فيسا يتعمق باألشغاؿ .
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 الفرل الثاني
 صاحب العسل

THE EMPLOYER 

 ( : تػفيخ السػقع : 2/1السادة )

 يتعيغ عمى صاحب العسل اف يػفخ السػقع كحق الجخػؿ إليو حدب األكقات السحجدة في السمحق .

 ( : التراريح والتخاخيز : 2/2السادة )

يتعيغ عمى صاحب العسل ، أف شمب مشو السقاكؿ ذلظ ، أف يداعج السقاكؿ في تقجيع الصمبات بذأف 
 الحرػؿ عمى التراريح أك التخاخيز أك السػافقات الالزمة لألشغاؿ. 

 ( : تعميسات صاحب العسل : 2/3السادة )

يشبغي عمى السقاكؿ اف يتقيج بجسيع التعميسات التي يرجرىا صاحب العسل بخرػص االشغاؿ، بسا في ذلظ 
 أية تعميسات بذأف تعميق العسل في االشغاؿ بكامميا أك في أي جدء مشيا. 

 ( : السػافقات : 2/4السادة )

عمى أي امخ ال تؤثخ عمى اف صجكر أية مػافقة أك قبػؿ أك عجـ قياـ صاحب العسل أك مسثمو بالتعميق 
 التدامات السقاكؿ.
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 الفرل الثالث
 مسثمػ صاحب العسل

EMPLOYER’S REPRESENTATIVES 

 ( : مسثل صاحب العسل : 3/1السادة )

يتعيغ عمى صاحب العسل أف يدسي شخرا مفػضا لمترخؼ نيابًة عشو، كتتع تدسية ىحا الذخز في 
 صاحب العسل.السمحق كيتع إشعار السقاكؿ بحلظ مغ قبل 

 ( : السهشجس :3/2السادة )

يجػز لراحب العسل أيزًا اف يعيغ مؤسدة أك شخرا ما لمكياـ بسياـ محجدة كيسكغ تدسية ىحه السؤسدة 
أك الذخز في السمحق أك يتع إشعار مغ السقاكؿ بحلظ مغ قبل صاحب العسل ، مغ كقت آلخخ، كيتعيغ 

 الرالحيات السشاشة بالسيشجس .عمى صاحب العسل إشعار السقاكؿ بالػاجبات ك 

يتعيغ عمى السيشجس اإلشخاؼ عمى تشفيح األشغاؿ لتكػف مصابقة ألحكاـ العقج ، كليذ لو أية صالحية في 
 إعفاء السقاكؿ مغ أي التداـ مغ التداماتو بسػجب العقج. 
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 الفرل الخابع
 السقاول

THE CONTRACTOR 

 ( : االلتدامات العامة : 4/1السادة )

يشبغي عمى السقاكؿ أف يشفح األشغاؿ برػرة سميسة ككفقًا لمعقج ، كيتعيغ عميو في ىحا الدياؽ اف يػفخ 
 السشاضخة كااليجي العاممة كالسػاد كالتجييدات اآللية كمعجات السقاكؿ مسا يمـد لمتشفيح .

 لعسل.تعتبخ جسيع السػاد كالتجييدات اآللية التي يتع تػريجىا الى السػقع ممكا لراحب ا

 ( : مسثل السقاول : 4/2السادة )

يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ الى صاحب العسل لقبػلو اسع كمؤىالت الذخز السفػض بتدمع التعميسات نيابة 
 عغ السقاكؿ.

 ( : السقاوالت الفخعية : 4/3السادة )

مقاكلة فخعية لتشفيح جدٍء مغ ال يحق لمسقاكؿ اف يتشازؿ عغ االشغاؿ بكامميا ، كسا يتعيغ عميو أف ال يبـخ أي 
 االشغاؿ اال بسػافقة صاحب العسل.

 :  ( : ضسان األداء ) كفالة التشفيح (4/4السادة )

اذا كاف ذلظ مشرػصًا عميو في السمحق ، فإنو يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ الى صاحب العسل عشج تػقيع 
 خكط مغ قبل صاحب العسل .اتفاقية العقج ، ضساف األداء حدب الشسػذج السخفق بيحه الذ

 ( : كفالة الريانة ) إضاؼية ( : 4/5السادة )

بعج إنجاز األشغاؿ كتدمسيا مغ قبل صاحب العسل ، يقـػ السقاكؿ بتقجيع كفالة الريانة كتكػف ىحه الكفالة 
 % ( مغ قيسة األشغاؿ بعج اإلنجاز ، كلجى تقجيسيا يعيج لو صاحب العسل ضساف األداء .5بشدبة )
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 رل الخامذالف
 الترسيع مغ قبل السقاول

DESIGN BY CONTRACTOR 

 ( : ترسيع السقاول : 5/1السادة )

يشبغي عمى السقاكؿ أف يقـػ بإعجاد الترسيع إلى السجى الحي يشز عميو في السمحق، كعميو أف يقجـ ذلظ 
 الترسيع الحي يتع إعجاده مغ قبمو بجكف تػاٍف إلى صاحب العسل.

( يػما مغ تاريخ تدمسو لمترسيع ، أف يذعخ السقاكؿ بأية تعميقات لو 14العسل ، خالؿ )يتعيغ عمى صاحب 
 بذأنو، كإذا لع يكغ الترسيع السقجـ متػافقًا مع العقج ، فيحق لراحب العسل أف يخفزو مبيشًا األسباب .

بمو خالؿ فتخة الػ كسا يتعيغ عمى السقاكؿ اف ال يقـػ بتشفيح أي عشرخ مغ االشغاؿ الجائسة السرسسة مغ ق
( يػمًا ، أك إذا كاف قج تع رفس الترسيع الستعمق بو. كعمى السقاكؿ اف يعجؿ الترسيع كيعيج تقجيسو إلى 14)

.  صاحب العسل آخحًا في االعتبار تعميقات صاحب العسل بذأنو عمى الشحػ الالـز

 ( : السدؤولية عغ الترسيع :5/2السادة )

 لسػاصفات كالسخصصات السُعّجة مغ قبمو .يكػف صاحب العسل مدؤكاًل عغ ا
” يبقى السقاكؿ مدؤكال عغ الترسيع السصمػب مشو بسػجب عخضو كعغ الترسيع السقجـ بسقتزى أحكاـ ىحا 

بحيث يكػناف كافيػيغ بالغايات السحجدة في العقج ، كيكػف السقاكؿ أيزًا مدؤكاًل عغ أي تجاكز عمى ” الفرل 
 اءات االختخاع فيسا يتعمق بيسا .حقػؽ السمكية الفكخية أك بخ 
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 الفرل الدادس
 مخاشخ صاحب العسل

EMPLOYER’S RISKS 

 ( : مخاشخ صاحب العسل : 6/1السادة )

 السخاشخ التي يتحسميا صاحب العسل في ىحا العقج تعشي : 

األعجاء األجانب ، كانت الحخب معمشة أك غيخ معمشة( كالغدك كفعل ” الحخب كاألعساؿ العجكانية )سػاء -أ
 ضسغ حجكد الجكلة ،

 االضصخابات السدمحة كأعساؿ اإلرىاب كالثػرة أك العرياف أك االستيالء عمى -ب
 الحكع بالقػة أك الحخب االىمية، ضسغ حجكد الجكلة ،

االضصخابات أك السذاغبات أك حخكات االخالؿ بالشطاـ، مسا يؤثخ عمى السػقع ك/أك االشغاؿ، اال اذا  -ج
 ت ناتجة عغ جياز السقاكؿ أك مػضفيو اآلخخيغ ،كان
 اإلشعاعات الشػكية أك التمػث باالشعاعات الشػكية، أك الفزالت الشػكية الشاتجة -د

عغ اشتعاؿ الػقػد الشػكي أك السػاد الدامة أك التخكيبات الستفجخة، بإستثشاء ما ىػ ناتج عغ استعساالت 
 السقاكؿ لسثل ىحه السػاد السذعة،

 لزغػط اليػائية الشاتجة عغ الصائخات ككسائل الشقل الجػية السشجفعة بدخعةا -ىػ
 الرػت أك فػؽ الرػتية،

 استعساؿ صاحب العسل أك إشغالو ألي جدء مغ االشغاؿ، بإستثشاء ما يسكغ أف يشز عميو في العقج ، -ك
آخخيغ مسغ يعتبخ ترسيع أي جدء مغ االشغاؿ تع اعجاده مغ قبل أفخاد صاحب العسل، أك مغ قبل  -ز

 صاحب العسل مدؤكال عشيع،
أي عسميات ناتجة عغ قػى الصبيعة تؤثخ عمى السػقع ك/ أك األشغاؿ ، مسا يعتبخ امخًا غيخ مشطػر، أك  -ح

 مسا ال يدتصيع مقاكؿ متسخس أف يتخح االحتياشات لجرئيا برػرة معقػلة.
 القػة القاىخة، -ط
 ال اذا كاف ذلظ التعميق معدكا الى إخفاؽ السقاكؿ ،(، ا2/3تعميق العسل بسػجب السادة ) -ي
 أي إخفاؽ مغ قبل صاحب العسل، -ؾ
العػائق السادية أك األكضاع السادية، غيخ االحػاؿ السشاخية، التي قج تتع مػاجيتيا في السػقع اثشاء تشفيح  -ؿ

ػرة معقػلة ، عمى أف االشغاؿ، مسا يعتبخ امخا غيخ مشطػر، كليذ بسقجكر مقاكؿ متسخس أف يتػقعيا بر
 يكػف السقاكؿ قج قاـ بإشعار صاحب العسل عشيا حااًل .
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 أي تأخيخ أك إعاقة ناتجة عغ صجكر أية أكامخ تغييخية، -ـ
 أي تغييخ يتع اجخاءه في القانػف الحي يحكع العقج، اذا حرل بعج تقجيع السقاكؿ لعخضو . -ف
يتع تشفيح األشغاؿ الجائسة عمى أك فػؽ أك تحت أك  الخدائخ التي تشتج عغ حق صاحب العسل في أف”  -س

 خالؿ أي أرض، كإشغاليا لغخض األشغاؿ الجائسة ، ك
الزخر الحي لع يكغ باإلمكاف تجشبو كالشاتج عغ تشفيح السقاكؿ اللتداماتو بتشفيح االشغاؿ كاصالح أية  -ع

 عيػب فييا . 
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 الفرل الدابع
 مجة اإلنجاز

COMPLETIONTIME FOR  

 ( : تشفيح االشغال : 7/1السادة )

يشبغي عمى السقاكؿ أف يبجأ في تشفيح األشغاؿ بتاريخ السباشخة ، كأف يدتسخ في التشفيح بدخعة كبجكف أي 
 تأخيخ، كاف يشجد األشغاؿ ضسغ مجة اإلنجاز السحجدة.

 ( : بخنامج العسل : 7/2السادة )

العسل بخنامج تشفيح االشغاؿ ضسغ الفتخة السحجدة في السمحق ، يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ الى صاحب 
 كبالذكل السشرػص عميو في ذلظ السمحق .

 ( : تسجيج مجة االنجاز : 7/3السادة )

يعتبخ السقاكؿ مخػاًل بالحرػؿ عمى تسجيج لسجة اإلنجاز إذا حرل أي تأخخ أك كاف متػقعًا أف يحرل تأخخ 
( . يتعيغ عمى 10/3مغ مخاشخ صاحب العسل مع مخاعاة السادة )في مػعج تدمع األشغاؿ بدبب أي 

صاحب العسل عشجما يتدمع أي شمب مغ السقاكؿ بخرػص التسجيج أف يكيع كل الػثائق السجعسة لمصمب كسا 
 قجميا السقاكؿ ، كأف يقـػ بإقخار تسجيج مجة اإلنجاز عمى نحػ مشاسب .

 ( : التأخخ في االنجاز: 7/4السادة )

ق السقاكؿ في انجاز االشغاؿ خالؿ مجة االنجاز ، فيشبغي عميو اف يجفع لراحب العسل السبمغ اذا اخف
السحجد في السمحق عغ كل يـػ تأخيخ، كتكػف مدؤكلية السقاكؿ مقابل ذلظ اإلخفاؽ أف يقـػ بجفع ىحا السبمغ 

 فقط .
ؿ فإنو يتع تخفيس تعػيزات أما إذا قخر صاحب العسل تدمع جدء مغ األشغاؿ أك استخجاـ جدء مغ األشغا

 التأخيخ بشدبة الجدء السّدمع إلى قيسة العقج .
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 الفرل الثامغ
 تدمع األشغال

TAKING OVER 

 ( : اإلنجـاز : 8/1السادة )

 يقـػ السقاكؿ بتقجيع إشعار إلى صاحب العسل أك مغ يسثمو أّف األشغاؿ قج تع إنجازىا كأنيا قابمة لمتدمع .

 إجخاءات تدمع األشغال :( : 8/2السادة )

( يػمًا مغ تاريخ تدمسو إلشعار السقاكؿ بالكذف عمى 14يقـػ صاحب العسل أك مغ يسثمو خالؿ )  -1
األشغاؿ كالتأكج أنيا قابمة لمتدمع كتذكيل لجشة تدمع األشغاؿ عمى أف يكػف السيشجس ) في حاؿ تعيػيغ 

 السحجد لديارة السػقع كمعايشة األشغاؿ .ميشجس ( أحج أعزاء المجشة ، كيبمغ السقاكؿ بالسػعج 

( يػمًا مغ تاريخ تذكيميا بإجخاء السعايشة بحزػر السقاكؿ أك مغ 14تقـػ لجشة تدمع األشغاؿ خالؿ ) -/أ2
يسثمو ) إذا رغب ( كفي حاؿ كانت األشغاؿ قابمة لمتدمع بجكف نػاقز أك بشػاقز ال تعيق استخجاـ األشغاؿ 

قيعو مغ أعزاء المجشة كالسقاكؿ أك مغ يسثمو ) إذا رغب ( كيكػف تاريخ إشعار يتع عسل محزخ استالـ كتػ 
 السقاكؿ ىػ تاريخ إنجاز األشغاؿ كيتع عسل كذف نػاقز

)إّف كججت ( كتػقيعو مغ أعزاء المجشة كالسقاكؿ أك مغ يسثمو ) إذا رغب ( كيعصى السقاكؿ مجة محجدة 
 ع كتدمع األشغاؿ .إلنجاز الشػاقز ليتع بعجىا الكذف عمى السػق

في حاؿ كجػد نػاقز تعيق تدمع األشغاؿ يتع عسل كذف بالشػاقز كتػقيعو مغ أعزاء المجشة -/ب2
كالسقاكؿ أك مغ يسثمو ) إذا رغب ( كيعصى السقاكؿ مجة محجدة إلنجاز الشػاقز ليتع بعجىا إشعار صاحب 

بمة لمتدمع ، كمغ ثع تقـػ المجشة بإعادة الكذف العسل أك مغ يسثمو أّف الشػاقز قج تع إنجازىا كأّف األشغاؿ قا
 كإعجاد محزخ ججيج بتدمع األشغاؿ .

( أياـ مغ تاريخ تدمسو لسحزخ تدمع األشغاؿ إصجار شيادة تدمع 10يتعيغ عمى صاحب العسل خالؿ ) -3
 األشغاؿ .
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 الفرل التاسع
 اصالح العيػب

REMEDYING DEFECTS 

 ( : إصالح العيػب : 9/1السادة )

 –في أي كقت قبل انقزاء فتخة إصالح العيػب ) فتخة الريانة( السحجدة في ممحق العقج  –لراحب العسل 
 –عمى نفقتو  –أف يقـػ بإشعار السقاكؿ عغ أية عيػب أك أعساؿ متبكية. كيشبغي عمى السقاكؿ أف يقـػ 

كالتجييدات اآللية أك  بإصالح أية عيػب ناتجة عغ الترسيع السعج مغ قبمو كعغ أية عيػب في كالسػاد
 السرشعية بدبب مخالفة لمعقج .

 أما كمفة إصالح العيػب التي تعدى ألي سبب آخخ، فإنيا يجب تقجيخىا كتغييخات .
كاذا اخفق السقاكؿ في اصالح العيػب أك اكساؿ أية اعساؿ متبكية خالؿ فتخة معقػلة، مغ تاريخ األشعار فإنو 

 الصالحيا عمى حداب السقاكؿ . يحق لراحب العسل الكياـ بسا يمـد

 ( : االختبارات وكذف األعسال السغصاة :9/2السادة )

يسكغ لراحب العسل أف يرجر تعميسات تتعمق بالكذف عمى أي عسل تست تغصيتو ك/أك اختباره ، كما لع 
كالسرشعية قج يتبيغ نتيجة الكذف ك/أك االختبار أف أيًا مغ تراميع السقاكؿ أك السػاد أك التجييدات اآللية 

تست برػرة مخالفة الحكاـ العقج، فانو يتع الجفع لمسقاكؿ مقابل عسمية الكذف ك/ أك االختبار كتغيػيخ 
 ( . 10/2بسػجب أحكاـ السادة )
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 الفرل العاشخ
 التغييخات والسصالبات

VARIATIONS AND CLAIMS 

 ( : حق أحجاث التغييخات ) األوامخ التغيـيخية( : 10/1السادة )

يحق لراحب العسل إصجار تعميسات بإحجاث تغيػيخات في كسيات أك نػعية كخرائز أي بشج مغ بشػد 
ي عسل ، إذا اقتزت األشغاؿ ، أك في تغيػيخ أبعادىا أك مشاسيبيا ، أك تشفيح أي عسل إضافي أك إلغاء أ

 ضخكؼ العسل . 

 ( : تقييع التغييخات : 10/2ادة )الس

 مى الشحػ التالي: يتع تقجيخ قيسة التغييخات ع

 بسبمغ مقصػع كسا يتفق عميو الفخيقاف، أك –أ 
 باعتساد أسعار بشػد العقج، حيثسا كاف ذلظ مالئسا، أك -ب
 إف لع تػجج أسعار بشػد مالئسة تعتسج أسعار بشػد العقج كأساس لمتقييع . - ج

 كإّف لع يتػفخ ذلظ :
 عمييا ، أك تمظ التي يعتبخىا صاحب العسل مشاسبة ، أك بأسعار ججيجة مشاسبة لمبشػد كسا قج يتع االتفاؽ –د 
إذا قاـ صاحب العسل بإصجار تعميسات بحلظ ، يتع تشفيح العسل بالسياكمة حدب ججكؿ األسعار بالسياكمو  -ىػ

السذار إليو في السمحق ، عمى أف يقـػ السقاكؿ بحفع القيػد لداعات العسل لأليجي العاممة كمعجات السقاكؿ 
 السدتخجمة . كالسػاد

 ( : التشبيه السبكخ : 10/3السادة )

يتعيغ عمى كل فخيق اف يذعخ الفخيق اآلخخ حالسا يتبيغ لو اف ىشالظ ضخفا قج يؤخخ األشغاؿ أك يعيقيا ، أك 
انو قج يتختب عميو حق السصالبة بجفعة اضافية، كيتعيغ عمى السقاكؿ أف يتخح كل الخصػات السعقػلة لتقميل 

 تمظ اآلثار .
إف استحقاؽ السقاكؿ لتسجيج مجة االنجاز أك ألي دفعة إضافية سيكػف مقترخًا عمى الػقت ك ، أك الجفعة 

 التي كانت سػؼ تدتحق فيسا لػ قاـ بتقجيع اإلشعار دكف تػاف كاتخاذ جسيع الخصػات السعقػلة .
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 ( : الحق بالسصالبة : 10/4السادة )

خاشخ صاحب العسل، فإف السقاكؿ يكػف مدتحقا لسقجار تمظ إذا تكبج السقاكؿ كمفة ما نتيجة ألي مغ م
الكمفة. كاذا لـد احجاث أي تغييخ في األشغاؿ نتيجة ألي مغ تمظ السدؤكليات، فإنو يتع التعامل مع السػضػع 

 كتغييخ ) كأمخ تغيػيخي ( .

 ( : التغييخات وإجخاءات السصالبة : 10/5السادة )

مغ ” ( يػما28لكيع التغييخات كالسصالبات خالؿ )” العسل تحميال مبشجا يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ لراحب
 تاريخ صجكر التعميسات بتغيػيخ أك مغ تاريخ حرػؿ الػاقعة التي أدت الى تكػف السصالبة.

يقـػ صاحب العسل بالتجقيق كاالتفاؽ عمى قيستيا إف أمكغ ، فإذا لع يتع االتفاؽ عمييا، فإنو يتعيغ عمى 
 اف يقـػ بتقجيخ تمظ الكيسة .صاحب العسل 

 ( : تعجيل أسعار البشػد ) إضاؼية(: 10/6السادة )

%( مغ الكسية 20أ. إذا اختمفت الكسية السكالة ألي بشج مغ بشػد األشغاؿ زيادة أك نقرانًا بسا يتجاكز )
يحا البشج السجكنة في ججكؿ الكسيات ككاف حاصل ضخب التغيخ في الكسية بدعخ الػحجة السحجد في العقج ل

 % ( مغ قيسة العقج ، كأّف ىحا البشج لع تتع اإلشارة إليو في العقج عمى أنو بشج بدعخ ثابت، أك2يتجاكز )

 ( أّف العسل قج صجر بذأنو تعميسات بتغيػيخ ، ك1. ) ب
 ( أنو ال يػجج سعخ كحجة مّجكف لو في العقج ، ك2)
العسل فيو ليدت مذابية ألي بشج آخخ في العقج ، ( أنو ال يػجج سعخ كحجة محجد مشاسب ، ألّف شبيعة 3)

أك أّف العسل ال يتع تشفيحه ضسغ ضخكؼ لطخكفو ، فإنو يجب اشتقاؽ سعخ كحجة ججيج مقارنة مع أسعار بشػد 
العقج ذات الرمة مع تعجيل معقػؿ لذسػؿ أثخ األمػر السبيشة في الفقختيغ )أ،ب( أعاله ، حدبسا ىػ كاجب 

 التصبيق مشيا .

لع يكغ ىشاؾ بشػد ذات صمة فإنو يجب اشتقاقو مغ خالؿ تحجيج الكمفة السعقػلة ، مزافًا إلييا ىامر  كإذا
 ربح معقػؿ ، مع األخح في االعتبار أية أمػر أخخى ذات عالقة .

كإلى أف يحيغ كقت االتفاؽ عمى سعخ الػحجة السشاسب ، فإنو يتعيغ عمى صاحب العسل أف يقـػ بػضع 
 غخاض الجفعات السخحمية .مؤقت أل سعخ كحجة
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 -في كل األحػاؿ يتع تصبيق سعخ الػحجة الججيج عمى الشحػ التالي :

 . في حالة الديادة ، يصبق الدعخ الججيج عمى الكسية التي تديج عغ الكسية السجكنة في الججكؿ ، ك أ
 . في حالة الشقز ، يصبق الدعخ الججيج عمى الكسيات الفعمية. ب
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 الحادي عذخ الفرل
 ؾيسة العقج والجفعات

CONTRACT PRICE AND PAYMENT 

 ( : تقجيخ ؾيسة االشغال : 11/1السادة )

 ” .الفرل العاشخ“يتع تقجيخ قيسة االشغاؿ حدبسا ىػ محجد في ممحق العقج، مع التقيج بأحكاـ 

 ( : الكذػف الذهخية :11/2السادة )

 عسا يمي :يحق لمسقاكؿ أف يتقاضى الجفعات الذيخية 

 قيسة األشغاؿ التي تع تشفيحىا، –أ 
الشدبة السئػية السحجدة في السمحق ، مغ قيسة السػاد كالتجييدات اآللية التي يتع تػريجىا الى السػقع في  -ب

 كقت معقػؿ،
 كذلظ مع مخاعاة أية إضافات أك خرسيات يسكغ أف تكػف مدتحقة .

 كل شيخ كذفَا يبيغ السبالغ التي يعتبخىا مدتحقة لمسقاكؿ .يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ الى صاحب العسل 

 ( : الجفعات السخحمية :11/3السادة )

( يػما مغ تاريخ تدمسو لكل كذف يتعيغ عمى صاحب العسل أف يجفع لمسقاكؿ السبمغ الػارد في 28خالؿ )
مغ آخخ بيّغ صاحب كذف السقاكؿ مخرػمًا مشو السحتجدات بالشدبة السحجدة في السمحق العقج، كأي مب

 العسل أسباب عجـ السػافقة عميو .
 ال يكػف صاحب العسل ممدمًا بأي مبمغ كاف قج سبق كأف اعتبخه مدتحقًا لمسقاكؿ.

يحق لراحب العسل اف يستشع عغ دفع أي دفعة مخحمية، الى حيغ اف يتدمع ضساف األداء )إف كاف مصمػبًا 
 (.4/4( بسػجب السادة )

 سحتجدات :( : ال11/4السادة )

( يػمًا مغ تاريخ صجكر 14يتعيغ عمى صاحب العسل اف يخد إلى السقاكؿ مبمغ السحتجدات خالؿ مجة )
 ( . 8/2شيادة تدمع األشغاؿ بسػجب السادة ) 
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 ( : تعجيل األسعار :11/5السادة )

ية أك إذا حرل أي تغيخ في أسعار مػاد اإلسسشت أك حجيج التدميح أك اإلسفمت أك األنابيب السعجن
البالستيكية أك السحخكقات أك أي مػاد أخخى يتع تحجيجىا في السمحق حدب شبيعة السذخكع عسا كانت عميو 
ىحه األسعار قبل يـػ كاحج مغ تاريخ إيجاع العخكض فإّف أسعار البشػد الستعمقة بيا يتع مخاجعتيا لحداب أي 

عيا كزيخ األشغاؿ العامة كاإلسكاف في حيشو ، بالديادة أك الشقراف كفقًا لمسعادالت التي يز” تعجيل سػاء
 شخيصة أف ال يكػف السقاكؿ تأخخ تأخخًا غيخ مبخر في إنجاز األشغاؿ .

 ( : الجفعة الختامية:11/6السادة )

( يػما مغ تاريخ انقزاء فتخة الريانة في العقج مدتخمرا نيائيا الى 21يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ خالؿ )
 بالػثائق السصمػبة بذكٍل معقػؿ لتسكيغ صاحب العسل مغ التحقق قيسة العقج الشيائية .صاحب العسل مجعسا 

( يػما مغ تاريخ تقجيع 21كسا يتعيغ عمى صاحب العسل اف يجفع لمسقاكؿ أي مبمغ مدتحق خالؿ )
ؿ، السدتخمز الشيائي ، كاذا لع يػافق صاحب العسل عمى أي جدء مغ السدتخمز الشيائي الحي قجمو السقاك 

 فإنو يتعيغ عميو أف يبيغ اسباب عجـ مػافقتو عشجما يقـػ بالجفع. 

 ( : عسمة الجفع :11/7السادة )

 يتع الجفع بالعسمة السحجدة في السمحق .

 ( : الجفعات الستأخخة: 11/8السادة )

ل عغ لمسقاكؿ الحق في استيفاء الفػائج )بالشدبة السحجدة في السمحق ( عغ كل يـػ يخفق فيو صاحب العس
 الجفع متجاكزًا لفتخات الجفع السحجدة. 
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 الفرل الثاني عذخ
 التقريخ

DEFAULT 

 :  ( : تقريخ السقاول12/1السادة )

اذا تخمي السقاكؿ عغ األشغاؿ ، أك رفس أك اخفق في االلتداـ بتعميسات صاحب العسل الشافحة ، كإذا اخفق 
انو أخّل بالعقج بالخغع مغ اشعاره خصيا، فإنو يسكغ  في مػاصمة التشفيح بالدخعة الالزمة دكنسا تأخخ، أك

 ، كمبيشًا فيو التقريخ .”السادة“لراحب العسل إشعاره بحلظ ، مذيخًا إلى ىحه 

( يػما مغ تاريخ تدمسو 14إذا لع يقع السقاكؿ باتخاذ كل الخصػات السسكشة عسميا لسعالجة التقريخ خالؿ )
( 21عسل انياء العقج بعج تػجيو اشعار ثاف لمسقاكؿ خالؿ مجة )اشعار صاحب العسل، فإنو يسكغ لراحب ال

يػما أخخى . كعشجئح ، يتعيغ عمى السقاكؿ اف يخمي السػقع كيتخؾ فيو السػاد كالتجييدات اآللية كأية معجات 
 لمسقاكؿ يرجر صاحب العسل تعميسات باستخجاميا حدب إشعاره الثاني كذلظ إلى أف يتع إنجاز األشغاؿ .

 ( : تقريخ صاحب العسل :12/2ة )الساد

اذا اخفق صاحب العسل في اف يجفع الى السقاكؿ أي دفعة تدتحق كفقًا لمعقج ، أك أنو قج قاـ باإلخالؿ 
” السادة “بالعقج، بالخغع مغ تدمسو إشعارا خصيًا بحلظ، فإنو يحق لمسقاكؿ اف يػجو اشعارًا باإلشارة إلى ىحه 

اياـ( مغ تاريخ تدمسو لالشعار، 7يقع صاحب العسل بسعالجة التقريخ خالؿ )كمبيشًا فيو التقريخ. كإذا لع 
 فإنو يسكغ لمسقاكؿ أف يعمق تشفيح االشغاؿ بكامميا أك أية اجداء مشيا.

( يػما مغ تاريخ تدمسو اشعار السقاكؿ، فإنو يسكغ 28اذا لع يقع صاحب العسل بسعالجة التقريخ خالؿ )
 و اشعار ثاف لراحب العسل خالؿ مجةلمسقاكؿ إنياء العقج بعج تػجي

 ( يػما أخخى . كعشجئح يتعيغ عمى السقاكؿ إخالء السػقع .21)

 ( : )اإلفالس( :12/3السادة )

اذا أعمغ عغ اف أيًا مغ الفخيقيغ قج أصبح معدخا بسػجب أي قانػف مصبق، فإنو يحق لمفخيق اآلخخ، بػاسصة 
مثل ىحه الحالة، يتعيغ عمى السقاكؿ )اذا كاف ىػ الفخيق  اشعار خصي، اف يشيي العقج برػرة فػرية. كفي
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السعدخ( اف يخمي السػقع، تاركا فيو أية معجات لمسقاكؿ كالتي يرجر صاحب العسل بذأنيا اشعارًا خصيًا 
 بزخكرة استعساليا حتى يتع إنجاز األشغاؿ .

 ( : الجفع عشج اإلنهاء :12/4السادة )

في أف ُيجفع لو الخصيج الستبقي لكيسة ما نفحه مغ اشغاؿ كما كرده  –ء العقج بعج إنيا -يكػف السقاكؿ مدتحقاً 
 الى السػقع مغ مػاد كتجييدات آلية برػرة معقػلة، كعمى اف يتع تعجيل السبمغ السدتحق لذسػؿ ما يمي : 

 (،10/4أية مبالغ تدتحق لمسقاكؿ مقابل التغييخات عسال باحكاـ السادة ) –أ 
 ق لراحب العسل ،أية مبالغ تدتح -ب
 اإلفخاج عغ معجات السقاكؿ في حالة كضع اليج أك استخجاميا مغ قبل صاحب العسل . -ج
( ، فإنو يكػف مدتحقًا الستيفاء مبمغ 12/3( أك )12/1إذا قاـ صاحب العسل بإنياء العقج عسال بالسادة ) -د

 %( مغ قيسة اجداء االشغاؿ التي لع تشفح بتاريخ اإلنياء .20يعادؿ )
( ، فإنو يكػف مدتحقًا لكمفة تعميق العسل 12/3( أك )12/2إذا قاـ السقاكؿ بإنياء العقج عسال بالسادة ) -ىػ

 %( مغ قيسة االشغاؿ التي لع تشفح بتاريخ االنياء.10كاالخالء معًامزافا إلييسا مبمغًا يعادؿ )

 ( يػما مغ تاريخ األشعار. 28عمى اف يتع دفع ما يدتحق دفعو اك استخداده خالؿ )
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 الفرل الثالث عذخ
 السخاشخ والسدؤولية

RISK AND RESPONSIBILITY 

 ( : عشاية السقاول باألشغال : 13/1السادة )

السباشخة كحتى تاريخ صجكر شيادة يتحسل السقاكؿ السدؤكلية الكاممة عغ العشاية باألشغاؿ ابتجاء مغ تاريخ 
(، إذ تشتقل مدؤكلية العشاية باألشغاؿ حيشئح إلى صاحب العسل. أما إذا 8/2تدمع األشغاؿ بسػجب السادة )

لحق باألشغاؿ أي ضخر أك خدارة خالؿ الفتخة السحكػرة أعاله ، فإنو يتعيغ عمى السقاكؿ أف يقـػ بإصالح 
 األشغاؿ مصابقة لمعقج . مثل ىحا الزخر أك الخدارة ، لتربح

كما لع تكغ الخدارة أك الزخر ناتجة عغ أي مغ مدؤكليات صاحب العسل ، فإنو يتعيغ عمى السقاكؿ أف 
يعػض صاحب العسل كمقاكلي صاحب العسل كككالئو كمدتخجميو عغ كل خدارة أك ضخر يمحق باألشغاؿ 

خالؿ السقاكؿ بالعقج إىسااًل أك تقريخًا ، ىػ أك ، كعغ كل السصالبات أك الشفقات الشاتجة عغ األشغاؿ بدبب إ
 أي مغ ككالئو أك مدتخجميو.

 ( : القػة القاهخة :13/2السادة )
إذا تعحر عمى أي فخيق ، أك كاف سيتعحر عميو ، الكياـ بأي مغ التداماتو بدبب قػة قاىخة فإنو يتعيغ عمى 

إذا تصمب األمخ، فإنو يتعيغ عمى السقاكؿ أف يعمق ذلظ الفخيق الستأثخ إشعار الفخيق اآلخخ فػرًا باألمخ. ك 
 تشفيح األشغاؿ، كالى السجى الحي يتفق عميو مع صاحب العسل أف يقـػ بإخالء معجات السقاكؿ.

( يػما، فإنو يسكغ ألي مغ الفخيقيغ أف يخسل إلى الفخيق اآلخخ 84إذا استسخ مفعػؿ القػة القاىخة لسجة )
 ( يػما مغ تاريخ إرساؿ اإلشعار.28بح اإلنياء نافحا بعج مخكر )إشعارا باإلنياء ، عمى أف ير

بعج اإلنياء، يكػف السقاكؿ مدتحقًا لمخصيج غيخ السجفػع مغ قيسة األشغاؿ السشفحة كالسػاد كالتجييدات اآللية 
 التي تع تػريجىا برػرة معقػلة إلى السػقع ، مع شسػؿ

 -ما يمي :
 (،10/4السادة ) أية مبالغ تدتحق لمسقاكؿ بسػجب - أ

 كمفة تعميق العسل كاإلخالء ، -ب
 أية مبالغ تدتحق لراحب العسل . -ج

 ( يػما مغ تاريخ اإلشعار باإلنياء .28كعمى أف يتع دفع رصيج ما يدتحق دفعو أك استخداده خالؿ )
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 الفرل الخابع عذخ

 التأميغ
INSURANCE 

 ( : مقجار الغصاء التأميشي: 14/1السادة )

السقاكؿ قبل مباشخة العسل، أف يدترجر كيػاصل عمى إدامة التأميشات التالية باسسي الفخيقيغ يتعيغ عمى 
 مجتسعيغ:

 عغ أي خدارة كضخر قج يمحق باألشغاؿ كالسػاد كالتجييدات اآللية كمعجات السقاكؿ ، أك -أ
أك مستمكاتو  عغ مدؤكلية كال الفخيقيغ تجاه أي خدارة كضخر أك كفاة كإصابة تمحق بأي شخؼ ثالث -ب

مسا قج يشجع عغ تشفيح السقاكؿ لمعقج ، بسا في ذلظ مدؤكلية السقاكؿ تجاه أية أضخار قج تمحق بسستمكات 
 صاحب العسل )فيسا عجا األشغاؿ( ، ك

عغ مدؤكلية الفخيقيغ كأي مسثل لراحب العسل كالسيشجس تجاه أية كفاة أك إصابة قج تمحق بسدتخجمي  -ج
 سل كمسثميو كأفخادهالسقاكؿ، أك صاحب الع

كالسيشجس كمدتخجميو في السػقع عجا ما يقع ضسغ مدؤكلية صاحب العسل إلى السجى الحي تحقق ، عغ 
 إىسالو أك إىساؿ مسثمو أك السيشجس أك أي مغ مدتخجمييع.

 ( : التختيبات : 14/2السادة )

مى أف تكػف كثائق التأميغ صادرة يتعيغ أف تكػف التأميشات متػافقة مع أية متصمبات محجدة في السمحق ، كع
عغ جيات مؤمشة كبذخكط تأميشية مػافق عمييا مغ قبل صاحب العسل. كسا يتعيغ عمى السقاكؿ أف يقجـ 

 لراحب العسل اإلثبات بأف كثائق التأميغ تطل سارية السفعػؿ كبأف األقداط الستختبة عمييا قج تع تدجيجىا.
ع صخفيا ليسا مغ قبل الجيات السؤمشة مقابل أي ضخر أك خدارة قج يحتفع الفخيقاف مجتسعيغ بأية مبالغ يت

تمحق باألشغاؿ، كعمى أف يتع استخجاميا إلصالح الزخر كجبخ الخدارة أك لمتعػيس عغ أية خدارة أك 
 ضخر ال يتع إصالحو.

قاكؿ يشبغي أف تتزسغ جسيع التأميشات شخشًا يشز عمى السدؤكليات الستقابمة لكل مغ صاحب العسل كالس
 باعتبارىسا كتابيغ مشفرميغ فييا .

 ( : اإلخفاؽ في استرجار التأميشات :14/3السادة )
أذا اخفق السقاكؿ في استرجار أك إدامة أي مغ كثائق التأميغ السصمػبة بسػجب السػاد السحكػرة أعاله ، أك 

دكف اإلجحاؼ بأي حق عجد عغ تقجيع اإلثبات الكافي كالػثائق كاإليراالت ، فإنو يحق لراحب العسل، 
أك معالجة أخخى متختبة لو ، أف يدترجر أية تغصيات تأميشية عغ مثل ىحا اإلخفاؽ ، كاف يجفع ما يتختب 

 عمييا مغ أقداط ، كاف يدتخد ما يجفعو إزاءىا كخرسيات مغ أية مدتحقات لمسقاكؿ .
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 الفرل الخامذ عذخ
 حل الخالفات

RESOLUTION OF DISPUTES 

 : فس الخالفات : ( 15/1السادة )

إذا لع يتع االتفاؽ ، فإّف أي خالؼ يشذأ فيسا بيغ السقاكؿ كصاحب العسل بخرػص العقج أك ما يترل بو ، 
شاماًل ألي تقيػيع أك قخار آخخ لراحب العسل ، فإنو يحق ألي مغ الفخيقيغ إحالتو لمفس بسػجب قػاعج فس 

ات ) الحكع ( أي شخز يتفق عميو الفخيقاف ، كفي حالة الخالفات ) القػاعج ( السخفقة . كيكػف فاض الخالف
 ” .القػاعج ” عجـ اتفاقيسا ، يتع تعيػيشو بسػجب 

 ( : االشعار بعجم الخضى : 15/2السادة )

( ، أك إذا لع يقع الحكع بإصجار قخاره خالؿ  Adjudicatorإذا لع يخض أي مغ الفخيقيغ بقخار الحكع) 
السذار إلييا، فإنو يسكغ لمفخيق السعتخض إرساؿ إشعار بعجـ رضاه إلى الفخيق ” القػاعج“السيمة السحجدة في 

( يػما مغ تاريخ تدمسو لمقخار أك مغ تاريخ انقزاء السيمة السحجدة التخاذ القخار. كإذا لع 14اآلخخ خالؿ )
 بعجـ الخضى خالؿ تمظ السيمة، فإف قخار الحكع يعتبخ نيائيا كممدما لمفخيقيغ. يرجر أي إشعار

أما إذا تع إرساؿ اإلشعار بعجـ الخضى خالؿ السيمة السحجدة، يكػف القخار ممدما لمفخيقيغ ليشفحاه دكنسا تأخيخ 
 ما لع كحتى تتع إعادة الشطخ في قخار الحكع بػاسصة التحكيع .

 كيع : ( : التح15/3السادة )

إف أي خالؼ صجر بذأنو إشعار بعجـ الخضى، يجب الفرل فيو نيائيا مغ قبل محكع كاحج بسػجب قػاعج 
التحكيع السحجدة في السمحق . كفي حالة عجـ اتفاؽ الفخيقيغ عمى تعيػيغ السحكع ، تقـػ سمصة التعيػيغ 

 السحجدة في السمحق بتعيػيشو .

 (1/5ع السحجد في السمحق ، كبالمغة السذار إلييا في السادة )يتع عقج جمدات التحكيع في مكاف التحكي
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 صجولما لةولمقبا دعق

 

 لثبنيا صءلجا
 

 

 

 

 : .....................................................................................سوعلمشا

 

 

 ....................................................................................: مقس ءبغلعا

 

 

 

 

 

 

 نللمنبقصي تلتعليمبا-أ

  لخبصةا سوغلشا-ة 

 تلظمبنبوا تالتفبقيبا رجنمب-ج

 

 

 

 

 

 

 سوغلش/ ا صجولما دلعقا نم ولألا صءللج متممبً دحولما لةولمقبا دعق سفتد نم صءلجهزا ا سيعتث

 .   لعبمةا

 داً سبئ سيعتث لعبمةا سوغلشا وادم على ليدتعأو  ءلغبأو إ ظبفةإ نم سوغلشهزه ا في سدي مبإّن 

 وادلما كتل على دليعّأو  يلغيأو  فيظيأو  سيفس ريلا دسثبلق ثه رخؤيو
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 لثبنيا صءلجا

 سسلفها 

 

 

 

 

 29 التعليمبت للمنبقصين  أ

 29 وثبئق العطبء 

 30 إعذاد وتقذيم عشوض المنبقصبت 

 32 تقييم العشوض وإحبلة العطبء 

 33 العمبنبت ) الكفبالت (

 34 الششوغ الخبصة  ة

 37 والعمبنبتنمبرج اإلتفبقيبت  ج

 38 نمورج كتبة عشض المنبقصة 1-ج

 39 الملحق 2-ج

 41 نمورج كفبلة المنبقصة 3-ج

 42 نمورج إتفبقية العقذ 4-ج

 43 نمورج إتفبقية فّط الخالفبت 5-ج

 44 قواعذ إتفبقية فّط الخالفبت 

 47 نمورج ظمبن األداء ) كفبلة التنفيز ( 6-ج

 48 نمورج ظمبن إصالح العيوة ) كفبلة الصيبنة ( 7-ج

 49 نمورج مخبلصة عن دفعة اإلنجبص عنذ تسلم األشغبل  8-ج

 50 نمورج إقشاس ثبلمخبلصة 9-ج

 51 متعلق ثبلذفعبت األخشىإقشاس  10-ج

 52 إقشاس متعلق ثبلذفعبت الممنوعة  11-ج
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 التعميسات لمسشاقريغ  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 ( 2021  /12 )ـ خ مشاقرو رقع 

 
 متفخقة / دالغة  بأعساؿالخاص العصاء   بسذخكع :ص الخا               

 
 
شخاء ندػخ السشاقرػة بسػجػب اإلعػالف عػغ شػخح ىػحا العصػاء، كالػخاغبيغ  يسكغ لمسقاكليغ الحيغ يحق ليع (1)

باالشػتخاؾ فػي السشاقرػػة أف يتقػجمػا لمحرػػػؿ عمػى ندػػخة مػغ كثػائق العصػػاء السػزعػة مػػع الػجعػة مقابػػل 
 دفع ثسغ الشدخة السقخر.

 تذسل وثائق العصاء لهحا السذخوع ما يمي: (2)
 دعػة العصاء بسا فييا اإلعالف -

 الذخكط العامة لمعقج األول :الجدء  -

 :الجدء الثاني -
 التعميسات لمسشاقريغ -أ 

 الذخكط الخاصة -ب 
 الذخكط الخاصة االضافية -ج 
 نساذج العخض كالزسانات كاالتفاقيات كالبيانات -د

 الجدء الثالث: -
 السػاصفات الخاصة -
 ججاكؿ الكسيات كاألسعار -
 السخصصات  :الجدء الخابع -
 السػاصفات الفشية العامة  :الخامذالجدء  -
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 تلمناقصاا روضع ميدتقو دادعإ
 

 :روضلعا ميدتق يقةشخ
، كأف   ؿلعما قعكم رةيازب كـيقأف  لمناقصةھحه ا في راؾباالشت بغري فم عمى ينبغي( 3)

 مةزلالا تماكلمعما جميع عمى ،لخاصةا ّنفقتك ّليتؤمس عمىك ّبنفس ؿيحصكأف  ّعمي رؼيتع
،  لمحميةا داتلعاا رسائك ركعبالمش ةطلمحيا ضخكؼلكا آيتھما ـٓيتف، كأف  رضلعا ـيدلتق ّل

 عمى رثؤت لتيا ؾتم، أك  بالمناقصة عالقة آل لتيا رى آلخا كرألما ؿك، ك ؿلعمكضخكؼ ا
 .ّضرع رسعاأ ضعك
 
 بتعبئة  ضلمناقا ـٕيق، ك شفتذلا ازھ في رجذلما لمناقصةا ضشع ذجٕنم عمى ضشلعا ـذيق-أ
 ٍألماكا في لمناقصةا كثائك قعٕيك ىشخأ كمالحكأي  رألسعاكا تلكمياا اكؿذجك ذجٕلنما
 .  كلزل دةذلمحا

 طبخ تلكمماكا ـقارباأل تلكمياا داكؿج في دةحكلا رسعاأ خانة تعبئة كف يكأف  رطيشت-ب
 .ضحكا
أي  صلمناقا رى ج، كإذا أ صلمناقا ؿقب فم ءاطلعا ؽثائك عمى ؿيدتعأي  ؿخاإد كزيج ال-ج
 .ّضرع ضفر لىإ ؤديي ؾلذ ففّإ،  تلتعميماھحه ا فم يبأ ؿّخأك إذا أ ؿيدتع
 

  ءاطلعا كةعكد تلتعميماھحه ا في كبمطلما ؽلنسا عمى ّضرع دـيقأف  صلمناقا عمى بيج( 4)
 : لتاليةا تماكلمعمكا تلبياناا عمى رضلعا ؿيشتمكأف 

 . ؿلكاما سميرلا صلمناقا كافعن-أ
 آعن قيعكبالت كضلمفا ؤكؿلممس ضيكلتفا بكتاك كةرشأك  فكا رداً ف صلمناقا ةمنشأ ضعك-ب
. 
 يعرلمشا، كا ازھنجكأف أ ؽسب لتيا يعرلمشاا ؼصك فبيا مع،  ّالتؤھمك صلمناقا رةخب-ج
 . قعيةكا ـقاربأ ازھنجاإ بنس فبيا، ك حاليًا آب ـزلممتا
 بالمبمغ ره،ألمك ؿلعما بصاح لصالح دؽمص ؾشيأك  مالية كفالة دـلمقا رضلعا مع ؽفري-د
 ؾتم كف تكأف  عمى، ك لمناقصةا في كؿخدلم صلمناقا زاـلتا يةدّ ج عمى ؿليدك ؽلممحا في ددلمحا
 ـل فيذلا فلممناقصي تلكفاالھحه ا دتعا.  ردفألا في ؿلمعم ّل صخرم ؾبن فع درةصا لكفالةا

 ءآنتأك ا ءاطلعا حالةإ يخرتا فم ـياأ (7)خالؿ لمجنةا ررهتق حسبما،  ءاطلعا ـٓعمي ؿيح
 لكفالةھحه ا ّليإ دفتعا ءاطلعا ّلي ؿيحا ذيلا صلمناقا ما، أ ؽسبأ مآيأ لمناقصةا كفالة صالحية

 . دلعقا كعقك داءألا فضما دـيقأف  دبع
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 تكانإذا  ّضربع آفاقأك إر آيمدتق صلمناقا لىإ بمطي رى خأ تبياناأك  تماكمعمأي -ھػ
 . تلتعميماأك ھحه ا لخاصةا تصفاكالمأك ا إلضافيةا لخاصةا ركطلشا بجكبم بةكمطم
 
  لكميةا لقيمةا آنأ عمى تلكمياا دكؿج في كدلبنا ـماأ صلمناقا آندكي لتيا رألسعاا رتعتب( 5)
  يةديٓلتما ؿألعماا ؾلذك ؿتشم آن، كأ ـلمتسمي قابمة زةمنج كرةبص كدلبنا ؾتم فم ؿك
(Preliminaries.) 
 ؾناھ تكانأك  ء،اطلعا ؽثائك في ضتناقأك  سلتباأي ا ؾناھ فكا: إذا ساللتباا ضيحكت( 6)

 سئير لىإ يطخ بمطب دـيتقأف  صلمناقا فعمى،  ءاطلعا ؽثائك في كضغمأي  ضيحكلت حاجة
 ددلمحا يخرلتاا ؽيسب دعكم في ساللتباا لةكإزا ضيحكلتا ؿجأ فم لمختصةا ءاتاطلعا لجنة
 جميع عمى راتالستفساا عمى إلجابةا يعكزت ـيت، ك ـياأ(  7)  ال يقل عغ بما ءاطلعا لفتح

 دعكلما ديدتم بمطل رراً مب ضيحكلتھحا ا ؿمث ذيتخأف  كزيج ال، ك ءاطلمع فميدلمتقا فلمناقصيا
 .رضلعا ـيدلتق ددلمحا
  :ركضلعا داعيإ( 7)
 صلخاا (/           ) ءاطع رجلخاا فم ّعمي كـمختضخؼ  فيك متكاماًل رضلعا دـيق-أ

 : ركعبمش
 .................................................................................
................................................................................. 

 آعالنإ في لمختصةا ءاتاطلعا لجنة ددهتح ذيلا ءاتاطلعا دكؽ صن في كدعيك كؿلمقاا ـسكا
 . داعلإلي فيددلمحا يخرلتاكا دعكلما ؿقبأك  في ؾلكذ ءاطلعا فع
 .  مقفاًل ّصاحب لىإ ديعاك ضفري داعإليا دعكم دبع دـيق رضعّإف أي -ب
 في صنإذا  اّل، إ فلمناقصيا فم بغري فم كربحض عمنية جمسة في دةعا ركضلعا تفتح-ج
 . رخآ كبسمأ عتباا عمى ءاطلعا كةعد

 
 :ركضلعا ميةزالإ( 8)
كيزل العخض  ّيمدتق دبع رضلعھحا ا بسح كزيج الك صلممناق مًازمم دـلمقا رضلعا ريعتب 
 في ددحإذا  اّلإ ركضلعا داعيإ يخرتا فم" داءبتا ( يػماً 60) رةلفت ّب دـتق ذيلا صلممناق مًازمم
 . دةلمھحه ا فمأشػؿ  زاـلتا دةم ءاطلعا كةعد
 : لمناقصةا رسعك فعدلا تعمال( 9)
 .ءاطلعا كةعد ركطش في ؾلذ رغي عمى صنإذا  اّلإ رينادبال رهسعاأ ـيدتق صلمناقا عمى 
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 ءاطلعا حالةوإ روضلعا متقيي
 

 :ركضلعا ـ( تقيي10)
 بجكبم درةلصاا ميةكلحكا ءاتاطلعا تتعميما بجكبم آيمػتقيك تلمناقصاا ركضع سةدرا ـيت 
 . تلتعميماا ذهٓب يةكدرا عالإط عمى كف يكأف  صلمناقا في رضيفت، ك ميةكلحكا ؿألشغاا ـاظن
 : ركضلعا ؽقيدت كبسمأ( 11)
ھحه  ّعمي كف تكأف  بيج ماك مبمغأي  جممة بحسا فبي ضتناقأك  أطخ رضلعا في دجإذا ك-أ 
 ؿيدتع ـيت بالتاليك  دةحكلا رسع ؽبيطتك ؽيتف بما لمبمغا جممة ؿيدبتع ؽلحا لمختصةا فممجنة، 

 . ؾلذل فقًاك ءاطلمع إلجماليا لمبمغأك ا رألسعاا كعمجم
 يھ تلكمماا كتابة رفتعتب،  تبالكمما كتابة كركذلما فع ـقارباأل كركذلما ددلعا ؼختمإذا ا-ب 
 . لةكمعق رغي تبالكمما لقيمةا تكانإذا  اّل، إ ؾلذل تبعًا لقيمةا تصححك مةزلمما
 كعلمجما كف يكك كعلمجما تصحيح ـيت ّفإن،  لحسابيةا تلعممياا فمأي  في أطخ دجإذا ك-ج 
 . صلممناق مًازمم لمصححا
 ماإ لمختصةا لمجنة ؽيح ّفإن،  كدلبنا فم ركثأك أ دبن ربتسعي ـيق ـل صلمناقّأف ا دجإذا ك-د
،  رى ألخا ءاطلعا كدبن عمى محممة آكأنك رةلمسعا رغي كدلبنا ؾتم رعتباأك ا رضلعا ضفر
 . ؿمقاب دكف ب ( ءاطلعا ّعمي ؿحيإذا أ فيما ) اذھتنفي صلمناقا عمىك
 يمي بما ؽلحا لمختصةا فممجنة،  آفي مبالغأك  ةكطمغم كرةبص دبن ربتسعي صلمناقا ـقاإذا -ھػ 
 : 
 ، أك  رضلعا ضفر -1
 فلمناقصيا رسعاكأ جةدارلا كؽ لسا ربأسعا مستأنسة كؿلمقاا فةربمع رألسعاا ؿيدتع -2
 قيمة فم ؿقأك أ يةكمسا ؿيدلتعا دبع رضلمع إلجماليةا لقيمةا تبقىأف  ةطيرش)  فيرآلخا
 .(لحسابيا ؽقيدلتا دبع رضلعا
ھحه  فيكرد  بما دمتقي رغي رضعأي  ؿماإھ في آبحق لمختصةا ءاتاطلعا لجنة ظتحتف( 12)
دكف  ءاطلعا حالةكإ ميةكلحكا ؿألشغاا ـاظن ـحكاأ بجكبم آصالحيات رستما كما،  تلتعميماا
 في ؽحأي  ءاطبالع زيُف ـل صمناق يأل كف يكدكف أف  ؾلذ ؿك ـيت، ك قيمة ركضلعا ؿبأق دلتقيا
 . ؾلإزاء ذ ضيكتع يبأ ؿلعما بصاح البةطم
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 ( تلكفاالا ) تلضماناا
 

 ( : ذلتنفيا كفالة ) داءألا فضما( 13)
 يًاطخ ّبالغإ يخرتا فم مًاكي( 14) رةفت ؿخال دلعقا قيعكبت كـيقأف  ءاطبالع زلفائا صلمناقا عمى

 داءألا فضما ؿلعما بصاح لىإ دـيقأف  صلمناقا عمى، ك ّل ّيمزتمأك  ّعمي ءاطلعا بإحالة
 فع درلصاا فلضماھحا ا قيمة كف تك، ك ؽفرلما فلضماا كذجنم بحس دلعقا تفاقيةا قيعكت دعن
 تمازالتا ذلتنفي ضمانًا ؾلكذ ؽلممحا في ددةلمحا بالقيمة ردفألا في ؿلمعم خصةرلما كؾلبنا دحأ
 . دلعقا راضألغ ءفاك كؿلمقاا عمى بتريت دق ما فعدل، ك تامًا ذاً تنفي دلعقا

 داءألا فضما ـيدتق فع زعج، أك  دلعقا تفاقيةا قيعكت فع رتأخأك  صلمناقا ضفإذا ر
 كعجرلدكف ا ّضربع فقةرلما لمناقصةا كفالة درةمصا ؿلعما بلصاح ؽيح ادھفعن،  كبمطلما
 .آبشأن ضيكتع يبأأك  آب البةطلما في ؽحأي  صلممناق كف يك ال، ك ءلقضاا لىإ

 
 : (لصيانةا كفالة) كبلعيا حصالإ فضما( 14)
 حصالإ فضما،  ؿألشغاا ـبتسم رإلشعاا ّتسمم دعن ؿلعما بلصاح دـيقأف  كؿلمقاا عمى 
 ؿعماأ ذبتنفي ّقيام فلضما،  زةلمنجا ؿألشغاا قيمة فم% 5)كفالة الريانة( بكيسة  كبلعيا
 ؽممح في آعمي كصلمنصا دةلمم بةكمطلما لصيانةكا صقكالنا ؿستكماكا بقيمة  كبلعيا حصالإ

ھحه  ـبتسمي، ك ردفألا في ؿلمعم صخرم ؾبن فع درةصا كف تك ثبحي، ك لمناقصةا رضع
 .قعالأ ّعن كهلمنا داءألا فضما كؿلممقا دعاُي ؿلعما بلصاح لكفالةا
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 لخاصةا روطلشا-ب
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 الذخوط الخاصة
 
عسل إلى أخخى إال بعج الحرػؿ عمى عمى السقاكؿ عجـ االنتقاؿ مغ مخحمة  -1

مػافقة السيشجس الخصية عمييا مع االلتداـ التاـ بالتشفيح حدب الججاكؿ مغ حيث 
 التختيب.

عمى السقاكؿ تقجيع بخنامج عسل يػضح مخاحل العسل كالجفعات السالية الستػقعة  -2
 . ج مػافقة الجية السكمفة باإلشخاؼلمدحب بع

ة تشفيحه لسػاقع السذخكع مػقعا مػقع مع اخح  إرفاؽ خصة عسل تفريمية بكيفي -3
السػافقة السدبقة عمى ذلظ مغ السيشجس السذخؼ عمى السذخكع مع األخح بعيغ 

 . دالمة العامة كالحفاظ عمى البيئةاالعتبار عشاصخ ال

ة لمجدئيغ األكؿ كالثاني مغ تعتبخ الذخكط الخاصة كالسػاصفات الخاصة مكسم -4
غ لمسػاصفات العامة لمسباني كالصخؽ كالجدػر الرادرة ع عقج السقاكلة كمكسمةدفتخ 

 . كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف

في حاؿ قياـ السقاكؿ بتشفيح أعساؿ غيخ مصابقة لمسػاصفات يتع أزالتيا فػرا كعمى  -5
خخ عمى نفقتو كميسا بمغت نفقتو الخاصة كلػ تصمب األجخاء أزالتيا بػاسصة مقاكؿ آ

 .التكمفة

خارج أكقات الجكاـ كأياـ العصل الخسسية في حاؿ شمب السقاكؿ ذلظ يجػز العسل  -6
 خصيا كيتحسل السقاكؿ بجؿ إضافي لمسخاقبيغ حدب قانػف العسل .

 العسلإدارة  ضبط :- 
 .السيشجس في تختيب مػاعيج اجتساعات السػقع كإعجاد محاضخ االجتساع  معيتعاكف  أف
 .ـ سيخ العسل كإعجاد التقاريخجالرػر الفػتػغخافية لبياف تق بأخحيقـػ  أف
ل السيشجس عغ إنجازاتو أكال العيػب ، أف يزع ججكاًل لحلظ ، كاف يعمع مسث إصالححالة  في

 .بأكؿ
أك مداعج السيشجس لسادة أك عسل ما فيجب عمى السقاكؿ البجء  السيشجسحالة رفس  في

يشجس أك السيشجس مقتخحاتو باإلعادة أك الترحيح إلى مسثل الس يقجـبترحيح الػضع أف 
 .الخصأ تكخار،كذلظ لتالفي 
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% ( عمى كسيات العصاء ضسغ 25البتخاء ) السالظ ( أضافو ما ندبتو ) إقميعلدمصة  يحق -
داخل حجكد الدمصة كبشفذ أسعار العصاء كال يتقاضى السقاكؿ آي عالكات  متفخقةمشاشق 
  .الديادات في حاؿ إقخارىا كتشفيحىا ىحهمقابل 

 -السقاكالت كأداء ميامو بخرػص العقج : ميشة مسارسة
 : الجيجة السسارسة

يكغ قج حجد كصف كامل لسادة أك مشتج أك مرشعيو ، فإنو مغ السفيػـ أف تكػف تمظ  لع إذا -
 لسسارساتأك العسل مالئسة ألغخاض العقج أك ما يسكغ أف يدتشتج مغ مزاميشو مشصكيًا  السادة

.والسعسػل الكياسيةلبشػد كالسػاصفات العامة كالسػاصفات التشفيح الجيجة ، بسا في ذلظ نرػص ا
    

شخيصة احزار شيادة تفخغ حجيث التخخج بتعييغ ككيال مفػضًا بسؤىل ىشجسة مجنية  السقاكؿ يمتـد -
(  400)ة الذخط يتع خرع مبمغ كقجر  بيحاكفي حاؿ عجـ االلتداـ متفخغ لمسذخكع  ،مغ نقابة السيشجسيغ 

 .استحقاقات السقاكؿشيخيا مغ  ديشار

كيتع تعييغ احج كػادر الدمصة عساؿ تشفيح السذخكع خالؿ العصل الخسسية أ يجب عمى السقاكؿ متابعة  -
  .لستابعة االعساؿ خالؿ اياـ العصل ككحلظ السحافطة عمى تقميل الزجيج قجر السدتصاع
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 نمورج كتبة عشض المنبقصة 1-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المششوع: ..........................................................العطبء سقم:................
 

___________________________________________________________ 

 
 .................................................................... : إنٗ ثنغجدر )طجفخ ثنؼًم(

 

نمذ لًُج دضٚجسر ثنًٕلغ ٔثنضؼشف ػهٗ ثنظشٔف ثنًقٛطز دّ ، كًج لًُج دذسثعز ششٔؽ ثنؼمذ ، 

نًخططجس ٔؽذثٔل ثنكًٛجس ، ٔيهقك ػشع ثنًُجلظز ، ٔيالفك ثنؼطجء ٔثنًٕثطفجس ، ٔث

......................................................................................... ثنًضؼهمز دضُفٛز أشغجل 

ثنًششٔع ثنًزكٕس أػالِ . َٔؼشع َقٍ ثنًٕلؼٍٛ أدَجِ أٌ َمٕو دضُفٛز ثألشغجل ٔإَؾجصْج 

هًٛٓج ٔإطالؿ أٚز ػٕٛح فٛٓج ٔفمجً نٓزث ثنؼشع ثنز٘ ٚشًم كم ْزِ ثنٕعجةك ثنًذسؽز أػالِ ٔصغ

يمجدم يذهغ إؽًجنٙ ٔلذسِ : ......................................... أٔ أ٘ يذهغ آخش ٚظذـ يغضقمجً نُج 

 دًٕؽخ ششٔؽ ثنؼمذ .

ٌّ ٚظم ( ٕٚيجً ي90َٕثفك ػهٗ ثالنضضثو دؼشع ثنًُجلظز ْزث نًذر ) ٍ صجسٚخ إٚذثع ثنؼشٔع ، ٔأ

ٌّ يهقك  ثنؼشع يهضيجً نُج ، ًٔٚكُكى لذٕنّ فٙ أ٘ ٔلش لذم ثَمؼجء يذر ثالنضضثو ْزِ ، كًج َمش دأ

 ػشع ثنًُجلظز ٚشكم ؽضءث" ال ٚضؾضأ يٍ كضجح ثنًُجلظز " .

ٔؽ ( يٍ شش4/4َضؼٓذ فٙ فجنز لذٕل ػشػُج ، أٌ َمذو ػًجٌ ثألدثء ثنًطهٕح دًٕؽخ ثنًجدر )

ثنؼمذ ، ٔأٌ َذجشش ثنؼًم دضجسٚخ أيش ثنًذجششر ، ٔأٌ َُؾض ثألشغجل َٔغهًٓج َٔظهـ أٚز ػٕٛح 

 فٛٓج ٔفمجً نًضطهذجس ٔعجةك ثنؼمذ خالل " يذر ثإلَؾجص "  .

ٌّ " كضجح ػشع ثنًُجلظز"  ٔيج نى ٚضى إػذثد ٔصٕلٛغ ثصفجلٛز سعًٛز فًٛج دُُٛج ، ٔإنٗ أٌ ٚضى رنك فئ

 ٕل أٔ لشثس ثإلفجنز ثنز٘ صظذسَّٔ ، ٚؼضذش ػمذثً يهضيجً فًٛج دُُٛج ٔدُٛكى .ْزث يغ " كضجح ثنمذ

 َٔؼهى كزنك دأَكى غٛش يهضيٍٛ دمذٕل ألم ثنؼشٔع لًٛز أٔ أ٘ يٍ ثنؼشٔع ثنضٙ صمذو إنٛكى .

 

 .................... يٍ شٓش: ................ ػجو : فشس ْزث ثنؼشع فٙ ثنٕٛو : ..............
 

 ثنًُجلض : ........................ صٕلٛغ
 

 شجْذ: .................................
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 الملحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يٍ ثصفجلٛز ثنؼمذ  ْزث ثنًهقك ؽضءثً  ٚؼضذش ■
 

ٌّ ثنًمجٔل يهضو : دجعضغُجء ثنذُٕد ثنضٙ صًش صؼذتضٓج ٔفمجً نًضطهذجس  يالفظز طجفخ ثنؼًم ، فئ

 دجعضكًجل ثنذٛجَجس ثنضجنٛز لذم صمذٚى ػشػّ .

 ثنذٛجٌ ثنًٕػٕع ثنًجدر

 ثنًٕثطفجس ثنفُٛز ثنؼجيز ٔثنخجطز ثنًضؼهمز  ثنًٕثطفجس 1/1/2

 .  ثنًٛجِ ٔثنًؾجس3٘. ثنطشق 2. ثألدُٛز   1

  ثنًخططجس 1/1/3

يٍ لًٛز ثنؼشع عجسٚز نًذر %   ( 3)    كفجنز ثنذخٕل فٙ ثنًُجلظز 

 صغؼٌٕ ٕٚو يٍ صجسٚخ ثٚذثع ثنؼشٔع 

ً  (  45)      يذر ثإلَؾجص  1/1/9  ٕٚيجً صمًٕٚٛج

 ثالصفجلٛز -1 أٔنٕٚز ٔعجةك ثنؼمذ 1/3

 ثنششٔؽ ثنخجطز -2  

 ثنششٔؽ ثنؼجيز -3  

 ثنًٕثطفجس -4  

 ثنًخططجس -5  

 صظًٛى ثنًمجٔل ) إٌ ٔؽذ( -6  

 ثنكًٛجسؽذثٔل  -7  

 ثنمجٌَٕ ثألسدَٙ ثنمجٌَٕ ثنز٘ ٚقكى ثنؼمذ 1/4

 ثنهغز ثنؼشدٛز نغز ثنؼمذ 1/5

 دضجسٚخ ثنًذجششر صٕفٛش ثنًٕلغ 2/1

  يًغم طجفخ ثنؼًم 3/1

  ثنًُٓذط 3/2

 ػًجٌ ثألدثء ) كفجنز ثنضُفٛز(  4/4

 ثنمًٛز -        

 % ( يٍ لًٛز ثنؼمذ10)

 % ( لًٛز ثألشغجل ثنًُؾضر5) ثنظٛجَز (كفجنز إطالؿ ثنؼٕٛح )كفجنز  

 يضطهذجس صظًٛى ثنًمجٔل 5/1

 ) إٌ ٔؽذ ثنضظًٛى( 

 

  -ػهٗ ثنًمجٔل صمذًّٚ –دشَجيؼ ثنؼًم  7/2

 ثنًُٕرػ

( أٚجو يٍ صجسٚخ ثنًذجششر دشَجيؼ 7خالل )

 خطٙ

 صؼٕٚؼجس ثنضأخٛش  7/4

 ثنمًٛز  -     

 ( دُٚجس ػٍ كم ٕٚو صأخٛش    40)      

 يٍ لًٛز ثنؼمذ%( 15)
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  ثنقذ ثأللظٗ -  
 فضشر ثإلشؼجس دئطالؿ ثنؼٕٛح  9/1

 ) فضشر ثنظٛجَز (

( ٕٚيجً يٍ صجسٚخ إَؾجص ثألشغجل دًٕؽخ 365)

 (8/2ثنًجدر )

  ثنضغٛـٛشثس: ثنؼًم دجنًٛجٔيز 10/2

 ■ صمذٚش لًٛز ثألشغجل 11/1
 دجنكٛم يغ ؽذٔل ثنكًٛجس             

 
 طٕعدجنًم  ■  

 
11/2  

 ثنُغذز ثنًتٕٚز يمجدم ثنضقؼٛشثس
 

 %( نهًٕثد ٔثنضؾٓٛضثس ثٜنٛز ثنًٕسدر 80)
 

 %( يٍ لًٛز ثنذُذ أًٚٓج ألم80أٔ )  

 ( دُٚجس    10000   )   ثنقذ ثألدَٗ نمًٛز ثنذفؼز ثنًشفهٛز 11/3

 %( يٍ لًٛز كم دفؼز10) َغذز ثنًذجنغ ثنًقضؾضر 11/4

 ثألسدَٙثنذُٚجس  ػًهز ثنذفغ 11/7

  ثنفجةذر ثنمجََٕٛز ػهٗ ثنذفؼجس ثنًضأخشر 11/8

ثنضأيُٛجس ثنًطهٕح يٍ ثنًمجٔل  14/1

 ثعضظذثسْج

 

 %( يٍ لًٛز ثنؼمذ115) ثألشغجل دًج فٛٓج ثنًٕثد ٔثنضؾٓٛضثس -أ 

 ثنمًٛز ثالعضذذثنٛز يؼذثس ثنًمجٔل -ح   

 فجدط يُفشد)   ــــــــــ   ( دُٚجس ػٍ كم  ػذ ثنطشف ثنغجنظ -ػ   
 يًٓج دهغ ػذد ثنقٕثدط

  ثنًغضخذيٍٛ ٔثنؼًجل -د   

 عهطز صؼٛـٍٛ يؾهظ فغ ثنخالفجس 15/1

 )إرث نى ٚضى ثإلصفجق ػهٗ صؼٛـُٛٓج(

 ؽًؼٛز ثنًقكًٍٛ ثألسدَٛـٍٛ

  ثنضقكٛى : 15/3

 دًٕؽخ لجٌَٕ ثنًًهكز ثألسدَٛز ثنٓجشًٛز ثنمجٌَٕ ثنٕثؽخ ثنضطذٛك        

 ثألسدٌ  يكجٌ ثنضقكٛى      

 ثنهغز ثنؼشدٛز نغز ثنضقكٛى     

 ػذد ثنًقكًٍٛ     

 

 

 

 ٔثفذ
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 المنبقصة كفبلة جرنمو 3 – ج
Form of Tender Guarantee 

 
 : ..........................مقس العطبء: .........................................................  المششوع

 
_____________________________________________________ 

 
 

 .................................................................... : م(ثنؼً طجفخ) ثنغجدر إنٗ
ٌّ  إػاليُج صى نمذ  عٛضمذو : ................................................................  ششكز ثنًُجلض أ

 ثنؼطجء ششٔؽ كجَش ٔنًج، ثنؼطجء نذػٕر ثعضؾجدز أػالِ ّػُ ثنًُِٕ نهًششٔع نهًُجلظز دؼشع

ٌّ  ،ّ ؽهذ ػهٗ "ٔدُجء ، ّػشػ يغ يُجلظز دكفجنز ثنًُجلض ٚضمذو أٌ ػهٗ صُض  يظشفُج فئ

 يذهغ نكى ٚذفغ أٌ ّػُ سؽؼز ال دضؼٓذ ٚكفم ...................................................  دُك

 :  ٚهٙ يج ثنطهخ ٚضؼًٍ ٔدقٛظ يُكى خطٙ ؽهخ أٔل ٔسٔد ػُذ .................................

 

ٌّ  -أ  ثنؼشٔع نضمذٚى يٕػذ آخش ثَمؼجء دؼذ ّػشػ دغقخ لجو ، يُكى يٕثفمز دذٌٔ ، ثنًُجلض أ

ً  ( 90 ) ح ثنًقذدر ثنؼشع طالفٛز ثَمؼجء لذم أٔ  أٔ ، ٕٚيج

 

ٌّ  -ح  ثنششٔؽ يغ ٚضٕثفك دًج ّػشػ فٙ ٔسدس ثنضٙ ثألخطجء صظقٛـ سفغ لذ ثنًُجلض دأ

 أٔ ، ثنًُجلظٍٛ إنٗ ثنًٕؽٓز ثنضؼهًٛجس فٙ ثنؼشٔع نضذلٛك ثنًقذدر

 

 أٔ ، ثنؼمذ ثصفجلٛز إدشثو فٙ أخفكّ ٔنكُ ، ّػهٛ ثنؼطجء دئفجنز لًضى لذ أَكى -ػ

 

 ثنؼمذ، ششٔؽ دًٕؽخ ثألدثء ػًجَجس صمذٚى فٙ أخفك ّٔنكُ ، ّػهٛ ثنؼطجء دئفجنز لًضى لذ أَكى -د

ً  ( 90 ) ثنذجنغز ثنكفجنز طالفٛز يذر ثَمؼجء لذم ثنطهخ ٚظهُج أٌ ٔػهٗ   إنُٛج إػجدصٓج ٔٚضؼٍٛ ٕٚيج

ٌّ  كًج  . ثألسدٌ فٙ دٓج ثنًؼًٕل ثنمٕثٍَٛ صقكًٓج ثنكفجنز ْزِ أ

 

 
 ....................................  :ثنذُك /ثنكفٛم صٕلٛغ

 .....................................  :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع
 ...............................................:ثنضجسٚخ
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 نمورج اتفبقية العقذ 4 –ج 
 

Agreement 
 

 طجفخ ثنؼًم :  

  المقـــبول :
___________________________________________________________ 

 يضفشلز / دالغز دأػًجل ثنخجص ثنؼطجء دـ :   ثنؼًم فٙ صُفٛز ثألشغجل ثنًضؼهمز ٚشغخ طجفخ

 ٔثنًكٌٕ يٍ: فغخ ؽذٔل ثنكًٛجس  ثنًشفك 
 

 

 (   OFFERالعشض   )  أوالً:

نمذ لجو ثنًمجٔل دضفقض ثنٕعجةك ثنًذسؽز فٙ ثنًهقك ، ٔثنز٘ ٚؼضذش ؽضءثً ال ٚضؾضأ يٍ ْزِ 

مذ ، ٚمٕو دضُفٛز ثألشغجل ٔإطالؿ أٚز ػٕٛح فٛٓج ٔفمجً نًضطهذجس ثنؼثالصفجلٛز ، ٔٚؼشع ثنًمجٔل ثٌ 

 (  أٔ أ٘ يذهغ آخش ٚظذـ يغضقمجً نّ دًٕؽخ أفكجو ثنؼمذ .             لذسِ ) يمجدم يذهغ إؽًجنٙ 

إٌ ْزث ثنؼشع ، ثنز٘ صمذو ثنًمجٔل دُغخضٍٛ أطهٛضٍٛ يٕلؼضٍٛ يُّ ، ًٚكٍ نظجفخ ثنؼًم لذٕنّ 

                                              2021َغخز أطهٛز ٔثفذر يُّ إنٗ ثنًمجٔل ٔرنك لذم صجسٚخ    /    / دضٕلٛؼّ ٔإػجدر

             . 

إٌ ثنًمجٔل يضفٓى نقك طجفخ ثنؼًم دأَّ غٛش يهضو دمذٕل ثلم ثألعؼجس أٔ لذٕل أ٘ ػشع 

 صى صغهًّ نضُفٛز ثألشغجل .

 .................صٕلٛغ ثنًمجٔل : ............

 ثنضجسٚـــخ :   ..............................

 ( : ACCEPTANCEقجول )  ثبنيبً:
 

ٌّ طجفخ ثنؼًم ، دًؾشد صٕلٛؼّ أدَجِ ، لذ لذم دؼشع ثنًمجٔل ٕٔٚثفك ثَّ إصثء لٛجو ثنًمجٔل  إ

 ثنؼمذ.دضُفٛز ثألشغجل ٔإطالؿ أٚز ػٕٛح فٛٓج ، عٛمٕو دًٕثفجصّ دجنذفؼجس فغخ أفكجو 

 (               )لًٛز ثنؼمذ: 
 يٍ صجسٚخ أيش ثنًذجششِ.ٕٚيج صمًٕٚٛج   خًغز ٔأسدؼٌٕ(  45يذر ثإلَؾجص:..) 

 
 صؼضذش ْزِ ثالصفجلٛز َجفزر دضجسٚخ صغهى ثنًمجٔل نهُغخز ثألطهٛز ثنًٕلؼز يٍ لذم طجفخ ثنؼًم.

 
 
 
 صٕلٛغ طجفخ ثنؼًم: ...................................

 ثنًفٕع دجنضٕلٛغ ػُّ : .............................

 ٔظٛفضّ : .........................

 ثنضجسٚخ: .........................
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 الخالفبت فطّ  اتفبقية نمورج 5- ج

Dispute Adjudication Agreement 

 

 ...........................................................:عالمششو وصف

 .................................... ه:عنوان ................................:العمل صبحت

 ....................................ه:عنوان ......................................:المقبول

 ....................................:هعنوان ..............................:المجلس ععو

 

 ثنقكى دضؼٍٛٛ يؾضًؼٍٛ ٚشغذجٌ ٔكًَٕٓج " ثنؼمذ ثصفجلٛز " دئدشثو ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ لجو نًج

ٌّ  ، " DAB "" ثنًؾهظ "ٔٚغًٗ أٚؼجً   لذ ظ،ثنًؾه ٔػؼٕ ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ يٍ كالً  فئ

 -: ٚهٙ يج ػهٗ ثصفمٕث

ً  ثالصفجلٛز دٓزِ ثنًهقمز ثنششٔؽ صؼضذش  1-   ثنضؼذٚالس إدخجل يغ ، ثنخالفجس فغّ  الصفجلٛز ششٔؽج

 .............................................................................:ػهٛٓج ثنضجنٛز

 أصؼجح دذل دفغ ٚضى عٕف ّفئَ ، ثنخالفجس فغ ثصفجلٛز ششٔؽ يٍ ( 17 ) ثنًجدر دأفكجو ػًالً  2-

 -: ثنضجنٙ ثنُقٕ ػهٗ ثنقكى

 .  (يمطٕع أٔ شٓش٘ يذهغ)  ثعضذمجء دذل  -

 . كًٛجٔيجس ٕٚو كم ػٍ دُٚجس (   )         -

-   ً  .ثألخشٖ ثنُفمجس إنٛٓج يؼجفج

 فغ ثصفجلٛز دششٔؽ ثألخشٖ ٔثنُفمجس ثألصؼجح دذالس دذفغ ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ لٛجو إصثء-3

ٌّ  ، ثنخالفجس ً  نهخالفجس كًغٕ " ثنًؾهظ " دًٓجو ٚمٕو دأٌ ٚضؼٓذ ثنقكى فئ  ثالصفجلٛز ْزِ ألفكجو ٔفمج

. 

 فغ نًٓجو ّأدثة إصثء ، نهقكى ٚذفؼج دأٌ ٔيُفشدٍٚ يؾضًؼٍٛ ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ ٚضؼٓذ -4

 فغ ثصفجلٛز ششٔؽ دًٕؽخ ّن صضقمك ثنضٙ ثألخشٖ ٔثنُفمجس ٔثنًٛجٔيجس ثالعضذمجء دذل ثنخالفجس

 . ثنخالفجس

5- ٌّ  ْٙ ثنفشٚمٍٛ دٍٛ ثالصظجالس نغز ٔصؼذش ثألسدَٙ ثنمجٌَٕ ألفكجو خجػؼز ثالصفجلٛز ْزِ إ

 . ثنؼشدٛز ثنهغز

 

 

 لالعم صبحت                     المقبولكم                               الح  

 

 

 رلك على شهذ وقذ                                 
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 (القواعذ) الخالفبت فط اتفبقية قواعذ

 

ً ٕٚ(21 ) صضؾجٔص ال يذر خالل(  ثنقكى ) ٚغًٗ خالف َشٕء فجنز فٙ-1  َشٕء صجسٚخ يٍ يج

 فشٚك أ٘ فذئيكجٌ رنك ػهٗ ثالصفجق ٚضى نى ٔإرثّ. صغًٛض ػهٗ ثنفشٚمٍٛ دجصفجق ، ثنخالف

 ّدضؼُٛٛ صمٕو أٌ ثنضؼٍٛٛ عهطز ٔػهٗ ّنضؼُٛٛ ثنًهقك فٙ ثنًقذدر ثنضؼٍٛٛ عهطز إنٗ ثنطهخ

ً ٕٚ ( 14 ) صضؾجٔص ال يذِ خالل ً  ثنضؼٍٛٛ ْزث ٔٚؼضذش إنٛٓج ثنطهخ صمذٚى صجسٚخ يٍ يج  يهضيج

 . نهطشفٍٛ

 فضشر ثَضٓجء ػُذ ثنضؼٍٛٛ يذر ٔصُمؼٙ ، ثنفشٚمٍٛ دٍٛ دجالصفجق ثنقكى صؼٍٛٛ إَٓجء ًٚكٍ  2-

ً  ٚمغ أًٚٓج نهقكى ثنًقٕل ثنخالف عقخ أٔ ثنقكى لشثس إطذثس أٔ ثنظٛجَز  . الفمج

 ، ٔال ثنفشٚمٍٛ ػٍ ٔيغضمالً  يقجٚذثً  يًٓضٓ أدثء خالل ٔٚذمٗ ٚكٌٕ أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ 3-

 ٚفظـ أٌ ّٔػهٛ ، ثٜخش ثنفشٚك ٔيٕثفمز دجؽالع إالّ  فشٚك أ٘ إنٗ ثنُظـ صمذٚى نٓ ٚؾٕص

ً  فٕسثً   . ّثعضمالنٛض أٔ ّفٛجدٚض ػهٗ ٚؤعش لذ يًج ّد ػهى ػهٗ أطذـ شب أ٘ ػٍ ٔخطٛج

 يًُٓج كم دئػطجء ، ثنفشٚمٍٛ دٍٛ فًٛج ٔعٕثةٛز دئَظجف ٚضظشف أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ -4

 . ثٜخش ثنفشٚك ّٚمذي يج ػهٗ سدٔدِ ٔصمذٚى ّلؼٛض نؼشع يؼمٕنز فشطز

 ٚؼمذْج ثنضٙ ثالعضًجع ٔؽهغجس َّٔشجؽجص ثنؼمذ صفجطٛم يغ ٚضؼجيم أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ  5-

 ّ ػهٛ ٚؾخ كًج ، ثنفشٚمٍٛ دًٕثفمز إالّ  يؼجيُٛٓج يٍ أ٘ ػٍ ٚظشؿ ال ٔأٌ ، صجيز دغشٚز

 دًٕثفمز إالّ  فُٛز أٔ لجََٕٛز خذشر أٚز ٚغضمذو أٌ أّٔ دًًٓض ثنمٛجو آخش ؽشف أل٘ ٕٚكم ال أٌ

 . ثنفشٚمٍٛ

 إرث إالّ  ّأغفه أيش أّٔ د لجو فؼم دشأٌ إدػجء أ٘ ػٍ يغؤٔالً  فجل أ٘ فٙ ثنقكى ٚؼضذش ال 6-

ٌّ  إعذجس أيكٍ  . َٛز عٕء ػٍ َجصؼ ّد لجو يج أ

 ثنٕلش فٙ ثنفشٚمجٌ إنٛٓج ٚذػٗ ثعضًجع ؽهغز ٚؼمذ ٔأٌ ثنًٕلغ صٚجسر ٚمشس أٌ نهقكى 7-

 نطهخ ثالعضؾجدز ثنفشٚمٍٛ ٔػهٗ ، يًُٓج ٔعجةك أٚز ٚطهخ ألٌنّ ٔ ٚقذدًْج ثنهزٍٚ ٔثنًكجٌ

 . ثنخظٕص دٓزث

ً  ٔٚكٌٕ ،( كًقكى ٔنٛظ) يضقٛض غٛش كخذٛش ٚضظشف أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ 8-  دجنظالفٛز يضًضؼج

ً  ٚشثِ كًج ثالعضًجع ؽهغجس نؼمذ ثنكجيهز  أٔ إؽشثءثس دأٚز ثنضمٛذ دٌٔ يُجعذج

 -: ثنضجنٛز دجنظالفٛجس ثنغٛجق ْزث فٙ ٔٚضًضغ ، ثنمٕثػذ ْزِ دجعضغُجء لٕثػذ

 

  ّإنٛ ثنًقجنز ثنخالفجس َطجق ٔكزنك ، ثنزثصٛز ّطالفٛض يذٖ ٚمشس أٌ - أ

 (.صٕفشس إٌ) ثنًضخظظز يؼشفضٓ ٚغضؼًم أٌ - ة

 . ثالعضؾٕثح أعهٕح ثػضًجد ٚضذُٗ أٌ - ت

 . ثنؼمذ أفكجو دًٕؽخ صغضقك ثنضٙ ثنضًٕٚم َفمجس دفغ ٚمشس أٌ - ث

 دًٕػٕع ٚضؼهك فًٛج صمٛٛى أٔ شٓجدثس أٔ صمذٚشثس أٔ صؼهًٛجس أ٘ ُٔٚمـ ٚشثؽغ أٌ - ج

 . ثنخالف
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 نقؼٕس ، ّٔيًغه ثنؼًم ٔطجفخ ّٔيًغه ثنًمجٔل غٛش شخض أل٘ ٚغًـ ال أٌ - ح

 ػٍ فشٚك أ٘ صغٛخ إرث ثالعضًجع ؽهغز ػمذ فٙ ٚغضًش أٌ ّٔن ، ثالعضًجع ؽهغجس

 . ثنؾهغز يٕػذ ػٍ طقٛقز دظٕسرّ إدالغ صى ّأَ يٍ ثنضقمك دؼذ ، ثنقؼٕس

 

 ثنفشٚمٍٛ لذم يٍ ثنًغذمز ثنخطٛز ثنًٕثفمز دذٌٔ نهغٛش ثالصفجلٛز ػٍ ثنضُجصل نهقكى ٚؾٕص ال-9

 أٔ ثنؼمذ ػٍ َجشب خالف أل٘ دجنُغذز دنٛم أ٘ نضمذٚى كشجْذ ثنقكى ٚغضذػٗ ال أٌ ٚشثػٗ -10

 . ّد يضظم

 أٌ ششٚطز،  ثنًقذدر ثنًٓهز خالل ّن ثنذفغ ٚضى نى إرث ثنؼًم ػٍ ٚضٕلف أٌ نهقكى ٚقك -11

 يجً.ٕٚ ( 28 ) ّيذص دزنك إشؼجسثً  ثنفشٚمٍٛ إنٗ ٚشعم

 ثنؼًم طجفخ ٚمٕو ، ثنقكى يٍ ّإنٛ صمذو ثنضٙ ثنًطجنذجس يمجدم ثنذفغ ػٍ ثنًمجٔل صخهف إرث -12

 . إصثءْج يذجنغ يٍ ثنًمجٔل ػهٗ ٚضشصخ يج ٚغضشد أٌ ٔنٓ ثنقكى إنٗ دجنذفغ

ً  ( 21 ) ّيذص دئشؼجسِ ثنفشٚمٍٛ ٚؼهى أٌ ششٚطز ٚغضمٛم أٌ نهقكى ًٚكٍ-33  فجنز ٔفٙ . ٕٚيج

 ّيٓجي أدثء فٙ ثالعضًشثس ّسفؼ أٔ ػمذِ إَٓجء أٔ ّيٓجي أدثء ػٍ ػؾضِ أٔ يٕصٓ أٔ ثعضمجنضٓ

ً  (34)خاللّ ن دذٚم دضؼٍٛٛ ٚمٕيج أٌ ثنفشٚمٍٛ ػهٗ ٚضؼٍٛ فئَٓ ، ثنمٕثػذ ْزِ دًٕؽخ  يٍ ٕٚيج

 ػّ.ثَمطج صجسٚخ

 فٙ ثنضذثٔل ٔنغز ، ٔثنفشٚمٍٛ ثنقكى ٔكزنك ثنفشٚمٍٛ دٍٛ ثالصظجل نغز صكٌٕ أٌ ٚضؼٍٛ- 14

 يشثعالس أٚز ػٍ َغخ إسعجل ٚضى ٔأٌ ثنخالفجس فغ ثصفجلٛز فٙ ثنًقذدر دجنهغز ، ثنؾهغجس

 . ثٜخش ثنفشٚك إنٗ

ً  لشثسِ ٚظذس أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼ15ٍٛ-  ٔرنك ّإنٛ ٚقجل خالف أ٘ دشأٌ ثنفشٚمٍٛ إنٗ خطٛج

ً  ( 21 ) صضؼذٖ ال فضشر خالل  فغ ثصفجلٛز عشٚجٌ صجسٚخ يٍ أٔ ّإنٛ ثنخالف إفجنز صجسٚخ يٍ ٕٚيج

ً  ثنمشثس ٚكٌٕ أٌ ٚؾخ . ّإنٛ ثنخالف إفجنز دؼذ صًش لذ كجَش إٌ ، ثنخالفجس  ّفٛ ُِٕٚ ٔأٌ ، يغذذج

ً  ٚضى ّدأَ  . ثنمٕثػذ نٓزِ ٔفمج

ً  (3 ) سلى ثنذُذ أفكجو يٍ أ٘ دُمغ ثنقكى لجو إرث 16-  ّفئَ ، َٛز دغٕء صظشف أٔ ، ّدؼًه آَفج

 ٔثنُفمجس ثنشعٕو صهك ٚشد أٌ ّػهٛ ٔٚضؼٍٛ ، َّفمجص أٔ ّأصؼجد دذل نمذغ يغضقك غٛش ٚؼضذش

 أطذقش ثنخالفجس فم دشأٌ ّإؽشثءثص أٔ لشثسثصٓ أٌ ثنُمغ رنك ػٍ َضؼ إرث ، ّن طشفٓج صى ثنضٙ

 . فجػهز غٛش أٔ دجؽهز

 -:ثنضجنٙ ثنُقٕ ػهٗ ثنقكى أصؼجح صذفغ 17-

 .يمطٕع أٔ شٓش٘ كًذهغ ثالعضذمجء دذل -

 .ثالعضًجع ؽهغجس ػمذ أٔ ثنًٕلغ صٚجسر فٙ ػًم ٕٚو كم ػٍ ثنًغجٔيجس -

-  ً  .ٔثإلػجشز ثنغفش ٔيظجسٚف ٔثنفجكغجس ثنٓجصفٛز ثنًكجنًجس يغم ثنًٓجو أدثء َفمجس إنٛٓج يؼجفج

ً  ثنًٛجٔيجس دذل ٚذمٗ -  .ّنًٓجي ثنقكى أدثء يذر ؽٛهز عجدضج

ً  ( 28 ) خالل َّٔفمجص ّأصؼجد دذل نهقكى ٚذفغ أٌ ثنًمجٔل ػهٗ ٚضؼٍٛ -  صجسٚخ يٍ ٕٚيج

ً  يُٓج ( % 50 ) َغذضٓ يج دذفغ ثنؼًم طجفخ ٔٚمٕو دزنك ثنخجطز نهفٕثصٛش صغهًٓ  . الفمج
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 ثَؼذثو أٔ إَٓجةٓج أٔ َمؼٓج دغذخ أٔ ،،  ثنخالفجس فغ دجصفجلٛز ٚضؼهك خالف أ٘ َشأ إرث -18

 . ثألسدَٙ ثنضقكٛى لجٌَٕ أفكجو دًٕؽخ ّٔصغٕٚض ثنخالف فٙ ثنُظش ٚضىّ فئَ، أعشْج
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 نمورج ظمبن األداء ) كفبلة التنفيز ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 : ...................................................................................إنٗ ثنغجدر
 .. 

 : .................................................................. ٚغشَج إػاليكى دأٌ يظشفُج

 
 لذ كفم دكفجنز يجنٛز ، ثنًمجٔل:..................................................................

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

 

 دخظٕص ثنؼطجء سلى )      /    (

 ثنًضؼهك دًششٔع :..............................................................................

 ...................( دُٚجس أسدَٙ.................................دًذهغ : ) .....................

.................................................................ٔرنك نؼًجٌ صُفٛز ثنؼطجء ثنًقجل ػهّٛ 

فغخ ثنششٔؽ ثنٕثسدر فٙ ٔعجةك ػمذ ثنًمجٔنز ، ٔأَُج َضؼٓذ دأٌ َذفغ نكى . دًؾشد ٔسٔد أٔل 

خطٙ يُكى ثنًذهغ ثنًزكٕس أٔ أ٘ ؽضء صطهذَّٕ يُّ دذٌٔ أ٘ صقفع أٔ ششؽ. يغ ركش ؽهخ 

ٌّ ثنًمجٔل لذ سفغ أٔ أخفك فٙ صُفٛز أ٘ يٍ ثنضضثيجصّ دًٕؽخ  ثألعذجح ثنذثػٛز نٓزث ثنطهخ دأ

 ثنؼمذ . ٔرنك دظشف ثنُظش ػٍ أ٘ ثػضشثع أٔ يمجػجر يٍ ؽجَخ ثنًمجٔل ػهٗ إؽشثء ثنذفغ .

 

جنز عجسٚز ثنًفؼٕل يٍ صجسٚخ إطذثسْج ٔنقٍٛ صغهى ثألشغجل ثنًُؾضر دًٕؽخ ثنؼمذ ٔصذمٗ ْزِ ثنكف

ثنًقذد يذذةٛجً دضجسٚخ..................... شٓش.....................يٍ ػجو...................... يج نى ٚضى 

 صًذٚذْج أٔ صؾذٚذْج دُجء" ػهٗ ؽهخ طجفخ ثنؼًم .

 

 

 ...........صٕلٛغ ثنكفٛم/ يظشف:.........
 

 ثنًفٕع دجنضٕلٛغ : .......................
 

 ثنضجسٚــــخ  : .......................
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 نمورج ظمبن إصالح العيوة ) كفبلة الصيبنة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 :.....................................................................................إنٗ ثنغجدر 

ٌّ يظشفُج: ....................................................................  ٚغشَج إػاليكى دأ

 ........................لذ كفم دكفجنز يجنٛز ، ثنًمجٔل: ..........................................

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

 دخظٕص ثنؼطجء سلى )      /     (

 ثنًضؼهك دًششٔع : .............................................................................

 : ) ........................................( دُٚجس أسدَٙ.................................دًذهغ 

.................................................................................................ٔرنك ػًجَجً 

طالفجس ٔثنظٛجَز دًٕؽخ أفكجو ػمذ النضضثو ثنًمجٔل نضُفٛز ؽًٛغ ثنضضثيجصّ فًٛج ٚخض أػًجل ثإل

ثنًذهغ ثنًزكٕس  -دًؾشد ٔسٔد أٔل ؽهخ خطٙ يُكى  -ثنًمجٔنز ثنًٕؽض.  ٔإَُج َضؼٓذ دأٌ َذفغ نكى 

أٔ أ٘ ؽضء صطهذَّٕ يُّ دذٌٔ أ٘ صقفع أٔ ششؽ / يغ ركش ثألعذجح ثنذثػٛز نٓزث ثنطهخ دأٌ 

ػًجل ثإلطالفجس ٔثنظٛجَز دًٕؽخ ثنًمجٔل لذ سفغ أٔ أخفك فٙ صُفٛز ثنضضثيجصّ فًٛج ٚخض أ

 ثنؼمذ ، ٔكزنك دظشف ثنُظش ػٍ أ٘ ثػضشثع أٔ يمجػجر يٍ ؽجَخ ثنًمجٔل ػهٗ إؽشثء ثنذفغ .

 

ٔصذمٗ ْزِ ثنكفجنز عجسٚز ثنًفؼٕل يٍ صجسٚخ إطذثسْج ٔنقٍٛ ثنضغهى ثنُٓجةٙ نألشغجل  دًٕؽخ 

نى ٚضى صًذٚذْج أٔ صؾذٚذْج دُجء" ثنؼمذ ٔلٛجو ثنًمجٔل دئكًجل ثنُٕثلض ٔثإلطالفجس ثنًطهٕدز يج 

 ػهٗ ؽهخ طجفخ ثنؼًم .

 صٕلٛغ ثنكفٛم/ يظشف:....................
 

 ثنًفٕع دجنضٕلٛغ : .......................      
 

 ثنضجسٚــــخ  : .......................                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عقد المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية

49 
 

 مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال  نموذج 8-ج
 

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 اً أردنٌاً.من صاحب العمل ............       مبلغ ) ...................... ( دٌنار قبضنا بأننا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الهاشمٌة من أي حق أو عالقة بالمشروع المبٌن أعاله السابقة لتارٌخ تسلم المشروع

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

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

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

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

 ....................الخاتم:
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 ثبلمخبلصةنمورج إقشاس  9-ج                  
Discharge Statement 

 

 

 ألش أَج ثنًٕلغ إيؼجةٙ ٔخجصًٙ أدَجِ :

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

 

 َمش َقٍ ثنًٕلؼٍٛ إيؼجءثصُج ٔخجصًُج فٙ أدَجِ :

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

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

 

 .....................( دُٚجسثً أسدَٛجً .دأَُج لذؼُج يٍ ................................ يذهغ ) 

 ٔرنك لًٛز ثنذفؼز ثنخضجيٛز ػٍ يششٔع إَشجء :

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

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

 

 يٕػٕع ثنؼطجء سلى :

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

َظشؿ دًٕؽخ ْزث ثإللشثس أَُج لذ لًُج دضمذٚى كجفز يطجنذجصُج ثنًضؼهمز دجنؼمذ ٔدٓزث فئَُج َذشا 

ٔفكٕيز ثنًًهكز ثألسدَٛز ثنٓجشًٛز يٍ أ٘ ريز......................................................... 

 فك أٔ ػاللز دجنًششٔع ثنًذٍٛ أػالِ إدشثء يطهمجً .

 

 ٔػهّٛ َٕلغ صقشٚشثً فٙ ...................................

 ثعى ثنًضؼٓذ : ............................................

 ......ثعى ثنًفٕع دجنضٕلٛغ: .............................

 صٕلٛغ ثنًفٕع دجنضٕلٛغ: ................................

 

 .............ثنخجصى:
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 األخشى ثبلذفعبت متعلق إقشاس 10-ج

 

 

 

 ....................................................... أدَجِ فٙ ٔخجصًٙ إيؼجةٙ ثنًٕلغ أَج ألش

 ...................................................أدَجِ فٙ ٔخجصًُج إيؼجءثصُج ثنًٕلؼٍٛ َقٍ َمش

 

ً  إلشثسثً  ٚهٙ فًٛج َٔشفك ثنؼمذ ششٔؽ فٙ ٔسد يج ػهٗ ثؽهؼُج لذ أَُج  ،ثألطٕل فغخ لذهُج يٍ يٕلؼج

 ٔغٛش ثنًذجششر غٛشْج أٔ ثنٕكالء أصؼجح أٔ ثالعضشجسثس أصؼجح أٔ ثنؼًٕالس دؾًٛغ ّفٛ َمش

ً  َٔشفك"ثٜخشٍٚ"  يٍ شخض إنٗ دفؼٓج صى ٔثنضٙ يجدٚز لًٛز رٔ شٙء ٔأ٘ ثنًذجششر ً  ؽٛج  ٔطفج

 يذجشش دشكم عضذفغ كجَش أٔ دفؼٓج صى عٕثء"  ٔعذذٓج دفؼش ٔنًٍ ثألخشٖ ثنذفؼجس نٓزِ يفظالً 

 أ٘ أٔ ػُٓى"  َٛجدز أٔ ثنذجؽٍ يٍ يمجٔنُٛج لذم يٍ أٔ ػُج"  َٛجدز أٔ لذهُج يٍ يذجشش غٛش أٔ

 ْزث دضُفٛز ثنخجطز ثنؼشٔع صمذٚى إنٗ دجنذػٕر ٚضؼهك فًٛج ٔرنك ، يًغهٛٓى أٔ ٔكالةٓى أٔ يٕظفٛٓى

 صؾش٘ ثنضٙ ثنًفجٔػجس أٔ ثنًمجٔل ػهٗ ثإلفجنز أٔ َفغٓج ثنًضثٔدر / ثنًُجلظز ػًهٛز أٔ ثنؼمذ

 . فؼالً  صُفٛزِ أؽم يٍ أٔ ثنؼمذ إلدشثو

 

ً  َمذو دأٌ َٔضؼٓذ كًج ً  صظشٚقج  فٙ دًج دفؼجس أ٘ ٔؽٕد ػٍ ثنفٕس ػهٗ ثألٔل ثنفشٚك إنٗ خطٛج

ً  ثنًغجل عذٛم ػهٗ رنك  صجسٚخ أٔ دجنذفغ لٛجيُج دضجسٚخ ٔرنك ثنذفؼجس ْزِ نغذخ يفظالً  ٔطفج

 دجصخجر ثألٔل ثنفشٚك لٛجو ػهٗ َٔشثفك كًج أٔالً  ٚقذط أًٚٓج دجنذفغ إنضثيُج صجسٚخ أٔ دجنذفغ إنضثيُج

 لذهُج يٍ إخالل أٔ يخجنفز أ٘ فذٔط فجل أػالِ إنٛٓج ثنًشجس ثنًجدر صقش ثنًذُٛز ثإلؽشثءثس

 . ثنؼمذ دأفكجو

 

ً  َٕلغ ّٔػهٛ  /        / :      فٙ صقشٚشث

 
 

 ........................................................ :ثنًضؼٓذ ثعى

 ..............................................:دجنضٕلٛغ ثنًفٕع ثعى

 .................................................. :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع

 ...............................................................:ثنخجصى

 

 

 

 

 
 

 ػًٕالس أ٘ دذفغ لٛجيٓ ػذو فجل ٔفٙ ثألخشٖ دجنذفؼجس ثنًضؼهك ثإللشثس صمذٚى ثنًمجٔل ػهٗ   *

 ّػشػ عٛشفغ ثإللشثس ْزث ٚمذو ال يٍ ٔكم ،ّيُ ثنًمذو ثإللشثس فٙ رنك ٚزكش أٌّ ػهٛ أصؼجح أٔ

 . ثنؼشع ػٍ يُفظم يغهك ظشف فٙ ثإللشثس ٔػغ ثنًمجٔل ٔػهٗ ،
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 الممنوعة ثبلذفعبت متعلق إقشاس   11 –ج 

 

 

 
 ...................................................... أدَجِ فٙ ٔخجصًٙ إيؼجةٙ ثنًٕلغ أَج ألش

 ...................................................أدَجِ فٙ ٔخجصًُج إيؼجءثصُج ثنًٕلؼٍٛ َقٍ َمش

 

 

ً  إلشثسثً  ٚهٙ فًٛج َٔشفك ثنؼمذ ششٔؽ فٙ ٔسد يج ػهٗ ثؽهؼُج لذ أَُج  ثألطٕل فغخ لذهُج يٍ يٕلؼج

 أٔ ٔكالء أصؼجح أٔ ثعضشجسثس أصؼجح أٔ ػًٕالس كجَش "عٕثء يذجنغ أ٘ دذفغ َمى نى دأَُج فٛٓ َمش ،

 دئػطجء َمى ٔنى يجدٚز   لًٛز   رٔ شٙء أ٘ دضمذٚى َمى ٔنى يذجشش غٛش أٔ يذجشش دشكم "عٕثء غٛشْج

 ، دجنٕثعطز أٔ "يذجششر "عٕثء ثألشٛجء ْزِ يغم صمذٚى أٔ ثنًذجنغ ْزِ يغم نذفغ صؼٓذثس أٔ ٔػٕد

 "َٛجدز أٔ ثنذجؽٍ يٍ يمجٔنُٛج يٍ أٔ ػُج "َٛجدز أٔ لذهُج يٍ صى لذ رنك كجٌ إرث ػًج ثنُظش دغغ أٔ

 ثنًغجل عذٛم ػهٗ رنك ٔٚشًم،  ثألٔل ثنفشٚك إنٗ يًغهٛٓى أٔ ٔكالةٓى أٔ يٕظفٛٓى يٍ أ٘ أٔ ػُٓى

 فًٛج ٔرنك، ال أو سعًٛز   دظفز ٚضظشف كجٌ إرث ػًج ثنُظش دغغ " يٕظف " أ٘ ثنقظش ال

 أٔ َفغٓج ثنًضثٔدر / ثنًُجلظز ػًهٛز أٔ ثنؼمذ ْزث دضُفٛز ثنخجطز ثنؼشٔع صمذٚى إنٗ دجنذػٕر ٚضؼهك

 . فؼالً  صُفٛزِ أؽم يٍ أٔ ثنؼمذ إلدشثو صؾش٘ ثنضٙ ثنًفجٔػجس أٔ ثنًمجٔل ػهٗ ثإلفجنز

 

 "يذجششر "عٕثء ثنذفؼجس ْزِ يغم دضمذٚى َؼذ أٔ يًُٕػز دفؼجس أ٘ دضمذٚى َمٕو ال دأٌ َٔضؼٓذ كًج

ً  أٔ ثنذجؽٍ يٍ يمجٔنُٛج لذم يٍ أٔ لذهُج يٍ رنك أكجٌ "ٔعٕثء دجنٕثعطز أٔ  أٔ يٕظفٛٓى يٍ أٚج

  صُفٛزِ أٔ صًذٚذِ أٔ صؾذٚذِ أٔ ثنؼمذ ْزث دؼذٚم ٚضؼهك فًٛج " يٕظف " أ٘ إنٗ يًغهٛٓى أٔ ٔكالةٓى

ً  َٕلغ ّٔػهٛ  /      / :       فٙ صقشٚشث
 

 

 .................................................... :ثنًضؼٓذ ثعى

 .......................................... :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع ثعى

 ........................................ :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع صٕلٛغ

 ................................................ .......... :ثنخجصى

 

 

 

 

 

 أ٘ دذفغ ّلٛجي ػذو فجل ٔفٙ ثنًًُٕػز دجنذفؼجس ثنًضؼهك ثإللشثس صمذٚى ثنًمجٔل ػهٗ     *

 ثإللشثس ْزث ٚمذو ال يٍ ٔكم ،ّيُ ثنًمذو ثإللشثس فٙ رنك ٚزكش أٌ ػهٛٓ أصؼجح أٔ ػًٕالس

 . ثنؼشع ػٍ يُفظم يغهك ظشف فٙ ثإللشثس ٔػغ ثنًمجٔل ٔػهٗ ، ّػشػ عٛشفغ
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 ثنًٕثطفجس ثنفُٛز
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 -ويذسل ما يمي : والحفخيات التدػية أعسال
 : الحفخيات  - 1/  3

 ككػػحلظ السصمػبػػةالحفخيػػات مػػغ كػػل نػػػع تخابػػي أك صػػخخي ميسػػا كانػػت األعسػػاؽ  عسػػل           
كالصػليػػة لمصخيػػق  العخضػػيةحدػػب السخصصػػات كالسشاسػػيب كتعميسػػات السيشػػجس السذػػخؼ كالسقػػاشع 

إيرػاؿ الصخيػق الججيػج  ذلػظبػبعس سػػاء كػاف  بعزػياج إيرػاؿ كربػط الصػخؽ عيػكيجب عمى الست
ذلػػظ أعسػاؿ حفخيػػات اك  تصمػببػخخخ قػجيع أك إيرػػاؿ كربػط الصخيػق الججيػػجة بعزػيا بػػبعس ميسػا 

السذػخؼ كضػسغ جسيػع  السيشػجسشسع ضسغ جدع الصخيػق لمػصػػؿ إلػى السشاسػيب التػي يحػجدىا 
اء فػػي مشػاشق الصسػػع أك سػػ  الصخيػقجػػانبي  تيػحيبأنػػاع التخبػة ) تخابػػي أك صػخخي ( مػع ضػػخكرة 

بصخيقػة مائمػة لكػي ال تػؤدي  تيػحبتكػػف عسػديػة عمػى جدػع الصخيػق بػل  مشاشق القصػع بحيػث ال
 السيشجس كعمى أف تكػف ناجحة مخبخيػاً  مػافقةالحفخيات لمصسع بعج  استعساؿكيسكغ  االنييارإلى 

زيػػادات كعمػػى  السذػػخؼ دكف السصالبػػة بػػأي السيشػػجسكنقػػل الفػػائس خػػارج السػقػػع حدػػب تعميسػػات 
 % مغ الكثافة العطسى كسا تحجد بتجخبة بخككتػر95 بجرجةالستيعج رؾ الصبقة الشيائية لمحفخيات 

. 

ـ بعػػػج عػػػخض قاعػػػجة الجػػػجار مػػػغ 1ككػػػحلظ تذػػػسل الحفخيػػػات لمقػاعػػػج الجػػػجراف االسػػػتشادية باضػػػافة 
يػات التػي بكامػل ارتفػاع الجػجار كفػي حالػة القصع  working spaceناحية الصسػع كسشصقػة عسػل 

ـ يقػػـػ السقػػاكؿ بعسػػل الحفخيػػات الالزمػػة حدػػب السػاصػػفات الفشيػػة كالسيػػػؿ  4يديػػج ارتفاعيػػا عػػغ 
 السشاسبة تفاديا الية  انييارات كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ كبجكف اية مقابل لتمظ االعساؿ  

 أعمبل الطمم  -4
   -الشاتج عغ القصعيات : التخابيالصسع  4/1

التخابــي الشــاتج عــغ أعســال الحفخيــات تدــتخجم هــح  الســػاد ألعســال الــخدم عمــى شبقــات  القصــعحالــة  فــي
 تحقق السػاصفات التالية  بحيث
 .سع بعج الجحل  20ال تديج سساكة الصبقة عغ  أن  -1
% مـغ كثافـة بخوكتـػر السعــجل ألخـخ شبقتـيغ مـغ الصســع  95تقـل عــغ  الالـخك  درجـة -2

ـــة  ـــكلســع  20وبدساكـ ـــة )  ل  supشبقـــة بعـــج الــجحل اسفـــل شبقـــة القاعـــجة التخابيـ

Grade  وذات )CBR10يقل عغ  ال  %. 
مــغ كثافــة بخوكتــػر السعــجل لمصبقــات الدــفمي بحيــث ال  95تقــل عــغ  الالــخك  درجــة -3

   .% 8مغ  اكبخ C B R –7   أو A-   6ترشيفتكػن السػاد ذات 
 . 3سع غع / 1ر7عغ  تقلالجافة العطسى ال  الكثافة  -4
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 (AASHTo) (     ) (   T 267)% حدب شخيقة 5ال تديج عغ   العزػية السػاد -5
 ( :   ROCk FiLL)  الرخخي أعسال الصسع  – 4/2

   -الصسع الرخخي مالئسة إذا حققت الذخوط التالية : مػاد تعتبخ
 سع  30اكثخ مغ السػاد اكبخ مغ  أو% 25كان  إذا -1
 سع  7ر5اكثخ مغ السػاد أكبخ مغ  أو% 50كان  إذا -2
 / أ مشاشق ردم بدساكة أقل مغ متخ 4/2 -3
 بحيـثالخدم الرخخي مغ قصع صخخية مختمفة األحجام حدب سسظ الصبقـة السـخاد إنذـاؤها  مػاد تتألف

مـغ مـػاد  األقـل% عمـى 75سع وان تؤلف هح  الحجـػم مـا ندـبته 50ال يديج سسظ الصبقة الػاحجة عغ 
، عمـى أن ال أعمـى% مشهـا كحـج 25ندـبته  مــا    Materials Fillny سـػاد السالئـةالصبقة وتػلـف ال

مــػاد مالئــة مشاســـبة  اســتخجامسســـاكة الصبقــة أال فــي حـــاالت  3/2يديــج حجــع الرــخػر الكبيــخة عـــغ 
% مغ سـساكة الصبقـة ويجـب أن 90ومزافة برػرة مشفرمة حيث يسكـغ استخجام حجع صخػر يعادل 

الفـخد والـجحل وذات وزن نـػعي ال يقــل  أعســالة قاسـية صــمبة قـادرة عمـى تحسـل تكـػن الـقصــع الرـخخي
   2.  25عغ 
عسميــة الــجحل يجــب أن يــتع فحــز درجــة ر ك لهــح  الصبقــة بػاســصة الصخيقــة السدــاحية  إتســام بعــج

Survey test)) بصخيقـة قـخص التحسيـل) أو  Plate  (Test  Beariny  يـخد شـخح مفرـل  حيـث
أمــا حــجود  0( 1) رقــعفــي السمحــق   وحــجود   Suevy  Plate)   لصخيقــة أجــخاء الفحــز السدــاحي 

   -: التالية( ؼيجب تحقق السعادلة   (Beariny  test تجخبة قخص التحسيل  
ME 2          

( E= Youny   Modulus )                 :           
ME 1 

 ردم بدساكة أكثخ مغ متخ :  مشاشق -/ب4/2
التخبــة  كانــت( (TOPPiNGالقصــع وعشــج الػصــػل إلــى مشدــػب القاعــجة التخبيــة) حالــةفــي  -2/2/ 3

سـع ( اسـفل القاعـجة التخابيـة  20أن الصبقـة ) وبدـساكة  مـغ% وبعج التأكج 15 اكبخمغ  C . B. Rذات
األرض  تشطيـفيـتع  فأنـةA-7 أوA-6 تحـت يقـع% وترـشيف ال 10يقـل عـغ  ال  C.B.Rتحقق ندبة 

% 98ك بحـج أدنـى  رسع مغ األرض ورشها بالساء ودحمها إلى درجـة 20مغ الجحور والشباتات وحخث 
ــع (  ــالستخ السخب ــاول ب ــتع محاســبة السق ــجل ) ي ــػر السع ــة بخوكت ــتعمــغ كثاف ــػاد  وي ــة م بعــجها وضــع شبق

سـع ال تحقـق السػاصـفات 20كة وبدـسا التخابيـةالفخشيات ، وفي حال كػن السػاد لمصبقة اسـفل القاعـجة 
   0 ادناة 3/2/3، فأن العسل يتع حدب البشج  أوA-7- A-6تحت  يقع الC .B .Rالسحكػرة أعال  

القصــع وعشــج الػصــػل إلــى مشدـػب القاعــجة التخابيــة وكانــت مــػاد هــح  الصبقــة ذات  حالــةفـي  – 3/2/3
C.B . R  ومغ ثع يتع فحـز السـػاد اسـفل سع 20% فأنة يتع إزالة هح  الصبقة بدساكة 15مغ  أقل ،

% أو ذات ترـشيف  10مـغ  أقـل C . B .Rذات السـػادسع ، فإذا كانـت هـح  20القاعجة التخابية ولعسق 
A-6  أوA-7هــح  الســػاد أو اســتبجالها بســػاد بحيــث تحقــق  تحدــيغيــتع  فأنــةC.B .R  يقــل عــغ  ال
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) وتعتبخ هح  السػاد محسمـة عمـى سـعخ الصسـع (  A-6  أوA-7السػاد ذات ترشيـف تكـػن % وان ال 10
   0بحيث تحقق السػاصفات الػاردة بالججول السخفق  التخابيةويتع بعج ذلظ وضع مػاد القاعجة 

في حالة القصع وعشـج الػصـػل الـى مشدـػب القاعـجة التخابيـة وكانـت السـػاد صـخخية يجـب إزالـة  3/2/4
ــة واســتبجال 15 ــة ســع مــغ مشدــػب القاعــجة التخابي ــة السبيش ــة لسػاصــفات القاعــجة التخابي ها بســػاد مصابق

 بالججول السخفق.
نــػاتج القصــع والحفخيــات غيــخ الرــالحة أو الفائزــة عــغ الحاجــة ونقمهــا إلــى مكــان  أزالــهيــتع  -3/2/5

السػقـع  يكـػن يػافق عمية السهشجس السذخف عمى أن ال يمحق ضـخرا  بـأمالك األخـخيغ ، وان ال  مشاسب
 .الجانبيةات أو مجاخل العبارات وال يؤثخ عمى اتدان ميػل الصخيق بجانب السشحجر 

في حالة عـجم كفايـة أو عـجم صـالحية نـػاتج القصـع والحفخيـات ألعسـال الـخدم فعمـى السقـاول  – 3/2/6
اســتخجام مــػاد ردم مــغ خــارج السػقــع ويــتع محاســبة السقــاول عــغ هــح  األعســال بــالستخ السكعــب كســػاد 

 مدتعارة بغس الشطخ عغ مدافة نقل السػاد.
لرــخخي والتخابــي حدــب السقصــع الشســػذجي خشــادق جانبيــة لمصخيــق فــي مشــاشق القصــع ا تشفيــح 7/ 3/2

مذـسػال   العسـل، وعمى أن يخاعى انتطام السيل الصػلي لمخشجق ، لترـخيف السيـا  ، ويعتبـخ هـحا  السخفق
 0بأسعار الفتػح والتدػية 

/أ( أعــال  عمــى أن التديــج 4/2يخاعــي مــا ورد مــغ خــػاص مــػاد وشــخق اختبــار وإنذــاء تحــت البشــج )  
جة عغ متخ واحج مـع ضـخورة التقيـج باألحجـام التاليـة ضـسغ هـح  السشـاشق   وكمسـا سساكة الصبقة الػاح

 كانت السػاد السالئة مائمة لمخذػنة كمسا كان ذلظ أفزل :
 (  Rock  Fill  Materialمػاد الخم الرخخي : )

 ندبة السار    الحجع 
 100    سع 90
 %90-60    سع 60
 %50-25    سع 30
 % 5-0     سع 15
 ( filliny  Materialsالسػاد السالئة : )  – 2

  ندبة السار % مقاس السشخل
    100    بػصة 6
 100-92 بػصة 5
 90-83 بػصة 4
 88-74 بػصة 3
 80-60 بػصة 2
 74-50 بػصة 1 2/1
 66-40 بػصة  1
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 58-32 بػصة 4/3
 52-30 بػصة 2/1
 50-28 بػصة 8/3
 #4 30-40 
 #200 0-10 
 . أعسال الفخشيات :5

 : األول( الػجه  SUP BASE) األساسشبقة ما تحت  -5/1
أو الرـخػر البازلتيـة أو  الجيـخي في هـح  الصبقـة مـغ نـاتج تكدـيخ الحجـخ   تدتخجمالسػاد التي  تتكػن 

ع ) ـعمـى أن تحقـق السػاصـفات الـػاردة فـي الجـجول رقـ ،الجخانيتية أو مغ مػاد حرسة الديل السغخبمـة 
هـح  الصبقـة كسـا هـػ مبـيغ بالسقـاشع العخضـية السخفقـة ويذـسل  إنجاز( السخفق والعسل السصمػب هػ  2

بالدــساكة والسيــػل  الســاء وخمــط و دحــل الســػاد حتــى السشاســيب السصمػبــة و ورشذلــظ تقــجيع وتػريــج 
 العخضية . بالسقاشع   السحجدة

او الجخانيتيـة أو حرـسة الدـيل السغخبمـة أو أيـة  تكديخ الرخػر البازلتية ناتجحال استخجام مػاد  وفي
أو حرخها بصخيقة مشاسبة بحيـث تحقـق التساسـظ  السػادمتساسكة فأنه يجب أن يتع معالجة   غيخمػاد 

. وحدـبسا يخاهـا السهشـجس السذـخف % 95وتكػن درجة الخك السصمػبه  لمفخشياتعمى السيػل الجانبية 
. 

وقبـل  جافـةحالـة السـػاد وهـي  فـي(   S.Eحـز السكـافا الخممـي ) ألجـخاء ف العيشـة: يتع اخـح  مالحطة
 رشها بالساء .

 ( الػجه الثاني : BASEشبقة األساس )  -2/  5
الرـــخػر الجيخيـــة أو البازلتيـــة أو  تكدـــيخالتـــي تدـــتخجم فـــي هـــح  الصبقـــة مـــغ نـــاتج  الســـػاد  تتكـــػن 

( والعسـل السصمـػب  3في الججول السخفق رقـع )  والسبيشةالجخانيتية عمى أن تحقق السػاصفات السصمػبة 
بالسقاشع العخضية السخفقـة ويذـسل ذلـظ تقـجيع وتػريـج ورش السـاء  مبيغهػ إنجاز هح  الصبقة كسا هػ 

فــي السقــاشع العخضــية  السحــجدةوالسيــػل  وبالدــساكةالسشاســيب السصمػبــة   حتــىوخمــط وفــخش و دحــل 
 السخفقة  .

غيـخ متساسـكة فانـه يجـب أن  الجخانيتيـة  أوالرـخػر البازلتيـة  تكدـيخنـاتج   مـػادحالة اسـتخجام  وفي
 التساسظ السصمػب لكامل عخض الصخيق ، وفي حالة عجم تحقيق ذلظ تحقق
أو حرــخها بصخيقــة مشاســبة بحيــث تحقــق التساســظ عمــى السيــػل الجانبيــة  الســػادأن يــتع معالجــة  يجــب

 .% 98لسصمػبه وتكػن درجة الخك االسهشجس السذخف  يخا وحدب ما 
( في حالة السػاد وهي جافـة وقبـل رشـها SEألجخاء فحز السكافا الخممي )  العيشة: يتع اخح  مالحطة
 بالساء .
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 (PRIME COAT. الػجه التأسيدي ) 6
حدـب  2م( كغـع /  1,5 – 1أن يـخش ) عمـى( MC-70مـغ نـػع )  اإلسـفمتيجب أن يكػن  - 1/  6

 السذخف . السهشجسنػعية الدصح السخاد رشه وبسػجب تعميسات 
 الشهائي لصبقة األساس بػاسصة ضاغصة هػائية أو مكشدة ميكانيكية . الدصحيجب تشطيف  -2/  6
بالســــاء وبرــــػرة خؽيفــــة قبــــل رش اإلســــفمت بــــثالث ســــاعات ووفقــــا   الدــــصحرش و دحــــل  - 3/  6

 . السذخفلتػجيهات السهشجس 
( درجــة  80 – 45رشــاش ميكــانيكي مقبــػل وبجرجــة الحــخارة السشاســبة )  بػاسصـــةيــتع الـــخش  - 4/  6

 مئػية .
 أو العػاصف الخممية . الذجيجةالخش في األجػاء الساشخة وذات الخياح  يسشع  -5/  6
 عمى األسصح السخشػشة . الديخيسشع حخكة  - 6/  6
 ( السخفق . 4رقع ) حدب الججول  السخبخيةالفحػصات  - 7/  6
 
 ( .SEAL COAT/ الػجه الختامي )   7
 
جـجول  فـيبـازلتي وبـالخػاص السبيشـة   أوحرسة ناتج تكديخ حجخ جيخي أو جخانيتـي  تدتعسل  -7/1

 .1991( السخفق وحدب مػاصفات إنذاء الصخق والجدػر لعام  5رقع ) 
 . ميكانيكياستعسال مػزع حرسة ميكانيكي ورشاش إسفمت  يجب  -7/2
( 5( معجل الخش حدـب مـا ورد فـي جـجول رقـع )RC250( أو  )RC80)  أويدتعسل إسفمت  - 7/3

 السخفق .
 اإلسفمت في األجػاء الساشخة أو ذات الخياح الذجيجة أو العػاصف الخممية. لسػاديسشع الخش  - 7/4
 ( السخفق. 5حدب الججول رقع )  السخبخيةالفحػصات  - 5/ 7
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 أعسال الخمصات اإلسفمتية – 8
 
 (  Tack COAT/ أ  الػجه الالصق ) 8
 
 م .1991تتع هح  األعسال وفقا  لسػاصفات إنذاء الصخق والجدػر لعام  -
(  RC800( أو ) RC250تــتع أعســال الػجــه الالصــق بحيــث يكــػن اإلســفمت السدــتعسل مــغ نــػع ) -

 وحدب شمب السهشجس السذخف وبالسعجل الحي يتصمب واقع العسل وحدب نػع الدصح السخاد رشه .
يجــب تشطيــف الدــصح جيــجا  بػاســصة الزــاغصة الهػائيــه ) الكسبخيدــخ( قبــل رش الػجــه الالصــق وال  -

 يجفع سعخ لهحا العسل وإنسا يكػن محسال  عمى أعسال الخمصة اإلسفمتية .
 جػاء الساشخة وذات الخياح الذجيجة أو العػاصف الخممية .يسشع الخش في األ -
( وذلظ إعتسـادا  عمـى نـػع مـادة الػجـه الالصـق 2كغع / م 0.1-0.6يكػن معجل رش الػجه الالصق ) -

 وعمى نػع الدصح السخاد رشه وحدب تعميسات السهشجس السذخف .
 تسشع حخكة الديخ عمى األسصح السخشػشة . -
 م .1991فقا  لسػاصفات إنذاء الصخق والجدػر لعام تتع هح  األعسال و  -
يتع رش الػجه الالصق قبل وضع الخمصة اإلسفمتية بداعتيغ عمـى األقـل عمـى ان يـتع تدفيـت جسيـع  -

األسصح السخشػشة بهح  السادة في نفذ اليػم وال يدسح بػضع خمصة إسفمتية عمى هـح  األسـصح فـي 
 جس السذخف عمى ذلظ .اليػم التالي ما لع تؤخح مػافقة السهش

 
 (   HOT MIX/ ب الخمصة اإلسفمتية الداخشة ) 8 
( ويكـػن اإلسـفمت السقمـػب  HOT Bituminous conreteالخمصـة اإلسفمتية تكػن مغ نـػع )  –أ 

 ( وحدب شمب السهشجس السذخف .  60 / 70أو   100 /  80هػ االسفمت الجامـج)
( درجـة مئػيـة كسـا يجـب ان  ( 120يجب ان اليقل درجة الحخارة بعج الفخادة وقبل الجخل مباشخة عغ  -

 -تكػن درجة حخارة الخمط كسا يمي : 
 80 / 100 األسفمت                                      60 / 70اإلسفمت 

    3  -م 156                        2م + 158درجة حخارة الخمط 
  3 -م 143                3 -م 148درجة حخارة قػالب مارشال 
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إن درجـــــة الحـــــخارة بعـــــج الفـــــخادة مباشـــــخة هـــــي الجنيـــــا التــــي يجــــب أن تبــــجأ عشــــجها الــــجحل األولـــــى 
(Breakdown  Rolling وال يدسح ان تكػن درجـة الحـخارة  أقـل مـغ ذلـظ كسـا أنـه يجـب مالحطـة )

( درجــة مئػيــة وان ال تديــج درجــة حــخارة الحرــسة عــغ درجــة حــخارة  160عـــغ )الخمصــة داخــل الخالشــة 
 ( درجة مئػية .10اإلسفمت عشج الخمط عغ) 

 الدصحية مغ كثافة مارشال اليػمية    % ( لمصبقة 97يجب أن ال تقل درجة الخك عغ )  –ب 
 
 ( Fillerج مػاد التعبئة ) -8

سـحقا  ناعسـا  كػبـار الحجـخ الكمدـي يجب ان تكػن مادة التعبئة مـغ مـػاد مدـحػقة  -
أو غبــار الخامــات السعجنيــة أو األســسشت أو مدــحػق الجيــخ وان تكــػن خاليــة مــغ 
الكتل الهذة أو سهمة التفتت ومغ السػاد الصيشيـة والسـػاد العزـػية وان تكـػن لجنـة 

 -وان تكػن مصابقة لمتجرج التالي:
 

 سئػية لمسار مغ السشخل بالػزن .ؾياس السشخل                          الشدبة ال
100                                      30 # 

100 - 95                                           50 # 

100 – 70                                         200 # 

 

( جسيـع أنـػاع الحرـسة  physical propertiesالخرـائز الصبيعيـة لمحرـسة واالختبـارات )    -د
   0( السخفق  6بالخميط يجب أن تصابق الستصمبات الصبيعية السحكػرة في الججول رقع) السدتعسمة

  -جرج خميط الحرسة :ــت  - 1
 تكديخ حجخ جيخي أو غخا نيتي وال يدسح باستعسال حرسة الػديان  ناتج( يجب أن تكػن الحرسة 1)
 ممخـزباقي الخػاص بسا فيها تجرج الحرسة السخمػشة مغ مػاد التعبئة يجـب أن تتصـابق مـع  -( 2)

ألنـــػاع  الشدـــبيالسػاصـــفات السخفـــق وعمـــى الستعهـــج أن يقـــػم بتعـــجيل وضـــبط خالشتـــة لتـــأميغ تػزيـــع 
 نهـائي إذا مـا تسـت خمـيط( واألسـفمت مـغ اجـل إنتـاج   fillerالحرـسة كـل عمـى حـج  ومـادة التعبئـة )

  0ترسيع مارشال في السختبخ ( ضسغ الحجود التالية  حدبمقارنته بسعادلة خميط العسل )  
 المئوية  النسجةالمسموح ثهب                                   القصوى وتبتبالتف

                     5 +فػق                                                 وما   83   مشخل
                               4 +                                         200= لػحتى مشخل =  مجخل
  1.5+                                              200مغ مشخل =    السار
        3.0األسفمت                                                          _  ندبة
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   -(  :    mix  trial Marshallالخمصة الترسيسية ) خرائز  -  هـ
 -التشرسيسية حدب الستصمبات التالية : الخرائز تكػن 
 الثبات )كغع ( درجة

Stability AA SHTO T245                         1000  األدنى  الحج 
 ) الدحف (  -2

    Test  1245 FLOW                     (16/100  -   8/100)  مغ االثشيغ 
 ( %   3-5ندبة الفخاغات الهػائية في الخميط اإلجسالي )   -3     

فقـجان الثبـات حدـب فحـز مارشـال لمعيشـات السشقػعـة فـي مـاء  درجـةفـي  الشقز -4
بالسقارنة مع درجـة الثبـات التـي تقـاس بعـج الغسـخ فـي  ساعة 24 لسجة   60حخارته

% الحـج   25(     Loss  stability  of)  دؾيقـة  30 لسـجة  60مـاء حخارتـه 
 األعمى  

ادنـى الصبقـة  حـج%    13         محدـػبة V M Aالسعجنيـة   الفخاغـات ندـبة -5
% حـج   12                (M S- 2 ) األمخيكيالدصحية بصخيقة معهج اإلسفمت 

 الخابصه أدني الصبقة
   -: استعسال يخاعي -6
   0الباردة  لمسشاشق   100/80 اإلسفمت
 الحارة  لمسشاشق    100/60اإلسفمت

 السصمػب مغ قبل السهشجس السذخف (  اإلسفمت) يتع تحجيج نػع 
  -: التاليةالحرسة لمفحػصات  تخزع

( ويذتخط نجاحهـا بتحقيـق     ASTM 1664( حدب )       test  striping فحز التدمخ ) -7
 %    95تغصية ال تقل عغ  ندبة

ويذتخط نجاحها  االسكشجناؼية( حدب الصخيقة   test dynamic )  الجيشاميكي_ فحز التدمخ 
 الفحريغحالة عجم تحقيق الشتائج السصمػبة ألي مغ  وفي%    60بتحقيق ندبة تغصية ال تقل عغ 

( حدب تعميسات الذخكة stripping agent  anti أعال  يجب إضافة مػاد تداعج عمى التساسظ ) 
  0وبالشدبة التي يقخرها السهشجس  الرانعة

ـــه وعـــجم اســـتخجام ) batch plant (اســـتعسال الخالشـــه االســـفمتيه   continuous(االتػماتيكي

plant(او)dryer drum mix.plant) 
 5%ن عغ ان التديج ندبة الرػا-
 :يتع عسل ترسيع ججيج في أي مغ الحاالت التاليه -  8

 اذا نقرت ؾيسة الثبات االول او زادت ندبة فقجان الثبات عغ الحجود السصمػبه. -1
 عغ الؿيسه في الترسيع. %0.1اذا تجاوز معجل الػزن الشػعي  لمحرسه + -2
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عـــغ معـــجل ؾيســـة الكثافـــه  0.50–اذا تجـــاوز معـــجل ؾيســـة الكثافـــه الشػعيـــه لمخمـــيط  -3
 الشػعيه لمترسيع االصمي .

 عغ الؿيسة في الترسيع 10%اذا تجاوز ندبة االمتراص لمساء + -4
 سساكة الصبقه : - 9

ــل عــغ ) ــة واحــج  وســساكة التق ــخش الخمصــه بصبق ــتع ف ــا هــػ مػضــح فــي 4ي ــجحل )او كس ( ســع بعــج ال
 شاقػلي ( . 1افقي :  2بسدل ) السخصصات (او بالعخض السحجد لكل شخيق عمى ان تذصف الجػانب

 

 

 

 : عسمية الجحل-10
يجــب ان يــتع الــجحل كســا هــػ مػضــح تاليــا  اال اذاكانــت هشــاك وســائل حجيثــه غيــخ ذلــظ وحدــب مػافقــة 

 السهشجس السذخف .
( بحيـث التكـػن درجـة الحـخار  Breakdown Rollingيجب ان يتع الجحل االولي ) -1

حجيـج مـع مخاعـاة ان تكـػن العجـالت الجـار  درجه مؤيه وبػاسصة مجحمه 120اقل مغ 
 هي اول مايجحل عمى الخمصه .

درجـه  90يتع الجحل بعج ذلظ بسجحمة الكػتذػك عشجما تكػن درجة الحخار  التقل عـغ  -2
مؤيه لسشع التراق االسفمت بالعجالت  وبجونها يجب التػؾـف عـغ العسـل مـع مخاعـاة 

ــى العجــالت بذــكل خؽيــف والول وجهــ ــج الزــخور  اضــافة الســاء عم ة دحــل فقــط وعش
 لزسان عجم انخفاض درجة حخارة لمخميط.

( مـع مالحطـة انـه الجـجوى مـغ الـجحل  Finishing Rollingيشع الجحل بعج ذلـظ )  -3
درجه مؤيه وعميـه يجـب ان يشتهـي الـجحل  70اذا انخفزت درجة الحخار  لمخمصه عغ 

 الشهائي قبل وصػل درجة الحخار  لمخمصه الى هح  الجرجه 
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TABLE (1) 
SUBGARDE (TOPPING) :- 

MATERIAL  SUBGARDE ITEM OF 

WORK 

REFERANCE 

STANDERD 

LIMIT TESTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AASHTO T11 
 

AASHTO  T193 

ASTM D-1883 

 
 

AASHTO  T89, 

T90 
 
 
 
 

AASHTO T180 

 
 

         AASHTO 

T191 

 

3 

 
 

20 CM AFTER 
COMPACTON 

 

 
(+10) OR (-30 

)MM. 
 

20 % MAX. 
 

15% MIN. 

 
 
 

10 MAX. 

 
 
 

1.7 MIN.  

 
 
 

98% MIN.  

-MAX. STONE SIZE 

 

 
   LAYER THICkNESS (CM.) 
 
 
 
 MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 
 

- PASS. # 200  (%) 

 
- C.B.R (%) 

 
 
 

P.I    (%)- 

 
 
 
 

-MAX . DRY DINSITY 

(GM / CM3) 

 
 

COMPACTION   (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SUP 

GRADE 

LAYER 
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TABLE  (2) : 

GRANULAR SUP BASE COURSE  
ITEM OF 

WORK 
SUB BASE COURSE 

5 / 1 

 

TESTS LIMITS REFERAE  STANDARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

G R. 

  

SUB 

 

BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

MAX . TOLERANCE 

IN LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR 

LOSS REV 100/ 

REV500 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.L 

 

* NOTE  : 

 

NON PLASTIC 

CONDITION 

MIGHT BE 

ACCEPTED IF 

LIMESTONE  IS 

USED   

 

 

CRUSHED LIME 

STONE, 

SCREENED WADI 

GRAVEL, 

CRUSHED AND 

SCREENED 

BASALT, OR 

GRANITE . 

 

AS SPECIFIED IN 

THE CROSS 

SECTION. 

 

(+10 MM) 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

 

 

40% MIN . 

30 % MAX. 

 

2-8 % 

 

 

 

 

PROVIDED THAT 

ANGULARITY 

TEST ( R ) VALUE 

SHALL NOT BE 

LESS THAN 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

AASHTO T193 

AASHTO T 90 

 

AASHTO T90 –T89 

 

 

 

 

B.S   812 
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TABLE (3): 

GRANULAR BASE COURSE  

ITEM OF 

WORK 
G. BASE COURSE 

5 / 2 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

G R. 

  

 

 

BASE 

 

 

COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX . TOLERANCE IN 

LEVEL 

 

ABRASION (%) 

RATIO OF WEAR LOSS  

REV 100/ REV500. 

 

-FRACTTURED FACES 

(%) 

(FOR AGGREGATE 

RETAINED ON # 4) 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.I  

 

M.D DENSITY (GM/ 

CM3) 

 

Sieve analysis  

CRUSHED LIME 

STONE,CRUSHED 

BASALT, CRUSHED 

GRANITE 

 

 

 

AS SPECIFIED IN 

THECROSS 

SECTION. 

 

(+10MM) 

 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

80% MIN .(ONE 

FACE OR TWO 

FACES) 

 

 

 

80% MIN. 

25 % MAX. 

 

2-6 % MAX 

 

 

2.1   MIN 

 

 

 

Sieve No 2”   zero      

 

Sieve No 1.5”     100 

Sieve No 1”    75-100  

Sieve No 3/4”  60-90  

Sieve No 1/2”  45-80  

Sieve No 3/8”  40-70  

Sieve No 4       30–60  

Sieve No 10     20–40  

Sieve No 40      8-20  

Before comp 200  

5-10-12 

after comp200  +3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTEM D1883 (MODIFIED) 

AASHTO T  89 

 

AASHTO T89 –   T 90 

 

 

AASHTO   T180 –D WITH 

REPLACEMENT 
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 خمصة اسفمتيه – 4ججول 
(جسيع انػاع الحرسه   physical propertiesالخرائز الصبيعيه لمحرسه واالختبارات ) 

السدتعسمه بالخميط يجب ان تصابق الستصمبات الصبيعيه التاليه : متصمبات مػاصفات الحرسه 
 السدتعسمه في الصبقه الدصحيه لمخمصه الدفمتيه الداخشه

 الستصمبات  بشج السػاصفه  الخقع 
 حجخ جيخي او جخانيتي  السػادنػعية  1
 %الحج االعمى 35 ندبة التاكل  2
 22.التديج عغ  دور  500دور  / 100التاكل عشج  3

 % الحج االعمى1 ندبة الكتل الصيشيه واالجداء سهمة التفتت  4
 %الحج االعمى لكل مشها 20 ندبة القصع الخؼيعه والسدصحه بالػزن  5
 N.P مغ السحاقيغ الداخشه  40معامل المجونه لمسػاد السار  مغ مشخل  6

 كحج ادنى  50 4السكافيء الخممي لخميط الحرسه السار مغ مشخل رقع  7
 %5اليديج عغ  ندبة الرػان 8
 %1اليديج عغ  السحتػي الجبري  9
  Na االصاله  10

  Mg            

 %9اليديج عغ 
 %12اليديج عغ 

االوجه السكدخ  ) كشدبه مغ الػزن الكمي الستبقي عمى مشخل رقع   11
 لػجهيغ او اكثخ  4

 %90التقل عغ 

حدب الترسيع عمى ان التقل عغ  ندبة االسفمت  12
5.1 

 التجرج الحجسي              السار مغ مشخل % 12
1                                   "100  

                         "¾      95-100 
                                "½78-88 

8/3                              "66-76 
  53- 45                            4نسخ  
8                                 21-29  
20                                10-18 
50                                 4-12 
80                                3-11 
200                             3.4-6.4 
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 سمصة إقميع البتخا التشسػي الدياحي
 مجيخية الجراسات الفشية 

 
 ججول الكسيات واألسعار

 

 

 
 

 2021/   12مذخوع اعسال متفخقة / دالغة    م. خ  
 

 ( صفح  11   عجد صفحات هحا الجدء )ة 
 ( ؿيط ) كتابة ورقسا  فيدتبعج اي عخض لع تتع تعبئة االسعار ؼيه بالت 
 يقػم السشاقز بختع جسيع صفحات العصاء بخاتع الذخكه 
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 الخقع

 العسل نػع

 

 بــالخقع الكسيــة
 والحخوف

 لدعخا
 االفخادي

 السبمغ

 د ف د ف

 قرارة بالستخ السخبع : 1
( لمصبقة  2:  1كالخمل بشدبة )  تثالثة كجػه مغ األسسشتقجيع كتػريج كتشفيح كعسل قرارة 

( لمصبقتيغ األخيختيغ مزافا إلييا السادة السسيعة كالدعخ يذسل  3:  1األكلى كندبة ) 
( سع مع تثبيتو جيجا  20 -15الدقالة كالدكايا السعجنية كالذبظ السعجني السجمفغ بعخض ) 

سة الخجمات السختمفة مثل التسجيجات ما بيغ الصػب كاألعساؿ الخخسانية كفػؽ أنط
أياـ متػاصمة كالدعخ  5كالرحية ك الكيخبائية كحيث ما يمـد كاإليشاع لسجة   ةالسيكانيكي

السػاصفات كالسخصصات حدب حدب األصػؿ ك إلنجاز األعساؿ  يذسل جسيع ما يمـد 
 :تعميسات السيشجس السذخؼ السخفقة كحدب

 
 رشة شبخيد سساكة ال تقل عغ عسل ضافة الى قرارة خارجية ثالث شبقات باإل  -
 ممع ( كبالمػف الحي يحجده السيشجس السذخؼ .  5) 
 

قرارة داخمية ثالث شبقات ارتفاع الدكايا السعجنية تكػف بكامل العخض في حاؿ التقاء  -
 ججراف الصػب بالدقف كالجدػر الخخسانية كتكػف بكامل ارتفاع الصابق .

 

 
 
 

 
 

 
100 
 مائه
 
 
40 

 اربعػن 

    

 كتابــــــــة
...........
........... 

 
 

 كتابــــــــة
..............
.............. 

 

 

    
  

 كتابــــــــة
...........
........... 

 كتابــــــــة
..............
............ 

 بالستخ السخبع : أعسال الجهان 2
 3السقف الحسامات بدساكة ال تقل عغ خذغ  GM6كعسل دىاف كتشفيح تػريج  تقجيع ك

, كالدعخ يذسل حف االسصح بذكل جيج مع السعجشة  باإلضافة يغممع مقاـك لمخشػبة كجي
إلنجاز  , مع جسيع ما يمـدي كمعالجة التذققات ايشسا كجج كحيثسا يمـدإلى الػجو التأسيد

 تعميسات السيشجس السذخؼ .حدب حدب السػاصفات ك ك  األعساؿ حدب األصػؿ 
 
 
 
 

 
40 

 أربعػن 
 
  

    

 كتابــــــــة
...........
........... 

 كتابــــــــة
..............
.............. 

  السجسػع يشقل الى الخالصة
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 الخقع

 بــالخقع الكسيــة العسل نػع
 والحخوف

 لدعخا
 االفخادي

 السبمغ

 د ف د ف

 البالط واألرضياتبالستخ السخبع:أعسال  3
بالط سيخاميظ صشف )أ( لالرضيات نخب اكؿ كبااللػاف  كتشفيح كتخكيبكتػريج أ_ تقجيع 

( خالي مغ الفتاؿ  1994/ 374السصمػبو مصابق لمسػاصفات الكياسية االردنية رقع ) 
كالتخكيب بسػاد جاىدة التخكيب كتشطيف ( 1:2بشدبة ) كالعيػب كيذسل الدعخ السػنو

ل جيج بعج التخكيب كجسيع ما يمـد النجاز العسل عمى اكسل كجو مع مخاعاة البالط بذك
كالدعخ يذسل الدقالة كالدكايا السعجنية كالذبظ السعجني   اصػؿ كمتصمبات الغمق ايشسا كجج

( سع مع تثبيتو جيجا ما بيغ البالط كاألعساؿ الخخسانية كفػؽ  20 -15السجمفغ بعخض ) 
كالرحية ك الكيخبائية كحيث ما يمـد   ةثل التسجيجات السيكانيكيأنطسة الخجمات السختمفة م

حدب إلنجاز األعساؿ  أياـ متػاصمة كالدعخ يذسل جسيع ما يمـد  5كاإليشاع لسجة 
اف يتع كعمى تعميسات السيشجس  السػاصفات كالسخصصات السخفقة كحدبحدب األصػؿ ك 

 .قبل السيشجس السذخؼليتع أعتسادىا مغ تقجيع عيشات قبل البجء في العسل 
 تشفيح بالط لمججراف نخب اكؿ كيذسل الدعخ قراره خذشةتػريج كتخكيب ك ب_ تقجيع ك 

الدعخ كسا كيذسل  كيذسل الدعخ كحلظ التخكيب  (1بشفذ مػاصفة القرارة بشج رقع )
( سع مع تثبيتو جيجا  20 -15الدقالة كالدكايا السعجنية كالذبظ السعجني السجمفغ بعخض ) 

غ البالط كاألعساؿ الخخسانية كفػؽ أنطسة الخجمات السختمفة مثل التسجيجات ما بي
أياـ متػاصمة كالدعخ  5كالرحية ك الكيخبائية كحيث ما يمـد كاإليشاع لسجة   ةالسيكانيكي

السػاصفات كالسخصصات حدب حدب األصػؿ ك إلنجاز األعساؿ  يذسل جسيع ما يمـد 
ليتع  اف يتع تقجيع عيشات قبل البجء في العسل  كعمىتعميسات السيشجس  السخفقة كحدب

 .اعتسادىا مغ قبل السيشجس السذخؼ
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 اربعػن 
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كتابـــــــــــــــــــة 
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 كتابــــــــة
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 :بخاشير رخام بالستخ السخبع 4

 ذلظ لمذبابيظ كاالبػابك مغ اجػد االنػاع أردني  كتخكيب بخاشير رخاـ كتػريج تقجيع
الرقل القز ك كالدعخ يذسل السػنة كالكحمة ك مثبت برػرة جيجة كحيثسا يمـد  كاالدراج
السذخؼ ػف الحي يحجده السيشجس مكبال سع(3كجسيع ما يمـد سساكة )كالبـخ كالتشعيع 

حدب االصػؿ ك  حدب السػاصفات كحدب إلنجاز العسلجسيع ما يمـد كيذسل الدعخ  
 . تعميسات السيشجس السذخؼ
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..............
............. 

  السجسػع يشقل الى الخالصة



 عقد المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية

70 
 

 

 
 الخقع

 الكسيــــــــــــــــــة العسل نػع
 بــــــــــــــــــــالخقع

 والحخوف

 لدعخا
 االفخادي

 السبمغ

 د ف د ف

 شبابيظ ألسشيػم : بالستخ السخبع  5
ميكخكف ( كالحمق  16كتخكيب شبابيظ ألسشيـػ مصمي بصالء ال يقل عغ ) كتػريج تقجيع 

  ( ممع46* 42قصع ال يقل عغ ) سممع ( كإشار الػػػػػحرؼ ب 100بسقصع ال يقل عغ ) 
شػلي ممع  (1.6*40*100) رؼ الثابتة كمقصعحلم ممع(  66* 42)رؼ القالب كمقصع  حلم
لمقػاشع الخأسية كاألفكية مػػػػػػع ذرؼ مشخل متحخؾ مغ ( ممع عسػدي 1.6*100*100) 

 كالدجاج سساكة( كخـك ) األلسشيـػ كالدعػخ يذسل جسيع القصع السعجنية  الالزمػػػػػػػػة 
كالدعخ يذسل كافة األعساؿ كالقصع كاألقفاؿ كالخخداكات الالزمة كمغ  ممع مبػػػػدر ( 6) 

كسا يذسل الدعخ جسيع ما  ككحلظ قذاط السصاط كبير األلسشيػػػػػػـػ كالفخاشي  نػاع أجػد األ
السػاصفات كالسخصصات السخفقة كحدب حدب حدب األصػؿ ك إلنجاز األعساؿ يمـد 

 . تعميسات السيشجس السذخؼ الكياسات السػجػده عمى الػاقع  كحدب

 
 

2 

 اثشان

    

 كتابــــــــة
...........
........... 

 كتابــــــــة
..............
.............. 

 

 أبػاب مشجػر بالستخ السخبع : 6
 ػػايات كبػذ سػيج يتخكيب أبػاب مشجػر داخمية  بجكف بشجات أك فزػػػػك تقجيع كتػريج  
(k x B( سساكة صافيػػػػػػػػة )مكبػس مغ 5( سع مع معاكذ زاف سساكػػة ) 4.5 )الجيتيغ ممع

سع( مغ األسفػػػل ضسغ حذػات 18*4.5سع ( مػػػػػغ األعمى)12*4.5عمػػػػى بخكاز سػيج )
سع( كمثكبة عسػديا لمتيػيػػػة بحيث تكػف مداحة الفخاغ تدػػػاكي 3.5*3.5خذب ابيس )

سع(   كبعخض ال يديج 4.5( سساكة ) K X Bمداحة الحذػات كالحمق مغ خذػب الدػيج )
مع تثبيت كالبالط اكة فتحة الججار اإلنذائيػػػػػػػػػػػة ألغخاض القرارة سع( عغ سس6-4عغ )

سع( مع الكذفات الالزمة تكػف الكذفات 12الحمػؽ بدكظ حجيجية ال يقل شػليا عػػػػغ )
سع( 2سع( كبدسظ )7فػؽ مشدػب البالط كالكذفة مغ خذػػػػػػب الدػيج أيزا بعػػخض )

صشاعة ك ايجي خ يذسل أيزا القصع السعجنية مػػغ غاالت أسفميا دفائغ خذبيػػػػػػػػة كالدعػػ
كثالثػػػػػػػة مفرػػالت كالبير مع تدكيج األبػػػػػاب برفائػػح ألسشيـػ بارتفاع أك ما يعادليا  أكركبية

تذػػؾ  كممع( كستػبات كا1.5سػػػػػػػػع( مػػػػػػػػػػػغ الجيتيغ كمغ األسفل سساكة ال تقػػل عغ )20)
الدعخ يذسل ي ثالثة كجػػػه  باإلضافة لػجو التأسيذ كالسعجشػػػة كجييغ شمذ ك كالجىاف الديات

جسيع ما يمـد إلنجاز العسل حدب السػاصفات كالسخصصات كحدب تعميسات السيشجس 
 السذخؼ .
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 ثسانية

    

 كتابــــــــة
...........
........... 

 كتابــــــــة
..............
.............. 

 ابػاب حجيج : بالستخ السخبع 7
تيػبػات حجيػج  مرشػعو مغ عخيس كضخفة تخكيب ابػاب حجيج مع حمقتػريج كتشفيح ك تقجيع ك 

ممػع ك  1.5سػع سػساكة  4*2ممع كالعػارض الصػليو كالعخضػيو تيػػب  1.5سع سساكة  6*3
كالدػػعخ يذػػسل السفرػػالت كالقصػػع السعجنيػػة كاأليػػجي  ممػػع 1.5حجيػػج الرػػاج كجيػػيغ سػػساكة 

ممػع  6كجسيعيا مغ الرشاعة األكركبية اك ما يعادليا مغ أجػد األنػاع كزجاج سساكة كالغاؿ 
جىاف التذػصيب بػكالتحذػيو الخخسػانيو لمحمػق كدىػاف التأسػيذ ك ساده اك مبدر لمباب الخئيدي 

حدػػػب  إلنجػػػاز العسػػػلجسيػػػع مػػػا يمػػػـد كالدػػػعخ يذػػػسل كاالسػػػتػبات ىسػػػخ ) رش ميكػػػانيكي ( 
 .حدب تعميسات السيشجس السذخؼ ت ك السػاصفات كالسخصصا

 
2.5 

اثشان 
 ونرف

    

 كتابــــــــة
........... 
........... 

 كتابــــــــة
.............. 
.............. 

  السجسػع يشقل الى الخالصة



 عقد المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الخقع

 بــالخقع الكسيــة العسل نػع
 والحخوف

 لدعخا
 االفخادي

 السبمغ

 د ف د ف

 ارضيمرخف  بالعجد: 8
( ذك أربعػػػة فتحػػػات مػػػغ البالسػػػتيظ السقػػػػى F.Tتقػػػجيع كتػريػػػج كتخكيػػػب مرػػػخؼ ارضػػػي )

 كالدعخ يذسل :
( سػػػع  مػػػع الذػػػبظ الخػػػاص بػػػو  مػػػغ نػػػػع سػػػتانميذ سػػػتيل 20*20غصػػػاء الكػػػخـك قيػػػاس )
 االصمي كليذ شالء .

( ممػع 5.3"( سػساكة )4مػاسيػػػخ بالسػتيظ مقػػى قصػخ ) غمع كصميا بسػاسػيخ الترػخيف مػ
 ( ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 5.3مشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أك خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخيف ) بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقخب( F.T)  لػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 كالدعخ يذسل جسيع القصع الالزمة مغ أكػاع بجسيع أنػاعيا , مفف , ... الخ 
حدب السػاصفات ك الػاقع كحدب االصػؿ  إلنجاز العسلجسيع ما يمـد كسا يذسل الدعخ 

 .تعميسات السيشجس السذخؼ ك 
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 ثالثة
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 كتابــــــــة
..............
.............. 

 

 مػاسيخ التهػية والترخيف بالسقصػع :  9

سػساكة )  "(4تقجيع كتػريج كتسجيج مػاسيخ التيػية كالترػخيف مػغ مػاسػيخ بالسػتيظ مقػػى )
 كالدعخ يذسل : ( ممع 5.3

 القصع أكػاع , كاي ... ك .. الخ . -1
 "( مجمفشة.4قصخ ) السخابط -2
 ."(4شخبػش نفذ لكل خط تيػية قصخ) -3
 .ممع 5.3"( سساكة 4مػاسيخ ) -4

حدػػب السػاصػػفات كالػاقػػع كحدػػب  إلنجػػاز العسػػل لكػػل الػحػػجاتجسيػػع مػػا يمػػـد كسػػا يذػػسل 
 .تعميسات السيشجس السذخؼ االصػؿ ك 

 
 

 بالسقصػع

    

 كتابــــــــة
...........
........... 

 كتابــــــــة
..............
.............. 

 شبكة ميا  باردة وساخشه : بالسقصػع  10

شػػبكة ميػػاه بػػاردة كسػػاخشو شػػامل العسػػل جسيػػع االعسػػاؿ كالقصػػع لػػخبط الخػػداف تخكيػػب تػريػػج ك تقػػجيع ك 
كقصػػػع الػػػخبط مػػػع الخئيدػػػي بػػػجكرات السيػػػاه كالستػضػػػى كسػػػخاف السيػػػاه مػػػغ محػػػابذ كىػايػػػات كاكػػػػاع  

السيػاه مػغ  نقػاطالسخاحيس كالسغاسل كتقػجيع كتخكيػب كتػصػيل خػط السيػاه مػغ الخدانػات العمػيػة الػى 
قصػػع  كجسيػػع مػػا يمػػـد مػػغ مػػغكالػػى نقػػاط السيػػاه الدػػاخشة   إنػػر 1.5كخيسػػة سػػعػدي قصػػخ  مػاسػػيخ

كتقػػػجيع مػػػا يمػػػـد إلنجػػػاز العسػػػل حدػػػب االصػػػػؿ  كالدػػػعخ يذػػػسل جسيػػػع االنػػػػاع كمحػػػابذ مػػػغ اجػػػػد 
 . مخصط تشفيحي كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ

 
 بالسقصػع
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 الخقع

 بــالخقع الكسيــة العسل نػع
 والحخوف

 لدعخا
 االفخادي

 السبمغ

 د ف د ف

 خدان ميا  بالعجد : 11
( مػدكد 3ـ2ممػع ( سػعة ) 1.5تقجيع كتػريج كتخكيب خػداف ميػاه مػغ الرػاج السجمفػغ سػساكة )

ـ 1" ( مغ السػاسيخ البيزاء كالدعخ يذسل قاعجة الخداف بأرتفػاع  4/3بسػاسيخ تقػية قصخ) 
ممع ( مع الفمشجات األرضية كدىاف التأسيذ كدىاف زيػاتي   4*40*40ك مغ زكايا قياس  ) 
" ( مػػغ أجػػػد األنػػػاع  كفتحػػات التشطيػػف  4/3األصػػػؿ كعػامػػة قيػػاس ) ثػػالث كجػػػه حدػػب 

( سػع  مػع  45*45( لكل خػداف كغصػاء قيػاس )  2" ( عجد )  4/3كالتغحية مع السحابذ  )
" ( كيذػػػسل الدػػػعخ ربػػػط  4/3قفػػػل كمفرػػػالت كالدكايػػػا حدػػػب األصػػػػؿ كاليػايػػػات قصػػػخ ) 

 إنػػػر شػػػامل جسيػػػع القصػػػع الالزمػػػة  (1.5الخػػػداف بخػػػط مػاسػػػيخ بالسػػػتيظ ) كخيسػػػة ( قصػػػخ ) 
تعميسػػات حدػػب السػاصػػفات كحدػػب االصػػػؿ ك  إلنجػػاز العسػػلجسيػػع مػػا يمػػـد كالدػػعخ يذػػسل 

 .السيشجس السذخؼ 
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 واحج
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 مخحاض شخقي بالعجد: 12
تقجيع كتػريج كتخكيب مخحاض شخقي مدكد بحافة مختفعو عغ الػبالط اك مدػتػيو معػو 

مػػغ اجػػػد االنػػػاع يخكػػب لػػو سػػيفػف  لرػػيشي األبػػيسبػػالخدؼ امػػغ الفخػػار السصمػػي 
صػشف أكؿ قصػخ  PVCأنر كالدعخ يذػسل مػاسػيخ الترػخيف مػغ  (4)بفتحو قياس 

الترػخيف الخئيدػية  ( ممػع مػغ السخحػاض حتػى كصػمو بسػاسػيخ5.3سساكة )  أنر 4
آك اقػػػخب حفػػػخة تفتػػػير خػػػارج السبشػػػى كالػصػػػالت باسػػػتعساؿ السػػػػاد الخاصػػػة كتدكيػػػج 

ركبيػػة اك مػػا يعادليػػا مػػغ أجػػػد األصػػشاؼ قصػػخ ك السخحػػاض بذػػصافة يجكيػػة صػػشاعة ا
كحشفيػػة كػػخـك رقبػػة شػيمػػة مػػغ اجػػػد  أنػػر (6x6)أنػػر كحسالػػة كرؽ قيػػاس  (0.50)

ـ إلنجػػاز العسػػل حدػػب السػاصػػفات كالسخصصػػات االنػػػاع كالدػػعخ يذػػسل جسيػػع مػػا يمػػد 
 .السخفقة كحدب االصػؿ كتعميسات السيشجس السذخؼ

 ( سع50×60مخحاض عخبي قياس ) -
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 الخقع

 بــالخقع الكسيــة العسل نػع
 والحخوف

 لدعخا
 االفخادي

 السبمغ

 د ف د ف

 متػضىء بالسقصػع : 13
تقجيع ك تػريج كتشفيح كعسل متػضىء بجانب الحسامات عمى أف يتكػف 

سع كالػجو  40سع * 40مغ الحجخ مصبو  بابعاد  7العسل مغ مقاعج عجد 
مبشي مغ شػب سع, كيذسل الدعخ عسل حػض 45سع *45رخاـ بسقاس 

سع لترخيف السياه مبمط بالط الججراف كاالرضيو بشفذ مػاصفات  15
( بالط االرضيات ك الججراف عمى أف يذسل 3كشسػلية الدعخ لمبشج رقع )

انر داخل الحػض يذبظ  4الدعخ ايزا عسل ترخيف مغ مػاسيخ قصخ 
بسشيل السجاري كعسل شبكة السياه مع كل ما يمدميا مغ تسجيجات كقصع 

مغ اجػد االنػاع اكركبيو أك ما يعادليا كالعسل  7كحشفيات رقبو شػيمو عجد
حدب االصػؿ كتعميسات السيشجس السذخؼ كتقجيع عيشات قبل التشفيح 

 العتسادىا مغ قبل السيشجس السذخؼ.

 
 
 

 مقصػع
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 شبكة الرخف الخئيدية بالسقصػع :   14

انر (  6( قصخ )    UPVCتقجيع كتػريج كتشفيح شبكة الرخؼ الخئيدية مغ مػاسيخ ) 
(  ممع , كالدعخ يذسل الحفخيات كاعادة األكضاع حدب األصػؿ 7.7سساكة ال تقل عغ )

كسا   كتأميغ الخط بخمل صػيمح أسفمو كجػانبو كأعاله  كالذخيط التححيخي كالفحػصات 
حدب السػاصفات ك الػاقع كحدب االصػؿ   إلنجاز العسلجسيع ما يمـد يذسل الدعخ 

 .تعميسات السيشجس السذخؼ ك 

 
 بالسقصػع

    

 كتابــــــــة
...........
........... 

 كتابــــــــة
..............

........ 

 نقصة تشطيف بالعـجد : 15

فػػي السجػػاري داخػػل السبشػػى كالدػػعخ  (Clean out)تقػػجيع كتػريػػج كتخكيػػب نقصػػة تشطيػػف 
كسػا سع مع فتحة مدششة لمغصاء مع السفاتيح الالزمػة ليػا ،  (20x20)يذسل الغصاء قياس 

حدػػب السػاصػػفات ك الػاقػػع كحدػػب االصػػػؿ  إلنجػػاز العسػػلجسيػػع مػػا يمػػـد يذػػسل الدػػعخ 
 .تعميسات السيشجس السذخؼ ك 
سع (20x20)(  قياس (ABSفتحة مع غصاء كفتحة مدششة مغ البالستيظ السقػى  - 1

 كمغ أجػد األنػاع.
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 الخقع

 العسل نػع
 

 

 اعساؿ مجخل السجرسة 

 بــالخقع الكسيــة
 والحخوف

 لدعخا
 االفخادي

 السبمغ

 د ف د ف

 مطالت معجنية بالسقصػع: 16
كتخكيػػب مطػػالت معجنيػػة مكػنػػو مػػغ تيػبػػات كمػاسػػيخ كالػػػاح حجيجيػػة تقػػجيع كتػريػػج 

)زيشكػ (  حدػب السقصػع السخفػق ضػسغ السخصصػات كيذػسل الدػعخ اعسػاؿ الحػجاده 
كالحػػف كالسعجشػػو كالػػجىاف ىسػػخ ثالثػػة أكجػػو  كبػػالمػف كالشػػػع الػػحي يحػػجده السيشػػجس 

االسػػػػسشتية مػػػػغ السذػػػػخؼ ككػػػػحلظ التثبيػػػػت بذػػػػكل جيػػػػج بػػػػالبخاغي  كالمحػػػػاـ  كالقػاعػػػػج 
كتشطيػػف كالتدػػػية اسػػفل  2كغػػع / سػػع 200خخسػػانة قػػػة كدػػخ صػػغخى ال تقػػل عػػغ 

السطػػالت لمحرػػػؿ عمػػى االسػػتػائية السشاسػػبة لمسطمػػة كالػػجربديغ كالسقعػػج مػػع مخاعػػاة 
السيػػػػؿ السػجػػػػػد بػػػػالػاقع حيػػػث أف ارتفػػػػاع القػػػػػائع الخئيدػػػيو بالسطمػػػػو مػػػػختبط بتغيػػػػخ 

السطػػالت قبػػل البػػجء بأعسػػاؿ تدػػػية االرضػػية مػػغ السيػػػؿ عمػػى أف يػػتع تشفيػػح اعسػػاؿ 
أجػػػػػل عػػػػػجـ حػػػػػجكث تػػػػػجاخل بػػػػػيغ القػاعػػػػػج االسػػػػػسشيو ك بػػػػػالط الخصػػػػػيف مػػػػػع تقػػػػػجيع 
مخصصػػػات تشفيحيػػػة ليػػػتع أعتسادىػػػا قبػػػل البػػػجء بالعسػػػل عمػػػى أف يتحسػػػل السقػػػاكؿ أي 
ضخر يمحق بدػر السجرسة القائع كجسيع  ما يمـد النجاز العسل حدػب السػاصػفات 

 كتعميسات السيشجس السذخؼ.كالسخصصات 

 
 

 مقصػع
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 فتػح و تدػية :بالستخ السخبع 17
 

لمقصػع اكشسػػع سػػع( 150-30بأعسػاؽ مختمفػػة تتػخاكح مػػا بػيغ )أعسػاؿ فتػػح ك تدػػػية 
بجرجػػة   (مػػغ السػاصػفات الخاصػػة4/1ك)( 3/1كحدػب البشػػج )عشػج مػػجخل السجرسػػة 

% كيذػػسل الدػػعخ نقػػل مػػػاد التدػػػية كنػػاتج الحفػػخ غيػػخ صػػالح 95رؾ التقػػل عػػغ 
كإعػادة االكضػاع  لمصسع الى خارج السػقع كالسكب السخرز مغ قبل الدمصة لحلظ

 كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ. عمى ما كانت عمية 
 

 

 

500 
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 بيذ كػرس :بالستخ السخبع 18
 

% 98( سع بعج الجحل بجرجو التقػل عػغ 20كجو بيذ كػرس ناتج كداره بدساكة )
( مػػغ السػاصػػفات الخاصػػة كحدػػب تعميسػػات 5/2كتػػجرج )ب( كالعسػػل حدػػب البشػػج )

 السيشجس.
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 الخقع

 العسل نػع

 

 

 اعساؿ مجخل السجرسة 

 بــالخقع الكسيــة
 والحخوف

 لدعخا
 االفخادي

 السبمغ

 د ف د ف

 : وجه تأسيدي  السخبع بالستخ 19
 

( مػػػغ السػاصػػػفات 6حدػػػب البشػػػج ) ( M.C1كجػػػو تأسيدػػػي ) تقػػػجيع كتػريػػػج كتشفيػػػح 
 .الخاصة كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ
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 خسدسائة
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 بالستخ السخبع : خمصة اسفمتية ساخشة  20
/ ب  8تقػػجيع كتػريػػج كتػزيػػع كفػػخش كدحػػل خمصػػة اسػػفمتيو سػػاخشو كحدػػب السػاصػػفات الخاصػػو رقػػع 

الدػػػعخ عسػػػل قػػػز شػػػاقػلي لػػػخبط  يذػػػسل% ك 97سػػػع بعػػػج الػػػجحل كدرجػػػة رؾ التقػػػل عػػغ  5بدػػساكة 
سػػع حيػػث مػػا يمػػـد حدػػب االصػػػؿ ك رفػػع اك تشديػػل  25الخمصػػو الججيػػجة بالقجيسػػو بعػػخض اليقػػل عػػغ 

مشصقػة العسػل سػػاء كانػت خصػػط ميػاه اك كالتعامل مػع الخػجمات السػجػػدة فػي  السشاىل ك الجخيالت
كيخبػػػاء اك اترػػػاالت كغيخىػػػا  كاعػػػادة االكضػػػاع عمػػػى مػػػا كانػػػت عميػػػو كيتحسػػػل السقػػػاكؿ اي اضػػػخار 

ليػػتع اعتسػػاد اليػػة العسػػل كاي  حدػػب االصػػػؿ  كحدػػب تعميسػػات السيشػػجس السذػػخؼناتجػػو عػػغ ذلػػظ 
 .مػاد يخاد استخجاميا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

500 

 خسدسائة

    

 كتابــــــــة
...........
........... 

 كتابــــــــة
..............

........ 

  السجسػع يشقل الى الخالصة



 عقد المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية

76 
 

 بــالخقع الكسيــة العسل نػع الخقع
 والحخوف

 لدعخا
 االفخادي

 السبمغ

 د ف د ف

 بالط إسسشتي بالستخ السخبع : 21
سع ( صشف )أ(   4× 40×40تقجيع كتػريج كتخكيب بالط إسسشتي ممػف قياس ) 

حدب السػاصفات الكياسية كيذسل الدعخ الحفخيات أك الصسع بسػاد ناجحو مخبخيا 
سع بعج الخؾ بجرجة رؾ ال تقل عغ 30عمى أف ال تتعجى سساكة الصبقة الػاحجه 

نت األعساؽ كالترخؼ بشاتج  % مغ كثافة بخكتػر السعجؿ كحيثسا يمـد كميسا كا95
سع( أسفل السػنة 5الحفخ كيذسل الدعخ كحلظ العجسية بدساكة ال تقل عغ )

( كايشاع  البالط 1:2سع (  عمى األقل أسفل البالط  بشدبة خمط )3.0كالسػنة ) 
جسيع ما يمـد ( اياـ عمى االقل كفحػصاتو كالتخكيب , كيذسل الدعخ 5لسجة )

تعميسات السيشجس صفات الفشية كحدب االصػؿ كحدب حدب السػا إلنجاز العسل
 .السذخؼ 
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 بالستخ الصػلي : كشجريغ 22
تخكيػػب أشػػاريف خخسػػانية مرػػشػعة مػػغ الخخسػػانة الجػػاىدة قيػػاس ) تػريػػج ك تقػػجيع ك 

كالدػػػػعخ يذػػػػسل تقػػػػجيع  الكياسػػػيةسػػػع( صػػػػشف )أ( حدػػػػب السػاصػػػػفات 15× 30×50
ككػػحلظ (  سػػع 10×40( أسػػفل الكشػػجريغ قيػػاس )15كصػػب خخسػػانة نطافػػة درجػػة )

سػػػػع ( كالحفخيػػػػات بكامػػػػل 15×  20( خمػػػػف الكشػػػػجريغ قيػػػػاس )15خخسػػػػانة درجػػػػة )
سػػاس  مػػع الترػػخؼ بشػػاتج الحفػػخ كنقمػػو خػػارج السػقػػع كالتدػػػيو مػػا بػػيغ أنػاعيػػا لال

سػع كيكػػف 5الخمصو كالكشجريغ كيكػف مشدػب التدػػيو اسػفل مػغ الخمصػو االسػفمتيو 
سػػػع  ككػػػحلظ ايشػػػاع 20مشدػػػػب اعمػػػى الكشػػػجريغ اعمػػػى مػػػغ مشدػػػػب محػػػػر الذػػػارع 

سيشػػجس السذػػخؼ الخخسػػانة ككحمػػة الكشػػجريغ كدىػػاف الكشػػجريغ بػػالمػف الػػحي يحػػجده ال
مػػا يمػػـد إلنجػػاز العسػػل حدػػب , كيذػػسل الدػػعخ جسيػػع بالػػجىاف الخػػاص باألشػػاريف 

 تعميسات السيشجس السذخؼ.حدب كالسػاصفات الفشية ك األصػؿ 
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23 
 : مصبات اسفمتية  السخبع بالستخ

 سع( 10-3) متغيخة بدساكة ساخشة اسفمتية خمصة كفخد ك دحل كتشفيح تقجيع كتػريج
% 97بجرجة رؾ ال تقل عغ  الجمظ بعج السصب مشدػب مع االسفمت مشدػب لخبط

 القائع االسفمت لحػاؼ( R.C) شبقة كرش السيكانيكي القز يذسل كالدعخ
 كالسصب القجيسة الصبقتيغ بيغ اإلسفمتية الخابط الخمصة في الدصح كتشقيخ كتخذيغ

 مجاري  كمخاعاة السذخؼ السيشجس عميو يػافق مكاف الى السخمفات ناتج كنقل
كعسل الحػاؼ عمى شػؿ اشخاؼ السصب بابعاد ال تقل عغ  السياه ترخيف

 اشخاؼ عمى لمصخيق التخصيط عسل الدعخ كيذسل االندالؽ لسشع ( سع15*15)
 كاالسكاف العامة ؿاالشغا كزارة مػاصفات كحدب  السخصصات حدب السصب

 .السذخؼ السيشجس كتػجييات

 
225 
 مئتان

وخسدة 
 وعذخون 
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 الخالصــــــــــــة

الرفحه السشقػل  بيان االعسال الخقع
 مشها

 الؿيسة

 ديشار فمذ

   2 قرارة + أعسال دهان  1

   3 بخاشير رخامبالط سيخاميظ +  2

   4 +أبػاب مشجػر + أبػاب حجيج شبابيظ ألسشيػم  3

   5 مرخف أرضي + مػاسيخ تهػية + شبكة ميا  4

   6 مخاحيس عخبيةميا  +  خدان 5

   clean  out 7متػضاء +شبكة صخف صحي +  6

   8 مشاهل صخف صحي 7

   9 فتػحات + بيذ كػرسمطالت +  8

   10 وجه تاسيدي + خمصة اسفمتية 9

   11 بالط + كشجريغ + مصبات 10

   السجسػع 

   تشديل او زيادة 

   السجسػع

 مبمغ أحتياشي : 
 وذلظ لكافة األعسال الكهخبائية التي يتصمبها السذخوع . -1
 العسال الرخف الرحي )مشاهل ( او غيخها . -1

 .أستحجاثها خالل تشفيح أعسال العصاءأي أعسال يتع  -2

% بسػجب فػاتيخ يتع تقجيسها مغ قبل السقاول ومعتسجة مغ 5يتع صخف السبمغ واضافة ندبة ربح 
 السهشجس السذخف.
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   السجســــــــــــــــــــــــــــــــــػع الشهائي 

 
 ..............................................................................................السجسػع الكمي :
 .................................................................................................تشديل او زياد  :

 .............................................................................................السجسػع الشهائي :

 ...................................................................................................اسع الذخكه :
 .....................................................................................اسع السفػض / والػضيفه :

 :.....................................................................................التػؾيع والختع الخسسي  والتاريخ

 :..........................العشػان ورقع الهاتف والفاكذ    


