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 طلب عرض األسعار 
REQUEST FOR PROPOSAL 

 
 

 
  :لعناية
To: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 عطاء صيانة وترميم بيوت استضافة ومراكز نسوية.دعوكم لتقديم عروض أسعاركم لي مسار فلسطين التراثي
 

PALESTINIAN HERITAGE TRAIL INVITES YOU TO SUBMIT A 
PROPOSAL FOR EQUIP & FURNISH HOMESTAYS AND WOMEN 
CENTERS: REHABILITATION WORKS. 

  
 حضرات السادة المحترمين، 

 مشروع شباب القدس: سفراء التغييرمطلوب لتأثيث بيوت استضافة ومراكز نسوية: اعمال الصيانة والترميم تجهيز و
  تجدون طي هذا الوثائق التالية والتي يتكون منها طلب عرض األسعار االتحاد األوروبي وهو تدخل مدعوم من قبل 

  
 تعليمات   - أ

  : المواصفات والشروط الفنية 1الملحق  
 وثائق التصميم والرسومات : 2الملحق  
  : نموذج تقديم عرض األسعار (ويجب أن يعبئه المرشح) 3الملحق  
  Ver3 – 3023: الشروط والبنود الخاصة لعقود األشغال  4الملحق  
  : مدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدين 5الملحق  

  
  ها. نشكر لكم تعاونكم وإخطارنا عبر البريد اإللكتروني بنيتكم في تقديم عرض من عدم

 

  تاريخ اإلصدار 
Date of issue 

  
19/7/2021  

  :.رقم الملف
File no.:  

PHT-24-17-2021 
ENI/2018/397-552 

Lot WOR 1  

  :مسمى العقد
Contract title:  

تأثيث بيوت استضافة ومراكز نسوية: اعمال تجهيز و
  والترميم الصيانة 

Equip & Furnish Homestays and women 
centers: Rehabilitation works 

 تاريخ إغالق العروض
Closing date :  

  مساءاً  4:00الساعة  9/8/2021
9/8/2021 at 4:00 PM 

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال  
  بالجهة المتعاقدة: 

For further information, 
please contact the Contracting 

Authority  
 

  مسار فلسطين التراثي
  عماد هواش 

  02-277-5045هاتف: 
 02-277-5024فاكس: 
  0569155232خلوي: 

Palestinian Heritage Trail 
Imad Hawash 

Tel:02277-5045 
Fax: 02-277-5024  

Mobile: 05699155232 
مسار فلسطين التراثي،   لمكتب المغلقبالظرف  باليد فقطعروض األسعار  تسليم جبترجى المالحظة أنه ي

  شارع الكرامة، بيت ساحور، فلسطين، بالقرب من بلدية بيت ساحور
Please note that the Quotations must be handled by hand only in closed 
envelope to Palestinian Heritage Trail Office, Al Karamah Street, Beit 
Sahour, Palestine, Near Beit Sahour Municipality 
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Dear Sir/Madam, 

The Equip & Furnish Homestays and women centers: Rehabilitation works is required 
for East Jerusalem Youth: Agents of change project an intervention supported by 
European Union. Please find enclosed the following documents which constitute the 
Request for Proposal:  
 
 
A – Instructions  
 
 Annex 1: Technical Specifications and Requirements 
 Annex 2: Design Documents and Drawings 
 Annex 3: Proposal Submission Form (to be completed by the Candidate) 
 Annex 4: General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012 
 Annex 5: Code of Conduct for Contractors 
       
 
We should be grateful if you would inform us by email of your intention to submit or not a proposal. 
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  التعليمات 
عند التقدم بعرض األشغال فإن المرشح يقبل بدون أي تحفظ الشروط العامة والخاصة بما فيها المالحق التي تحكم هذا العقد باعتباره  
األساس الوحيد لهذه العملية، مهما كانت شروط خدماته التي يتخلى عنها هنا. يجب دراسة كافة التعليمات والنماذج الملحقة وأحكام  

  ات بغية االمتثال بها والرجوع إليها عند الضرورة.  العقود والمواصف
  
  

INSTRUCTIONS 
 
In submitting a proposal, the Candidate accepts in full and without restriction the special and 
general conditions including annexes governing this Contract as the sole basis of this procedure, 
whatever his own conditions of services may be, which he hereby waives. The Candidates are 
expected to examine carefully and comply with all instructions, forms, contract provisions and 
specifications contained in this Request for Proposal.  

  
  
  نطاق األشغال  1.أ

  
 1األشغال التي تطلبها الجهة المتعاقدة مبينة في المواصفات الفنية في الملحق  

  
يتحمل المرشح وحده المسئولية عن الدراسة بعناية لطلب عرض األسعار بما في ذلك وثائق التصميم المتاحة للمعاينة، وللحصول على 
معلومات موثوقة حول أي من الشروط وااللتزامات التي من شأنها بأي طريقة كانت أن تؤثر على مبلغ أو طبيعة العرض أو على تنفيذ  

المرشح فال يحق له أن يطالب بأي تعديل على مبلغ العرض على أساس الخطأ أو اإلغفال في التزامات المرشح    األشغال. في حال نجاح
  المبينة أعاله. 

A.1. Scope of works 
The Works required by the Contracting Authority are described in the Technical Specifications in 
Annex 1. 

The Candidate bears sole liability for examining with appropriate care the Request for Proposal, 
including those design documents available for inspection, and for obtaining reliable information with 
respect to any and all conditions and obligations that may in any way affect the amount or nature of the 
proposal or the execution of the Works. In the event that the Candidate is successful, no claim for 
alteration of the proposal amount will be entertained on the grounds of errors or omissions in the 
obligations of the Candidate described above. 

 
  تكلفة طلب عرض األسعار  2.أ

  
يتحمل المرشح كافة التكاليف المترتبة على تحضير وتقديم عرضه ولن تكون الجهة المتعاقدة مسئولة أو مساءلة عن هذه التكاليف بعض  

 النظر عن سير العملية أو نتيجتها. 

A.1. Cost of proposal 
The Candidate shall bear all costs associated with the preparation and submission of his proposal and 
the Contracting Authority is not responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or 
outcome of the process. 

  
  الشروط التعاقدية   3.أ

  
  Ver2 2012بنود وشروط العقد المبرم بين الجهة المتعاقدة والمرشح سوف ترد في هذا العقد مع البنود والشروط العامة لعقود األشغال 

 المرفقة في مالحق طلب العروض هذا. 
 
  

A.1. Contractual conditions 
The terms and conditions of the Contract which will be entered into between the Contracting Authority 
and the selected Candidate will be those contained in the Contract together with the General Terms and 
Conditions for Works Contracts - Ver2 2012 attached as annexes to this Request for Proposal. 
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  األهلية وشروط التأهيل   4.أ

  
والمسجلين لدى لجنة التصنيف الوطني   مقاولي محافظات الوطن كافة المشاركة في هذا اإلجراء مفتوحة وعلى أساس المساواة لكافة  

 الراغبين في االشتراك بهذا االجراء.  تخصص ابنية من جميع الدرجات
  

من الشروط والبنود العامة    59لن يعتبر المرشحون مؤهلين للمشاركة في هذا اإلجراء إذا كانوا في أي من األوضاع الواردة في المادة 
  . Ver 2 2012لعقود األشغال 

  
بت الجهة  ويطلب من المتقدمين للعرض أن يتعهدوا في نموذج تقديم العرض بأنهم يستوفون معايير التأهيل السابقة الذكر. إذا طل 

  المتعاقدة ذلك فإن المرشح الذي يقبل عرضه يتوجب عليه أن يقدم إثباتات كافية أخرى للجهة المتعاقدة تثبت أهليته. 
  

  كما يطلب من المرشحين التعهد بمراعاة مدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدين 

A.1. Eligibility and qualification requirements  
 

Participation in the procedure is open on equal terms to all contractors in Palestine. The nationality of 
the Candidate (registration) shall be in Palestine.  
Candidates are not eligible to participate in this procedure if they are in one of the situations listed in 
article 59 of the General Terms and Conditions for Works Contracts - Ver2 2012. 
 
Candidates shall in the Proposal Submission Form attest that they meet the above eligibility criteria. If 
required by the Contracting Authority, the Candidate whose proposal is accepted shall further provide 
evidence satisfactory to the Contracting Authority of its eligibility. 
 
Candidates are also requested to certify that they comply with the Code of Conduct for Contractors.  

 
  
  االستثناء من منح العقود  5.أ

  للمرشحين الذين يتبين أثناء سير العرض أنهم في أي من األخوال التالية:يحظر منح العقود 
 في موضع تضارب مصالح   )أ (
مذنبون بالتضليل في تقديم المعلومات التي طلبتها الجهة المتعاقدة وشروط المشاركة في إجراءات العقد أو عجزوا عن تقديم    )ب (

 تلك المعلومات. 

A.2. Exclusion from award of contracts  
Contracts may not be awarded to Candidates who, during this procedure: 
 

(a) are subject to conflict of interest 
(b) are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the Contracting 

Authority as a condition of participation in the Contract procedure or fail to supply this 
information. 

  
 

  الوثائق المكونة لطلب العروض   6.أ
  يجب على المرشحين أن يكملوا ويقدموا الوثائق التالية مع عرضهم: 

 ) معبأ حسب األصول وموقع من قبل المرشح. 3نموذج تقديم العروض (الملحق   . أ
 الذاتية التي تبين خبرة المرشح في مجال األشغال المحددة وخبرته في البلد/ اٌإلقليم الذي سيتم تنفيذ اِألشغال فيه.السيرة   .ب
 السيرة الذاتية لطاقم العمل الرئيسي الذي سوف يعمل بموجب عقد األشغال.   .ت
 شهادة تسجيل الشركة.   .ث
 ) 2020وسنة   2019ميزانية سنة  نسخة من  ( الكشف المالي للشركة.   . ج
بالقيام    .ح المرعية  األصول  حسب  المخول  الشخص  هو  اإلنشاءات  شركة  عن  نيابة  الموقع  الشخص  أن  تثبت  رسيمة  وثيقة 

 بالتوقيع. 
 سارية المفعول في حينه.  تصنيف شهادة   . خ
 . شهادة خصم من المنبع (المصدر) من دائرة ضريبة الدخل  .د
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  عليها  واطالعهاهة المتعاقدة بها وأية مواد أو معلومات أخرى ينبغي تزويد الج 
يجب أن يكون العرض وكافة المراسالت والوثائق المتعلقة بطلب العروض التي يتم تبادلها بين المرشح والجهة المتعاقدة في اللغة التي  

  . يطبق فيها اإلجراء وهي اللغة اإلنجليزية
  

A.3. Documents comprising the Request for Proposal 
The Candidate shall complete and submit the following documents with his/her proposal: 

a. Proposal Submission Form (Annex 3) duly completed and signed by the Candidate. 
b. CV highlighting the Candidate’s experience in the specific field of the Works and specific 

experience in the country/region where the Works are to be performed. 
c. CVs of key-personnel to work under this Works contract. 
d. Company registration certificate.  
e. A financial statement on the Company.( for the years 2019 and 2020) 
f. Official document proving that the person signing on behalf of the Construction Company is 

duly authorised to do so. 
g. Valid classification certificate in a timely manner. 
h. Certificate of deductions from the source of the Income Tax Service. 

  
  العرض المالي   7أ.

. ستكون استحقاقات  3في نموذج تقديم العروض في الملحق  الدوالر االمريكييجب صياغة العرض المالي على شكل مبلغ بعملة 
المتعاقد بموجب هذا العقد على أساس مبلغ شامل (مقطوع). ويجب تقديم العرض المالي على أساس السعر الشامل وتقديمه باستخدام  

 الجدول في نموذج تقديم العروض. 
  

 الكميات الواردة في الئحة الكميات هي التي سوف تستخدم لحساب الدفعات والدفعات المرحلية وللتغيرات في التخمين.
  

على كافة المتطلبات وااللتزامات، المنصوص عليها صراحة أو ضمنيا،   باالطالعلغايات هذا العرض، من المتوقع أن يقوم المرشحون 
وأن يأخذوا بعين الحسبان كافة األجزاء التي يتكون منها طلب العروض هذا وأن يضعوا أسعارهم عن البنود الواردة في الئحة الكميات  

الزم لبناء واستكمال وصيانة األشغال كلها بموجب  بناء على ذلك. وعليه يجب أن يشمل المبلغ كافة المصاريف العرضية والطارئة ال
  هذا العقد ويشمل هذا على حساب دقيق للمخاطر وتكلفتها. إال إذا كانت هناك بنود منفصلة واردة في الئحة الكميات فإن األسعار والمبالغ

البنود الواردة في الئحة الكميات لن تحد بأي  تشمل كافة التكاليف المترتبة على مختلف البنود الواردة في الئحة الكميات. االختالفات في 
شكل كان من التزامات المتعاقدة بموجب العقد لتقديم األعمال المبينة في أماكن أخرى. بغض النظر عن أي محددات يمكن أن تنتج عن  

  لنواحي. تفسير التعبير عن البنود منفردة، إال أن المبالغ المدخلة سوف تعتبر دالة على أشغال كاملة من كل ا
 

A.1. Financial proposal 
The Financial Proposal shall be presented as an amount in US Dollar in the Proposal Submission Form 
in Annex 3. The remuneration of the Contractor under the Contract will be on a global basis. The 
financial proposal must be presented as a global price and be submitted using the table in the Proposal 
Submission Form. 
 
The amounts entered in the Bill of Quantities will be used for calculating payments and interim 
payments and for valuing variations. 
 
The Candidate will be deemed to have taken full account of all requirements and obligations, whether 
expressed or implied, covered by all parts of this Request for Proposal and to have priced the items in 
the Bill of Quantities accordingly. The amount must therefore include for all incidental and contingent 
expenses and risks of every kind necessary to construct, complete and maintain the whole of the Works 
in accordance with the Contract. Unless separate items are provided in the Bill of Quantities, rates and 
sums include all costs involved in the various items in the Bill of Quantities. The item descriptions 
given in the Bill of Quantities will in no way limit the Contractor's obligations under the Contract to 
provide all the works described elsewhere. Notwithstanding any limits which may be implied by the 
wording of individual items, the amounts entered will be deemed to be works that are complete in 
every respect.  
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  زيارة الموقع   8.أ
  

المرشح   على  يقيم يجب  أن  الخاصة،  مسئوليته  على  يستطيع،  بحيث  ومحيطه  ومعاينته  األشغال  موقع  زيارة 
المصاريف والمخاطر والعوامل الالزمة لتحضير عرضه. يجب على المرشح أن يرتب مع الجهة المتعاقدة لمنحه 

 تصريح يسمح له بالدخول إلى الموقع، لغايات المعاينة الخاصة بالمرشح نفسه.
لقبيبة: قرى شمال غرب القدس (ااألشغال في    مواقع  جميعنحن ندعوكم مجتمعين مع المرشحين اآلخرين لزيارة  

يوم   )، بيت دقو: خلف الجامع، العيزرية: خلف البلديةالبلدة القديمة، بيت دقو: وسط البلد، بيت عنان: البلدة القديمة
   صباحاً. 9:00في تمام الساعة  2/8/2021 االثنين

  
A.8. Site visit 

The Candidate shall visit and examine the site of the works and its surroundings for the purpose of 
assessing, at his own responsibility, expense and risk, factors necessary for the preparation of his 
proposal. The Candidate shall arrange with the Contracting Authority the granting of permission to 
enter upon the site, for the Candidate’s individual inspections. 
We invite you, together with the other Candidates, to visit two Sites of the works, at Northwest of East 
Jerusalem villages (Qbibeh: old city, Beit Duqqo: downtown, Beit ‘Anan: old city, Beit Duqqo: behind 
the mosque, Al-Eizareya: behind the municipality) on 2/8/2021 at 9:00AM.   
 

  
  قوانين بلد تنفيذ األشغال          9.أ

  
بمجرد تقديمه للعرض فإن المرشح يعتبر مطلعا وآخذا بعين االعتبار القوانين واألنظمة واللوائح ذات الصلة في دولة فلسطين التي  

  أن تؤثر على أو تحكم سير األشغال والنشاطات التي يغطيها العرض والعقد الناجم عنه. يمكنها بأي طريقة كانت 
  

A.9. Laws of country of works’ execution 
By submitting his/her proposal the Candidate is deemed to have knowledge of and to have taken into 
consideration all relevant laws, acts and regulations of Palestine that may in any way affect or govern 
the operations and activities covered by the proposal and the resulting Contract. 

  
  
  الصالحية         10.أ

  
  يوما بعد تاريخ اإلغالق. 120البد أن تظل العروض سارية ومفتوحة للقبول لمدة 

A.10. Validity 
Proposals shall remain valid and open for acceptance for 120 days after the closing date. 

  
  
  قديم العروض وتاريخ اإلغالقت         11.أ

  
على العنوان الوارد على الصفحة األولى في تاريخ ال يتجاوز موعد وتاريخ اإلغالق المحدد على الصفحة    باليد  يجب استالم العروض

  األولى 
  

A.11. Submission of proposals and closing date 
Proposals must be received at the address mentioned on the front page by hand not later than the 
closing date and time specified on the front page.  

  تقييم العروض         12.أ
  

  سوف يتم التقييم على أساس الجودة والسعر. سوف يتم استخدام إجراء من مرحلتين في تقييم العروض: التقييم الفني والتقييم المالي. 
% للسعر  40% للعرض الفني و( 60سوف يتم تصنيف العروض حسب مجموع الدرجات عن العرضين الفني والمالي باستخدام نسب  

 % 40% + العرض المالي × 60 المعروض. وبهذا يكون مجموع الدرجات عن العروض هو: العرض الفني × 
  

  التقييم الفني 
  معايير التالية مع النسب المبينة أمامها. لتقييم العرض الفني، سوف تستخدم الجهة المتعاقدة ال 
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 % 25استخدام العمالة المحلية والمواد المحلية   - 
 %  35الوفاء بالوظائف المطلوبة  - 
 % 40الحل الفني اإلجمالي  - 

  التقييم المالي 
  الدرجات المالية:نقطة. وسيتم تطبيق المعادالت التالية لتحديد  100سوف يمنح كل عرض درجة مالية. سوف يمنح أدنى عرض مالي  

 .×السعر األدنى/سعر العرض قيد التقييم100الدرجة المالية =  
  

  االستجابة الجوهرية واالستجابة الفنية وتصحيح األخطاء 
لطلب  جوهريا  ومستجيبة  األصول  حسب  عليها  وقع  وقد  التأهيل  شروط  تستوفي  العروض  كان  إذا  ما  المتعاقدة  الجهة  تحدد  سوف 

كانت   ما  وإذا  الجهة  العروض  تبدأ  سوف  كما  المطلوب.  حسب  منضبطة  ذلك  خالف  كانت  ما  وإذا  الحسابات  في  كبيرة  أخطاء  فيها 
المتعاقدة بفحص موجز لدودة العروض الفنية وتصنفها حسب استجابتها أو عدم استجابتها للشروط الفنية. إذا لم يكن العرض مستجيبا 

فنية، فلن يتم النظر فيه، إال إذا كان المرشح الذي قدم العرض غير المستجيب بشكل جوهري لطلب العروض، و/أو لم يطابق الشروط ال 
 مخوال من الجهة المتعاقدة بأن يقوم على الفور بإعادة تقديم عرض مستجيبا للشروط الجوهرية والمطالب الفنية. 

  
من خلوها من األخطاء الحسابية. وعندما العروض التي يتبين أنها مستجيبة جوهريا وفنيا سوف تخضع لفحص الجهة المتعاقدة للتحقق  

تكون هناك فروق بين المبالغ المعبر عنها باألرقام وبالكلمات، سوف يعتد بالتعبير بالكلمات. إذا ما رفض المرشح قبول التصحيحات  
 فسيتم رفض عرضه. 

  
  المفاوضات 

تها مستجيبة جوهريا وفنيا لتقترح عليهم التفاوض على  تحتفظ الجهة المتعاقدة بحقها في االتصال بالمرشحين الذين قدموا عروضا اعتبر
شروط تلك العروض. ولن تؤدي المفاوضات إلى انحرافات جوهرية في البنود والشروط الواردة في طلب العروض، ولكنها تهدف إلى  

 الحصول على شروط أفضل من المرشحين من حيث الجودة الفنية وفترات التنفيذ وشروط الدفع وما غيرها. 
  

ولكن يمكن أن يكون الهدف من المفاوضات هو تخفيض نطاق األشغال أو مراجعة بعد بنود العقد بغرض تقليل التسعيرة المقترحة عندما 
  .تكون تلك التسعيرة المعروضة تتخطى الموازنة المتاحة

  

A.13. Evaluation of proposal 
The evaluation method will be the quality and cost-based selection. A two-stage procedure shall be 
utilised in evaluating the Proposals: a technical evaluation and a financial evaluation. 
 
Proposals will be ranked according to their combined technical (St) and financial (Sf) scores using the 
weights 60% for the technical proposal; and 40% for the offered price. Each proposal’s overall score 
shall therefore be: St X 60% + Sf X 40%. 
Technical evaluation  
For the evaluation of the technical proposal, the Contracting Authority shall take the following criteria 
into consideration with the indicated weights. 
 

- use of local labour and local material 25%  
- fulfilment of functionality 35% 
- overall technical solution 40% 

Financial evaluation  
Each proposal shall be given a financial score. The lowest Financial Proposal (Fm) will be given a 
financial score (Sf) of 100 points. The formula for determining the financial scores shall be the 
following: 
 
Sf = 100 x Fm/F, in which  
Sf is the financial score  
Fm is the lowest price and 
F is the price of the proposal under evaluation 
 
Substantial responsiveness, technical responsiveness and correction of errors 
The Contracting Authority will determine whether the proposals meet the eligibility requirements, have 
been properly signed, are substantially responsive to the Request for Proposal, have any material errors 
in computation, and are otherwise generally in order. The Contracting Authority will also proceed with 
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a summary examination of the technical qualities of each proposal classifying them as technically 
responsive or non-responsive. If a proposal is not substantially responsive i.e., it contains material 
deviations from or reservations to the terms, conditions and specifications of the Request for Proposal, 
and/or is technically non-responsive, it shall not be considered further, unless the Candidate having 
made the non-responsive proposal is authorized by the Contracting Authority to re-submit immediately 
a substantially and technically responsive proposal. 
 
Proposals determined to be substantially responsive and technically responsive will be checked by the 
Contracting Authority for any arithmetic errors. Where there is a discrepancy between the amounts in 
the figures and words, the amount in words will govern. If a Candidate refuses to accept the correction, 
his proposal will be rejected. 
 
Negotiations 
The Contracting Authority reserves the right to contact the Candidates having submitted proposals 
determined to be substantially and technically responsive, in order to propose negotiation of the terms 
of such proposals. Negotiations will not entail any substantial deviation to the terms and conditions of 
the Request for Proposal, but shall have the purpose of obtaining from the Candidates better conditions 
in terms of technical quality, implementation periods, payment conditions, etc. 
 
Negotiations may however have the purpose of reducing the scope of the Works or revising other terms 
of the Contract in order to reduce the proposed remuneration when the proposed remunerations exceed 
the available budget. 

  
  معايير منح العقد              13.أ

  
سوف تقوم الجهة المتعاقدة بمنح العقد للمرشح الذي يبدو أن لديه القدرة والموارد على تنفيذ العقد بفعالية والذي تكون قدر قررت أنه  

  جوهريا لوثائق طلب العروض والذي يكون قد حصل على أعلى درجة إجمالية. يستجيب 

A.13. Award criteria 
The Contracting Authority will award the Contract to the Candidate who appears to have the capability 
and resources to carry out the Contract effectively, which has been determined to be substantially 
responsive to the documents of the Request for Proposal and which has obtained the highest overall 
score. 
 

  Ver2 2012  –التعديالت على الشروط والبنود العامة لعقود األشغال   14. أ
  

بناًء على السعر الذي  ، ويتم تقدير هذه األتعاب اتعاب المهندس المشرف المترتبة على هذا التأخير  دفع  : ويشمل ذلك 27فة إلى فقرة رقم إضا 
  . قدمه المهندس المشرف للسلطة المتعاقدة 

A.14.  Amendments to the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 
2012 

  
Addition to paragraph 27: This includes of the supervisor engineer fees resulting from the delay, which 
are estimated on the basis of the price provided by the supervisor engineer to the contracting authority.  

  
 

  التوقيع على العقد ودخوله حيز التنفيذ   15.أ
بإخطار المرشح الرابح كتابة بقبول عرضه وتخطر المرشحين غير   السلطة المتعاقدة ، سوف تقوم  صالحية العرضقبل انقضاء فترة  

  الرابحين كتابة بنتيجة عملية التقييم. 
فيها.   الرابح  العرض  تفاصيل  إدراج  العقد بغرض  الواردة في مسودة  الوثائق  كافة  بإعداد  المرشح  بالتعاون مع  المتعاقدة  الجهة  وتقوم 

 من منح العقد، يتوجب على المرشح الرابح أن يقدم للجهة المتعاقدة برنامج تنفيذ نهائي ليحصل على موافقتها عليه. أيام  7وخالل 
  

أيام من استالم العقد الذي ال تكون الجهة المتعاقدة قد وقعت عليه بعد، يتوجب على المرشح الرابح أن يوقع على العقد ويضع   7خالل  
يعيد التوقيع عليه وأن  تزويتاريخ  العقد، وشريطة  التوقيع على  فور  المتعاقدة.  للجهة  األداء  كفالة  األداءه مع  بكفالة  المتعاقدة  الجهة  ، د 

 يصبح المرشح الناجح متعاقدا ويبدأ سريا العقد فور توقيع الجهة المتعاقدة عليه. 
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األيام المنصوص عليها، فإنه يحق للجهة المتعاقدة أن  خالل    مع كفالة األداءإذا لم يتمكن المرشح الرابح من التوقيع على العقد وإعادته  
تعيد النظر في قبول العرض وأن تفكر بإلغائه بدون المساس بحق الجهة المتعاقدة بالمطالبة بأي تعويض أو اتباع أي إجراء تصحيحي 

  عاقدة.بأي شيء كان من الجهة المت فيما يتعلق بهذا العجز، ولن يكون للمرشح الرابح أي حق بالمطالبة 
  

A.15. Signature and entry into force of the Contract   
Prior to the expiration of the period of the validity of the proposal, the Contracting Authority will 
inform the successful Candidate in writing that his/her proposal has been accepted and inform the 
unsuccessful Candidates in writing about the result of the evaluation process.  
 
The Contracting Authority and the successful candidate shall in cooperation prepare all documents 
listed in the Draft Contract, in order to include therein all details of the successful proposal. Within 7 
days of notification of the award of the Contract, the successful Candidate shall submit to the 
Contracting Authority, for its consent, a final Programme of Implementation.   
 
Within 7 days of receipt of the Contract, not yet signed by the Contracting Authority, the successful 
Candidate must sign and date the Contract and return it, to the Contracting Authority. On signing the 
Contract, the successful Candidate will become the Contractor and the Contract will enter into force 
once signed by the Contracting Authority. 
 
If the successful Candidate fails to sign and return the Contract within the days stipulated, the 
Contracting Authority may consider the acceptance of the proposal to be cancelled without prejudice to 
the Contracting Authority's right to claim compensation or pursue any other remedy in respect of such 
failure, and the successful Candidate will have no claim whatsoever on the Contracting Authority. 

  
  
  
  
  
  اإللغاء لألفضلية  16.أ

تحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في قبول العرض أو رفض أي أو كافة العروض في أي وقت قبل منح العقد، بدون أن تتكبد تبعا لذلك ألي  
  عروض.  مسئولية قانونية تجاه المرشحين. وتحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في المبادرة بدعوة جديدة لطلب

  

A.16. Cancellation for convenience 
The Contracting Authority reserves the right to accept any proposal or reject any or all proposals at any 
time prior to the award of the Contract, without thereby incurring any liability to the candidates. The 
Contracting Authority reserves the right to initiate a new invitation to submit a proposal. 
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  : المواصفات والشروط الفنية1الملحق 
ANNEX 1: TECHNICAL SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS 

  
  معلومات خلفية 

  التغيير.  سفراءشباب القدس:  
تهديدات، مع الحفاظ ال ، قادرة على تحمل الصدمات وتخفيف  سالهدف العام للمشروع هو "تطوير مجتمعات قادرة على الصمود في القد

التنمية   بين  الصلة  فيه  تلتقي  الذي  المكان  هو  الصمود  أن  فكرة  على  لإلجراء  العام  الهدف  يعتمد  للمدينة".  الفلسطيني  الطابع  على 
. من هايواجهون لالستجابة للتحديات المستمرة للحماية وسبل العيش التي    القدس الشرقيةواإلنسانية. نهج العمل شامل لدعم المجتمعات في  

العناصر المهمة التركيز على السياحة المجتمعية كآلية لالستجابة لهذه التحديات. سيتم تحقيق ذلك من خالل الهدف المحدد "تعبئة أفراد 
  . المجتمع المستهدفين للمشاركة والمساهمة في الوفاء بحقوقهم االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية" 

  مؤسسة الرؤية الفلسطينية  
تأهيل   لمختبر   إعداد و إعادة  المكتبية  المساحات  وخطةالحاسوب  وتشغيل  استراتيجية،  خطة  وإنتاج  المعدات  وشراء  وخطة   ،  عمل، 

) للتعبير عن أنفسهم وتعزيز حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني أمًرا ضروريًا  مختبر تواصل. يعتبر إنشاء منصة صديقة للشباب ( 
  مبتكرة.ألي مبادرات 
  إنشاء متنزه: 

الجدران   وتسلق  المنخفضة  والحبال  المضغوطة  البطانة  مثل  الفريق  تحديات  من  مجموعة  يوفر  للبيئة  مغامرات صديق  منتزه  إنشاء 
للفلسطينيين من جميع  المنتزه  للتحدي والتعلم والنمو. سيوفر  آمنة  بيئة  فعالة، وخلق  أحداث تطوير جماعي وشخصي  لتقديم  المصممة 

فريدة لتجاوز منطقة الراحة والتغلب على المخاوف، وتنمية الثقة، والمرونة، والثقة وبالتالي تحويل األفكار   أنحاء الضفة الغربية، فرصة
االقتصادي   والتمكين  المحلي،  المجتمع  سياحة  تشجيع  في  الحديقة  ستساهم  مباشر.  بشكل  والقيادة  الجماعي  العمل  وتجربة  عمل،  إلى 

منتزه مفتوًحا أيًضا لألجانب في مجموعات معينة ستختار الحزم التي تجمع بين رحالت  للمجتمع، وخلق فرص عمل للشباب. سيكون ال 
  السياحي. التخييم و/أو ركوب الدراجات لالستفادة من مناطق الجذب  

 شركة أفكار  
يود األمنية التي  استوديوهات ومساحات مكتبية للمحطة اإلذاعية والتسجيل (إنشاء راديو) بسبب تحديات التسجيل والق و على راديو    انشاء 

تفرضها السلطات اإلسرائيلية في القدس، سيتم إنشاء إذاعة تبث باللغة اإلنجليزية في رام هللا مع إرسال يصل إلى كل مدينة القدس ورام  
  هللا ومدينة بيت لحم. 

  
  ) جمعية الشباب والشبان المسيحيةYMCA (  

مستهدفة (بدو، القبيبة، بيت عنان، بيت دقو، بيت سوريك) بناًء على الموارد ستقوم جمعية الشبان المسيحيين بتقييم المجتمعات الخمسة ال
المجتمعات   تشمل  والتي  والخارجية)،  (الداخلية  واالجتماعية  السياسية  التحديات  أنواع  المعايير؛  من  نوعين  مقابل  والثانوية  األولية 

لتوترات مع المنظمات المجتمعية. باإلضافة إلى ذلك، سيتم أيًضا تقييم المتأثرة مباشرة بعنف المستوطنين، أو مشاكل اإلدارة الداخلية أو ا
حي  أنواع التحديات البيئية (القضايا البيئية الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان، بما في ذلك الجفاف، والبنية التحتية للمياه والصرف الص

لتخفيف. تدخل جمعية الشبان المسيحية وتشرك المجتمعات من خالل والنظافة العامة، ونوعية المياه، أو تدهور التربة) ووضع تدابير ا 
  . المجالس القروية، والتي يتم إدخالها دائًما إلى المشروع منذ بدايته

  
 ) مسار فلسطين التراثيPH Trail (  

أنشطة   التراثي تهدف  فلسطين  من    مسار  في جزأين جديدين  تطوير مسار  الشرقية إلى  و   8في    القدس  (بدو  قبيبة  ال مجتمعات مستهدفة 
  . دسالقفي القديمة   بلدةوالعيزرية والطور وال القدس الشرقية وبيت عنان وبيت دقو وبيت سوريك / شمال غرب 

القرى، سيقوم   في  إنشاء مسار جديد  إلى  التراثيباإلضافة  فلسطين  المحليين    6بتنفيذ    مسار  المصلحة  القدرات ألصحاب  لبناء  أنشطة 
ً   مسار فلسطين التراثيمواقع جديدة وموقع واحد يعمل فيه  7يسيين في المناطق المستهدفة (الرئ   ). مسبقا

والمرا العائالت  مع  اإلقامة  دعم  سيتم  النسوية أيًضا،  بمسار    كز  لالتصال  التراثيواستخدامها  التنمية    فلسطين  سيعزز  مما  الحالي، 
 االقتصادية للمجتمعات المستهدفة. 

 
 

 BACKGROUND INFORMATION 
East Jerusalem Youth: Agents of Change. 
The project Overall objective is “the development of resilient communities in East Jerusalem, that are 
able to withstand shocks & mitigate protection threats, while preserving the Palestinian character of the 
city”. The overall objective of the Action builds on the notion that resilience is where the development 
– humanitarian nexus meets. The Action's approach is comprehensive and inclusive to support 
communities in EJ to respond to the continuing protection and livelihood challenges they face. An 
important element is the focus on community-based tourism as a mechanism to respond to these 
challenges. This will be achieved through the specific objective “Targeted community members are 
mobilized to participate and contribute to fulfil their economic, political, cultural and social rights” 
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Pal Vision  
Rehabilitate/prepare and run office space for the lab, purchase equipment &produce ML Strategic plan, 
business plan, and advocacy and communication plan. Creating a youth-friendly platform (Lab) for 
youth to express themselves and promote human rights and IHL is considered essential for any 
innovative initiatives. 
Creating a Park: 
Creating an environment-friendly Adventure Park that offers a combination of team challenges such as 
zip lining, low ropes, climbing walls designed for delivering effective team and personal development 
events, creating a safe environment for challenge, learning and growth. The Park will offer Palestinians 
from across the WB, including E J the unique opportunity to push past comfort zone and overcome 
fears, developing confidence, resilience, and trust thereby turning ideas into action, and experience 
team work and leadership first hand. The park34 will contribute to encouraging local community 
tourism, economic empowerment for the community, create job opportunities for the youth. The Park 
will also be open to internationals in particular groups that will select packages that combines camping 
and/or biking trips to utilize the attractions and space. 
 
AFKAR 
Acquire radio/studios and office space for the radio station and registration (Establish a radio) due to 
the registration challenges and security restrictions imposed by the Israeli authorities in Jerusalem, a 
radio that broadcasts in English will be established in Ramallah with a transmission that reaches all 
Jerusalem, Ramallah city and Bethlehem city. 
 
Youth Men’s Christian Association (YMCA) 
YMCA will assess the 5 targeted communities (Biddo, Al Qbibeh, Beit Anan, Beit Duqqo, Beit Sourik) 
based on primary and secondary resources against two kinds of criteria; types of political and social 
challenges (internal and external), that includes communities directly impacted by settler violence, 
internal governance problems or tensions with community organizations. In addition, types of 
environmental challenges (Natural or man-made environmental issues, including drought, WASH 
infrastructure, water quality, or soil degradation) will also be assessed and mitigation measures put in 
place. YMCA enters and engages communities through village councils, which are always brought into 
the project from its inception. 
 
Palestinian Heritage Trail (PH Trail)  
The activities of PH Trail aim to develop a trail in 2 new segments of EJ in 8 targeted communities 
(Biddo, Qbibeh, Beit Anan, Beit Duqqo, Beit Sourik/north west of EJ and Al-Eizareya, At Tur, and the 
Old City of Jerusalem/EJ. 
In addition to creating a new trail in the villages, PH Trail will implement 6 capacity building activities 
for main local stakeholders of the targeted areas (7 new locations and 1 location that PH Trail is already 
working in). 
Also, Homestays and WC will be supported and utilized to connect to the current PH Trail, which will 
enhance the economic development of the targeted communities. 
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 المواصفات الفنية لألشغال 

 TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE WORKS  
  

  مواصفات االشغال الفنية 
Technical Specifications for the WORKS 

  

ح او عدمه مع  امتثال المرش
االشارة الى االنحرافات ان  

  وجدت
Candidate shall state 

comply/not 
comply/deviations 

  اعمال الترميم: 
صدره  وم  pdf(بصيغة  ISBN 9950  -303 -02  - 8المواصفات الفنية ألعمال الترميم: يعتبر دليل رواق لصيانة وترميم المباني التاريخية  

  أعمال الترميم.روط الفنية الخاصة بجزء من ملحق المواصفات والشالموقع اإللكتروني مركز المعمار الشعبي رواق: 
 
Technical specifications for restoration work: 
RIWAQ guide for the maintenance and restoration of historic buildings ISBN 9950-303-02-8 (in the pdf 
format and sourced from the center for architectural conservation: Part of the annex as the technical 
specifications and requirements for restoration work 
 

https://www.riwaq.org/sites/default/files/pdfs/Riwaq's%20guidlines%20for%20Maintenan
ce%20and%20restoration%20of%20historic%20buildings%20in%20Palestine.pdf 

  

  اعمال بناء الطوب 
بسماكة  و بناء جدران طوب  ذلك:  تلبيس طوب    15،  10يشمل  أو  االقل    7سم  الجدار على  على مستوى  داخالً  المونة  سم    1سم، ومستوى 

بالمونة جيدا الحلول  األفقية متوازية ومتخالفة وتعبئ  الحلول  الطوب، ويراعى ان تكون جميع  القصارة مع  تماسك  الفتحات لضمان  ، وعمل 
غير  والثقوب والفراغات الالزمة لمختلف التأسيسات التكميلية للمشروع وعليه ان يعيد اغالق االماكن الالزمة من الفتحات بشكل متقن تماما و 

الفتحات،   فوق  العرقات  عمل  على  او  ذلك  على  عالوة  له  يدفع  وال  للتشقق  الموادقابل  جميع  االسعار  وتشمل  هندسي  الكيل  الالزمة    يكون 
ل  واالدوات والمصانعة وتوريد الطوب واجور االيدي العاملة والسقاالت والمونة وجميع ما يلزم إلنجاز العمل على اكمل وجه، كما يشمل العم 

  وال   ) على المدماك الخامسة سم (عرق 20وجسر مسلح سماكة   تحت الطوب  الثخينة
  يحسب عالوة لها. 

  
Cement Blocks Works:  
Building of blocks walls 10 cm thick, 15 cm thick or 7 cm blocks dressing, mortar level to be inside at least 
1 cm of wall level to ensure consistency of the plastering with the blocks. All horizontal joints should be 
parallel, backward and well filled, and openings, holes and blanks for the various installations of the project 
should be done. It must re-close the openings in a perfectly fine, unbreakable and unreconstructed manner. 
Moreover, no additional costs for building opening reinforced concrete frame on top of the openings.  
All necessary materials, tools, manufacturers, blocks, labor wages, scaffolding, and all necessary to 
complete the work shall be assumed and prices shall include mortar under blocks and reinforced 20 cm 
beam after the fifth course with no additional costs. 

  

  أعمال القصارة: 
تنظ  ذلك:  ويشمل  حديثاً،  المضافة  للجدران  الداخلية  القصارة  الخرساياعمال  وتزال  الجدران  وتنف  الناتئة  الحديدية  خ ة  بالفرشاة  الجدران  شن 
قبل المباشرة بالقصارة وتعمل القصارة    المعدنية وترش الجدران بالماءايا  وتنكش الفراغات والفواصل واماكن الضعف وتغطى بالشبك والزو

  . على ثالثة وجوه على ان يكون الرمل المستخدم رمل بحري (مغسول ومطحون) (شلخت)
  

قاء المونة  ويعمل هذا الوجه بواسطة ال   2- 1ملم بمونة من االسمنت والركام الناعم بنسبة    5بسمك ال تقل عن    ): تعمل الوجه االول (الطراشة 
يسمح  قذفا على السطح بقوة لتشكل سطحنا خشنا يوفر تماكسا لطبقة البطانة ويرش ذلك الوجه بالماء لمدة يومين متتاليين بحيث يبقى رطبا، وال  

  المباشرة بعمل الوجه لثاني قبل مرور ثالثة ايام على انجاز الوجه االول. 
 

سم وتمتد من االرض لغاية السقف وذلك بتباعد متر    10  عمودية بعرضالوجه الثاني (الخشنة): تعمل ودعات على الجدران بشكل مساطر  
الخيط في    واحد، يستعملونصف المتر بين المساطر ويجب ان تكون هذه الودعات شاقولية واسطح جميع الودعات بمجموعها على مستوى  
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  مواصفات االشغال الفنية 
Technical Specifications for the WORKS 

  

ح او عدمه مع  امتثال المرش
االشارة الى االنحرافات ان  

  وجدت
Candidate shall state 

comply/not 
comply/deviations 

في  الودعات  تزيد عن  المسافا  ضبط  التي  بين    5ت  يعبأ  ثم  القصا م  تكون  الودعات وتكمل  ان  اقل من وجه حلوق    5- 3رة بحيث يراعى  مم 
ائي  االبواب، وينشر هذا الوجه بالمنشار المعدني المسنن لتأمين تماسك الوجه الثالث معه. تكون المونة لهذا الوجه من االسمنت والجير الهو

  ى يجق ويسقى بالماء ثالثة ايام بحيث يبقى رطبا بشكل مستمر. ويرتك هذا الوجه حت  5/ 0.5/ 1بنسب 
  

(الناعمة) الثالث  بنسب    فوقم  لم  5- 3يعمل بسمك    : الوجه  الناعم  الهوائي والركام  بمونة من االسمنت االبيض والجير  الثاني  ،  1/2/5الوجه 
شاقوليا ومسحا مع حلوق االبواب وبحيث ال تظهر اية  ان تكون القصارة مستوية افقيا و   ويصقل هذا الوجه بعد جفافه بالمالج وكف اللباد على

    .خشونة على هذا الوجه
  

او   اما تفتت  التي  في االماكن  الكهربائية  القصارة  التمديدات  او  الشقوق  بسبب  القديمة  الحجرية ففي    ازيلت قصارتها  القديمة  فتكون    الجدران 
    .3/1ئي والركام بنسبة  قصارة جيرية من الجير الهوا

  
  يتم عمل قصارة الجدران القديمة بحسب دليل رواق لصيانة وترميم المباني التاريخية في فلسطين. 

  
ترفض اقسام القصارة التي ال تتفق من حيث اتقان العمل ودقة المصانعة مع هذه الشروط وكذلك ترفض جميع اجزاء القصارة التي يظهر فيها  

تموجات او عدم استواء في السطوح او يسمع بها صوت خنة عند الضرب عليها، او ان يكون فيها اي عيب اخر وعلى المتعهد  اية تشققات أو  
  ان يزيل تلك االجزاء كاملة ويعيد قصارتها من جديد بالشكل الصحيح المقبول. 

 
  للعمل.  وتشمل اسعار القصارة جميع المواد والمصنعيات والسقاالت والعدة واالدوات الالزمة

ويؤخذ االرتفاع من    2م  0.1التي نفذت فعال بعد حسم جميع الفراغات التي تزيد مساحتها عن    لألجزاء وتتم كيلة القصارة كيال هندسيا صافيا  
  وفق البانيل.  

  
Plastering works: 
Plastering of new walls, including: cleaning the walls, removing the concrete, the walls should scrape with 
iron brush, the blanks, spaces and places of loss mortar should roughen and covered with metal corners and 
meshes, the walls should water before plastering. Three layers of plastering should apply, and should be 
used sea sand (washed and crushed)  
 
First Layer: at least 5 mm thick with 1-2 cement and fine aggregates (Naema). This layer is applied by 
throwing the mortar into the surface with force to form a rough surface that provides a decay of the second 
layer and sprinkles that layer with water for two consecutive days so that it remains wet. The second layer is 
not allowed to be done three days before the first layer is completed 

  
Second Layer: Perpendicular lines Featheredges on the walls at a width of 10 cm and stretch from the 
ground to the ceiling at a distance of 1 ½ m between the lines. These must be perpendicular and the surfaces 
of all the featheredges must be on a single level. Thread is used to adjust the featheredges at distances 
greater than 5 m, then fill the plastering mortar between the featheredges and supplement the featheredges 
so that they are 3-5 mm less than the face of the door frame. 
This layer is spread with metal saw to ensure third face cohesion with it. This layer of cement and lime is 
1/0.5/5, and let’s dry and watered three days so that it remains continuously wet 
 
Third layer: 3-5 mm above the second layer, with white cement mortar and lime and fine aggregate 1/2/5, 
this layer should smoothen after drying with sponge plastering trowel, the plastering should be leveled 
horizontally and vertically and with door frame level and without surface roughness. 
In places where the old plastering has been broken up or removed due to cracks or electrical extensions, the 
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  مواصفات االشغال الفنية 
Technical Specifications for the WORKS 

  

ح او عدمه مع  امتثال المرش
االشارة الى االنحرافات ان  

  وجدت
Candidate shall state 

comply/not 
comply/deviations 

stone plastering mortar are 3/1 lime and fine aggregates, and according to RIWAQ guide 
 
Plastering that do not accomplished in terms of accuracy and manufacturers shall reject these conditions as 
well as all plastering with cracks, ripples, uneven surfaces, or the sound of a twang when struck upon them, 
or any other defect, shall be rejected. 
 
The price of the plastering includes all materials, manufactures, scaffolding, equipment and tools for work. 
 
The measurements: net measurements of the parts that have already been implemented after all spaces of 
more than 0.1 m2 have been resolved and the height is taken from the Panel. 

   قصارة الشبريز:
المستخدم في اعمال الخرسانة ويجب ان يكون الماء المستخدم من النوع النظيف خاليا من االمالح    مطابقا لإلسمنتيجب ان يكون االسمنت  

االسطح المراد قصارتها من اية مواد غريبة وتزال الخرسانة البارزة وتخشن االسطح الناعمة وتسلح الفواصل او    وتنظيف والمواد الضارة،  
  الوصالت بشبك معدني وترش الجدران بالماء قبل المباشرة بأعمال القصارة.

  
  تعمل القصارة ثالثة وجوه على الشكل التالي: 

  
االول   الوجه  نسبة  مونب م  لم   5تقل عن    بسمك اليكون  والرمل  االسمنت  الطين على    1:3ة من  المكعب من  المتر  يحوي  ان  كغم    500(اي 

  ءمااسمنت) مضافا لها مادة ملينة وحسب ارشادات المهندس، وينفذ هذا الوجه بإلقاء المونة قذفا على االسطح ويرش هذا الوجه ثالثة ايام بال
  اال بعد مرور اربعة ايام على انجاز الوجه االول. بحيث يبقى رطبا تلك المدة وال يسمح بعمل الوجه الثاني 

  
سم تمتد من االرض ولغاية السقف اي ال يسمح عملها على دفعتين ويجب ان    10تعمل ودعات على الجدران بشكل مساطر عمودية عرض  

وتك الودعات  بين  ويعبأ  لضبطها.  الخيط  ويستعمل  واحد  بمستوى  الودعات  يكون سطح جميع  وان  شاقولية  تماسك  تكون  لتأمين  القصارة  مل 
ويترك هذا الوجه حتى يجف ويسقى بالماء لمدة ال تقل عن ثالثة ايام    1:3الوجه الثاني وتكون المونة لهذا الوجه من االسمنت والرمل بنسبة  

  ى رطبا بشكل مستمر. بقبحيث ي
  

مضافا مواد ملينة وان يكون الرمل ناعما جدا   1:3ملم) فوق الوجه الثاني بمونة من االسمنت االبيض والرمل    5-3يعمل بسمك ( الوجه الثاني  
  (شلخت) ويصقل هذا الوجه بالمالج وكف اللباد ويجب ان يكون  

  الوجه ناعما ويجب سقاية هذا الوجه مدة اسبوع. 
 

  الخارجية وحيثما يلزم    القصارةوالكوارتز فوق  األبيض  نتاإلسمرشة الشبريز، يتم عمل رشة الشبريز من  
  ويتم كيل اعمال الرشة منفصلة كيال هندسيا بالمتر المربع. 

  
Texture Plastering (SHEBREZ):  
The cement must be similar to the used for concrete work. Clean water free of salts and harmful materials, 
the surfaces to be reduced from any exotic material and cleaned, the prominent concrete removed, the soft 
surfaces scrambled, the joints and links covered with metal mesh, and the walls sprinkled with water before 
plastering work 
 
The first layer shall be at least 5 mm thick with a cement and sand mortar ratio of 1:3 (i.e., the cubic metre 
of clay contains 500 kg of cement), soft material should added, as directed by the engineer, which is carried 
out by throwing mortat into the surfaces and spraying three days with water so that it remains wet and the 
second layer is not allowed to work until four days after the completion of the first layer. 
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ح او عدمه مع  امتثال المرش
االشارة الى االنحرافات ان  

  وجدت
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comply/not 
comply/deviations 

the Featheredges on the walls in vertical lines 10 cm wide from the ground and up to the ceiling, they are not 
allowed to be worked in two batches, must be perpinduclar , the surface of all the featheredges must be at 
one level and the thread is used to adjust them. Then it filled with plastering mortar between the 
featheredges, ensure the cohesion of the second layer. The layer of the cement and sand is in proportion to 
1:3. The layer is left to dry and watered for at least three days so that it remains continuously wet. 

 
 
The second layer is (3-5 mm) above the second layer: white  cement and sand 1:3 sand should be very soft 
and smoothen with sponge palstering trowel, and watered for 7 days 

  اعمال الدهان:
الجديدة للواجهات  ايمولشن  "بندرول  دهان  مادة  باستعمال  تحضيري  وجه  يعمل  النتوءات،  جميع  تزال  حتى  الزجاج  بورق  الجدران  تحف   :

بعد ذلك  ،  يتم عمل "دهان اساسي" اندركوت،  تماما  أملسماء"، يعمل وجه معجونة حيث تمأل المسام والثقوب واللحمات بحيث يصبح السطح  
  . المشرفن" حسب اللون الذي يختاره المهندس تتم عملية الدهان وجهين "ايمولش 

  
الجديدة: للسقوف  بوليشيد  النتوءات  دهان  جميع  تزال  حتى  زجاج  بورق  االسقف  تحضيري،  تحف  وجه  لمأل  ،  يعمل  معجونة  وجه  يعمل 

السطح   بحيث يصبح  واللحامات  والثقوب  "،  تماما  أملس المسامات  دهان ثالث وجوه  تتم عملية  ذلك  يختاره  ا" حسب  بوليشيدبعد  الذي  للون 
  المهندس المشرف. 

  
  حسب دليل رواق لدهان واجهات الجدران القديمة القديمة:  الجدران دهان واجهات 

  
أل  : تنظيف جميع االسطح من المواد الغريبة، تمعجن النجارة وتزال العقد ثم تمالدهان على االعمال الخشبية ببوية الزيت "مطفأ" غير المع

، يعمل وجه دهان ويترك حتى يجف ثم تمأل اي مسام او ثغرات بالمعجون ثم تسنفر، يدهن وجهين ببوية  الخشب وتمعجنبدسر من نفس نوع  
  للفرشاة.   إثرالزيت باللون المطلوب وذلك دون ترك اي 

الدهان، ويتم عمل طبقة دهان    الستقبال تنظف جميع األسطح من المواد الغريبة وتمعجن وتسوى السطوح جيداً    الدهان على األعمال المعدنية:
  . (صناعة محلية) أساس ومن ثم عمل دهان زيتي ثالث وجوه

 
Painting works: 
EMOLITION painting of new walls: The walls should sander with glass paper until all the stems are 
removed, a preparatory face should apply using a water pendrol, a putty face is applying where the pores, 
holes and joints are filled so that the surface is completely smooth, Anderkot's "basic paint" is done, and 
then the paint is done in two faces of emollition according to the color chosen by the supervising engineer. 
 
Polished's for new ceiling: sander with glass paper until all the stems are removed, a preparatory face is 
applying (undercoat), a putty face is applied to fill the pores, holes and joints so that the surface is 
completely smooth, after which the paint of three polished faces is done according to the color chosen by the 
supervising engineer. 
 
Painting of historic buildings walls, according to RIWAQ guide. 
 
Paint on the woodwork with the oil based not shiny paint: Cleaning up all surfaces of exotic materials, putty 
applied, removing knots, filling with of the same type of wood, and putty applied, paint face and leaving 
until it dries, filling any pores or gaps with putty, and then smoothing, two faces with oil-based paint in the 
required color, without leaving any brush marks. 
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Paint on metal works with oil-based paint; Cleaning up all surfaces of exotic materials, putty applied, 
smoothing the surfaces, and applying a base paint layer with three oil-based paint. 
 

  
  اعمال البالط: 

القاذور تنظيف  المتعهد  على  يتوجب  تمت،  قد  القصارة  اعمال  تكون  ان  وبعد  االرضيات  تحضير  من  بعد  فرش طبقة  ثم  المونة،  وفتات  ات 
  حصى السمسمية والرمل الخالي من التراب والقاذورات، ومن ثم ترش بالماء قبل المباشرة بعمل التبليط ويؤخذ بعين االعتبار ان التمديدات 

اما البالط فيجب ان يكون متقن الصنع نخب (أ) قائم الزوايا خاليا    البالط قد تم عزلها وفحصها.   والكهربائية الواقعة تحت مستوى   الميكانيكية 
عن   يقل  ال  بسمك  الركام  طبقة  فوق  البالط  ويركب  االعمال،  بيان  بنود  حسب  مقاساته  وتحدد  واالطراف  الوجه  وصحيح  الفتال  سم    8من 

سم على ان تكون    3وبحيث ال يقل سمك المونة عن  ويغطس البالط بالماء قبل الترطيب مباشرة. ويركب بمونة من االسمنت والرمل نسبة ¼  
  القطع اللحامات متالصقة على الخيط ويكون السطح مستويا. وعند قطع االغالق على الجوانب يجب ان يكون القطع مستقيما ويتم ذلك بواسطة  

السحب)  اليدوي  المقص  او  الصاروخ  او  الماء  (منشار  الخاص  اال .  االلي  روبة  باستعمال  البالط  تمأل  يروب  بحيث  الصافي  االبيض  سمنت 
الخيش ثم تغسل    تماما بروبة االسمنت بعد غسل االرضية ثم تزال الروبة الفائضة بمسحها عن وجه البالط تماما باستخدام قطعة من   اللصقات

  االرضية مرة اخرى. 
  

ورد في    إذافيكون من نخب (أ) بالقياس المطلوب ويستعمل للصف النهائي في الطرف االعلى بالطة كاملة ذات حافة مبرومة   بالط البورسالن
لم يكن الطرف النهائي مالصقا للسقف، يجب ان يكون البالط بقياسات متساوية تماما اوجهها خالية من الفتال ويراعي ان ال    إذابيان االعمال،  
الصحية وتسوى معها بالشكل    واألدوات التمديدات    الالزمة لمخارجتعمل في بالط البورسالن جميع الفتحات والثقوب  ،  مل م  6يقل سمكه عن  

،  بعد التركيب مستويا وشاقوليا.  وجه البالطالنهائي بعد التركيب بحيث ال يظهر اي فارق او عيوب ثم تعبأ بالروية بشكل متقن. يجب ان يكون  
بنوع  يستخدم مادة مانعة للنش في مونة التبليط    البالط،يجب ان يكون الجدران التي سيجري تركيب البالط عليها مقصورة خشنة قبل تركيب  

يلصق البالط فوق القصارة  .  ساعة قبل تركيبه  24لمدة ال تقل عن    ءفي الما  البورسالني يجب ان ينقع البالط  ،  يوافق عليه المهندس المشرف
  . ل مونة االسمنت ويجب ان تكون المونة بكمية كافية لتعبئة اي فراغ بين البالط والقصارة دون ترك فجواتباستعما

  
Tiles works: 
After floors preparations and after applying plastering, the contractor should clean all the dirt's and mortar, 
then level aggregates and clean sand layer, then watered before tiling works. Mechanical and electrical 
networks under tilling level should take into consideration, and should separate and tested. 
 
 
The tilling must be well-made class (a), right-faced and limb-free corners and tiles dimensions according to 
the items in BoQ, the tiles shall be mounted over the aggregate layer at least 8 cm thick and the tiles shall 
dip with water immediately before moisturizing. 
A cement and sand mortar are mounted 1 ∕ 4 and at least 3 cm thick with the joints adjacent to the thread and 
equal surface level. When the closure on the sides is cut, the pieces must be straight and done by special 
automatic saw (water saw, rocket or hand shear clouds). The tiles are grouted using a pure white cement 
grouting, so that the joints fill the cement grouting completely after washing the floor, then the excess 
grouting is removed by wiping it off the face of the tile completely using a piece of sackcloth and washing 
the floor again. 
 
The porcelain tile shall be class (a) of the required dimensions and shall be used for the final row at the 
upper end for a full tile with brominated edge. As it mentioned in BoQ, if the final edge is not adjacent to 
the ceiling, the tiles shall have perfectly equal dimensions, the faces of which shall be free of leopard and 6 
mm thickness, operating in the porcelane tile. The face of the tile after the installation must be leveled in all 
directions. The walls on which the tile is to be installed must be with roughen plastering before the tile is 
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installed, using an inhibitory material in the tiling monument of a type approved by the supervising 
engineer. The Chinese tiles must be soaked in water for at least 24 hours before being installed. The tiles 
above the tile are plastered using sufficient quantity cement mortar and fill any vacuum between tiles and 
tiles without leaving gaps. 

The cost includes all the work needed: tiles supply, mortar, labor, installation, backfilling, grouting, 
and polish, no additional costs for missing and cutter tiles, or openings and measurements: net 
measures for actual tiled areas, panel does not measure. 

Tiling mortar: white cement 3: sand 1 for marble, and Portland cement for other tiles. 
  اعمال الحجر 

أ   نخب  ستيني  بند  من  الحجري  والبالط  البناء  حجر  بيان  يكون  بنود  في  الموجودة  والقياسات  واللون  النوع  الزوايا حسب  قائم  الصنع  متقن 
  . و حسب المهندس المشرف  االعمال
  الرخام والعتباتاعمال 

  يستعمل لبراطيش النوافذ واألبواب رخام بلدي لعتبات األبواب والشبابيك مبروم الزوايا ومجلي. 
  3:1واالسمنت بنسبة يتم التركيب بواسطة مونة من الرمل 

  
  

Stone works: 
The stones shall be class (a) of the required type, well-made, right angles, colors and dimensions as 
mentioned in BoQ and according to supervisor engineer. 
 
 
Marble and threshold work: 
The windows and doors thresholds shall be Baladi marble, fillet edges and polished. Mortar (sand and 
Cement 1:3) 

  

  

  اعمال الحدادة 
تصنع جميع االعمال الحديدة من حديد حراسة او شبك او  ،  التحقق من القياسات بالموقع حيث ان القياسات في المخططات تقريبية  المقاولعلى  

يجب ان تكون الوصالت متقنة دون ترك اي فراغ واضح او    ومصقولة،حلوق بالطرق الفنية ويجب ان تكون نقاط اللحام مخفية غير ظاهرة  
جميع    وعناية، يتم عمل ثقوب بالجدران او الخرسانة او البالط او االدراج وحيثما يلزم لتثبيت االشغال الحديدة بكل دقة    زائد،اشارات او لحام  

  والبنود.  ي الموضحة في المخططاتهالحديد مقاطع  ، عناصر الحديد يجب ان تكون مجلفنة ما لم يحدد غير ذلك في جدول الكميات
Ironmongery works: 
The contractor should check all measurements in site, all measurements in drawing are rough measurements, 
all metal works shall be first quality and well-made, with hidden welding, and joints and connections shall 
be well- made without any spacing or marks, appearing welding. 
Openings and halls in walls, concrete, stones, celling, tiles, stairs and wherever needed to fix the metal 
elements with precision and care. All steel elements shall be galvanized, steel sections as mentioned in 
drawings and items. 

  

  االعمال الخشبية 
ان يتحقق ويتأكد من صحة المقاييس في الموقع بعد مراجعة الفتحات باألبنية وجميع المقاييس تكون على مسؤولية منفذ األعمال    المقاول على  

  . حيث أن المقاييس المبنية على الخرائط هي تقريبية
يد  يجب ان يكون الخشب فرز اول وخالياً من العيوب مثل الشقوق الطولية او المستديرة او العرضية، العقد الموجودة ايا كان نوعها وبقطر يز

  . او فتال   لخشب، والخشب الرطب، والخشب الذي يوجد به اعوجاجسم، والعقد الحية، وثقوب دودة ا  2عن  
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  مواصفات االشغال الفنية 
Technical Specifications for the WORKS 

  

ح او عدمه مع  امتثال المرش
االشارة الى االنحرافات ان  

  وجدت
Candidate shall state 

comply/not 
comply/deviations 

Wooden Works: 
The contractor should check all measurements in site, all measurements in drawing are rough measurements. 
Wood shall be first quality, and free from shakes, large loose or dead knots (exceeding 2 cm diameter), 
wood warm holes, moisture wood, or other defects.  
 
 

 اعمال التمديدات الصحية  
البنود عكس مايلي  في أي من  السباكة (حتى وان ذكر نصاً  اعمال  بنود  العمل في جميع  الحفر في االرضيات واألسطح واألسقف  يشمل   :(

تثبيت   بعد  والقصارة  وجد)  ان  للقائم  مشابه  (ببالط  والتبليط  والصب  المواصفات  حسب  الردم  اعادة  ثم  ومن  ذلك  يطلب  وحيثما  والجدران 
يشملها ال  التي  األماكن  في  التمديدات  محيط  في  النهائية  المعمارية  األعمال  سياق  بحسب  المطلوبة  الترميم،    التمديدات  او  الصيانة  اعمال 

ف  باإلضافة المواد الالزمة لتثبيت جميع العناصر الالحقة من مواسير معدنية تيكن وبرابيج معزولة من نوع اوروبي وبموافقة المهندس المشر 
والدها والالصق  والعازل  المواد  من  والهالك  وسيليكون  وكسكيتات  تيكن  كروم  ومحابس  وخزائنها  طلياني  من  وكوليكترات  يلزم  ما  وكل  ن 

 المواد لتشغيل العناصر وتوصيلها بالماء البارد والساخن حسب المواصفات. 
انش من المصائد والمراحيض وحتى الحفرة الصماء.    6وانش    4انش على العناصر األخرى، فيما تحسب مواسير    2يتم تحميل مواسير       

 رة الصماء. ويشمل العمل ربط جميع المرافق بالمجاري العامة او الحف 
والتمديدات   القطع  باإلضافة إلزالة وترحيل  التنفيذ.  البند وفي كافة مراحل  تشمل هذا  أي مواد  توريد وتركيب  المهندس على  تشترط موافقة 

العمل مما   قانونيا وتنظيف مواقع  الى مكان مسموح به  التي يوافق المهندس المشرف على ازالتها  القديمة  شمل  عن األعمال. ت   ينتجالصحية 
المجاري   خطوط  ومسار  الكميات،  بجدول  المطلوبة  العناصر  لكافة  التركيب  واماكن  مواقع  على  خطياً  المشرف  المهندس  موافقة  األعمال 

 ومواقع المناهل. 
 ويشمل ايضاً عمل رسومات للشبكات المختلفة كما نفذت في الموقع في نهاية المشروع. 

ل والشاورات والبانيو وأي عناصر قائمة اخرى وترحيلها أو إعادة تركيبها في اماكن اخرى  وتشمل االسعار ازالة كافة المراحيض والمغاس
 .تعليمات المهندس المشرف  الخصوص) وحسبالمهندس المشرف تعليمات بهذا   أصدرفي حال  موقع ( بالمشروع وبأي 

 
Plumbing works: 
The works includes in all items even it mentioned oppositely: digging in the floors and any kind of surfaces 
and materials, ceiling, walls and where needed and backfilling according to specifications and casting and 
tiling (similar to the existing tiling) and plastering after install all required elements according to final 
architecture works and in the surrounding locations that’s not includes in rehabilitation works  maintenance, 
and all the following works for fixation of metal and isolated  pipes (European) according to supervisor 
engineer instructions, Italian water collectors and its closets, chrome stopcock 'taken" and all accessories 
needed for fixation (glue, paint, insulation, etc..) and connect with cold and hot water according to the 
specifications . 
The price includes 2-inch pvc pipes, and works include connect all the facilities with septic tank or sewage 
network , 
The engineer's approval is required for the supply and installation of any material covering this item and at 
all stages of implementation.   The work includes written approval by the supervising engineer of the sites 
and places of installation of all required elements in the items, the route of the sewer pipes and the manholes 
sites. It also includes as built drawings for the implanted networks . 
Prices include the removal of all toilets, washbasins, showers, and any other existing items or accessories, 
and their or re-installation elsewhere in the project, at any location (if the supervising engineer instructs) and 
as instructed by the supervising engineer 

  

 
 األعمال الكهربائية:

أن  تنطبق هذه المواصفات الفنية الكهربائية على جميع بنود جدول الكميات العامة والخاصة والرسومات الكهربائية ما لم يرد خالف ذلك. يجب 
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  مواصفات االشغال الفنية 
Technical Specifications for the WORKS 

  

ح او عدمه مع  امتثال المرش
االشارة الى االنحرافات ان  

  وجدت
Candidate shall state 

comply/not 
comply/deviations 

لم يذكر خالف ذلك بشكل   للتزويد والتركيب والتشغيل ما  العناصر في جميع األقسام  تل  خاص،يشمل سعر الوحدة لجميع  القنوات  يجب  وين 
تقديم رسومات   أيًضا  السعر  يتم تضمين جميع األعمال    العمل، لتمييز األنظمة. يشمل  إلكترونية.  كرسومات مبنية ورسومات تنسيقية بنسخة 
لمتطلبات شركة  ما لم يرد خالف ذلك ووفقًا    األمر، وكذلك استبدال البالط إذا لزم    الوحدة،المدنية والتشطيبات المتعلقة بالمادة المعنية في سعر  

تنفيذية  الكهرباء. يجب على المقاول توفير اإلمداد بالكهرباء الالزمة الختبار وتشغيل التركيبات والمعدات الكهربائية. يجب تقديم الرسومات ال
ربائي للموافقة عليه  ويجب على المقاول تقديم أفضل جودة ومعتمدة عالمتين تجاريتين لكل عنصر كه  عليها،والعينات من قبل المقاول للموافقة  

صنع ألمانيا أو ما    الصنع،(جميع المواد الكهربائية مثل تركيبات اإلضاءة والمآخذ وقواطع الدائرة واألنظمة واألجهزة يجب أن تكون إيطالية  
خاصة. يجب أن تكون أدوات  يجب أن تشير الرسومات التنفيذية إلى القنوات والكابالت لتتوافق مع إعادة تأهيل المباني التاريخية ال  )، يعادلها

  .العمل مناسبة للعمل في المباني التاريخية لحماية هيكل المبنى
توريد وتركيب التمديدات الكهربائية في جميع اجزاء المبنى الداخلية والخارجية كما هو موضح في المخططات الكهربائية ويشمل ذلك جميع  

تيكن   برابيش  من  (الالمواد  محليا    باستخداميسمح    اسود  متوفر  أوروبي  نوع  من  وأباريز  ومفاتيح  ولمبات وعلب  تيكن  وأسالك  الشرشور) 
وخزائن بالستيكية حسب المخططات ومتطلبات شركة الكهرباء. تشمل األسعار مواسير العبور والحفر في الجدران واالرضيات وإعادة الردم  

 .وكافة األعمال المتعلقة بذلك
س المشرف على طريقة سير الخطوط الرئيسية وأماكن الخزائن في المرحلة األولى من العمل، باإلضافة لعمل رسومات  يتم االتفاق مع المهند

مكن  كما نفذت في الموقع في نهاية المشروع. ويشمل السعر ازالة كافة األعمال الكهربائية القديمة القائمة وفق تعليمات المهندس المشرف. وي
  قاول للمهندس المشرف اشعار الم

 إضافية بتغيير اماكن االنارات او االباريز قبل بدء تنفيذ األعمال دون اعتبار ذلك اعمال تغيرية او  
  

Electrical works:  
Preamble: Those specifications applies to the BOQ and  shall be read in conjunction with the electrical 
drawings except where otherwise indicated. The unit Price for all items in all sections shall include for 
supplying, installation, and commissioning unless otherwise specially mentioned, Conduits should be 
colored to distinguish the systems. The price is also including submittal of working drawings, as built 
drawings and coordinating drawings by  soft copy. All civil & finishing works related to the concerned item 
shall be included in the unit price, unless otherwise indicated and according to electrical company 
requirements. shop drawings and samples should be submitted by contractor for engineers approval, the 
contractor should submit best quality, approved two brands for each electrical  items for approval, (all 
electrical materials as lighting fixtures, sockets, circuit breakers, systems, devices should be  Italy made, 
Germany made or equivalent ).Operational drawings shall indicate conduits and cables to correspond to the 
rehabilitation of private historic buildings. Work tools should be suitable for working in historic buildings to 
protect the building structure. 
Supply and install and test of electrical wirings in all parts of the building, interior and exterior, as shown in 
the electrical drawings, and this includes all materials from black conduits-TAKEN-  (no flexible pipe 
allowed), wires, lighting bulbs, sockets, switches and fittings of European type available locally and plastic 
safes according to the plans and requirements of the electricity company. The prices include passage pipes, 
excavation in walls and floors, backfilling and all related work. 
 
An agreement shall be made with the supervising engineer on the method of running the main lines and 
places of safes in the first stage of work, in addition to making drawings as implemented on site at the end of 
the project. The price includes the removal of all old, existing electrical work, according to the instructions 
of the supervising engineer. The supervising engineer may notify the business executor of changing the 
places of the lights or the pipes before the start of the implementation of the works without considering this 
as changing or additional works. 
 
 



 

Page 20 of 74 

 

  مواصفات االشغال الفنية 
Technical Specifications for the WORKS 

  

ح او عدمه مع  امتثال المرش
االشارة الى االنحرافات ان  

  وجدت
Candidate shall state 

comply/not 
comply/deviations 

  االعمال غير المذكورة بالمواصفات الفنية اعاله: 
البنود التي لم يرد فيها   البند يشمل االعمال غير المنصوص عليه في االعمال السابقة حيث يجب ان تكون االعمال من اجود المواد في  هذا 

طرق التنفيذ ويتفق على كيفية تنفيذها في الموقع ويلجأ للتحكيم عند الخالف، ومن الضروري ان    وأدقمواصفات للمواد او طريقة تنفيذ العمل  
  . يكون العمال مهرة وذوي خبرة في مجال عملهم

Works that not mentioned in technical specifications: 
This item includes not mentioned works in previous items. Not mentioned works shall be first quality 
materials, where the materials or method of statements or the most accurate method of works is not 
prescribed. The project parties agree on how to carry out the work, workers shall be qualified and 
experienced in their field of work. 

  

 

  استخدام العمالة والمواد المحلية 

،  طلب العروضفي األعمال الموصوفة ان لم يتم ذكر خالف ذلك في البنود الموصوفة في    يتم توريد واستخدام المواد من صنع محلي
  وتوفير العمالة المحلية الماهرة الكافية وتعيينهم من اجل اداء األعمال الموصوفة في طلب العروض

 
 USE OF LOCAL LABOUR AND MATERIAL 
 

Local-made materials are supplied and used in the work described if not otherwise indicated in the 
items described in the request for proposal, and sufficient local skilled labour is provided and assigned 
to perform the work described in the request for proposal .  

 
 
 
  

  الشروط
  من الشروط والبنود العامة لعقود اِألشغال  44و  31الفحص واالختبار (المادة–  Ver 2 2012 ( 

  .وصات للبالط الحجري تشمل: فحص مقاومة الكسر للبالط الحجري اجراء فح 
  والتمديدات الصحية. اجراء االختبارات لشبكات الكهرباء والمياه 

REQUIREMENTS 
 
 INSPECTION AND TESTING (article 31 and 44 of the General Terms and Conditions for 
Works Contracts – Ver2 2012)  
 

Tests of stone tiles including: Fracture resistance test for stone tiles 
Testing of electricity and water systems and sanitary networks 

 قائمة الورشة 

  الئحة الكميات. في كل ما يلزم لتنفيذ األعمال الواردة  
 LIST OF PLANT 

 
All necessary to carry out the detailed activities contained in the BoQ 
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 السيارات والشاحنات 

، وتشمل الشاحنات والسيارات الالزمة لتوريد المواد  البنود الموصوفة في طلب العروضكل ما يلزم لتنفيذ األعمال الواردة في  
  وفي كافة اماكن العمل. باإلضافة لتوفير تكاليف وسائل النقل الالزمة للعمال والطواقم المنفذة المطلوبة، 

  
 VEHICLES AND TRUCKS 
 
All necessary to carry out the detailed activities contained in the BoQ, and all trucks and cars to 
supply of the required materials, as well as for the cost of transportation for the workers and staff 
and in all workplaces.  

  
  المواد والتوريدات 

 
األعمال الواردة في البنود الموصوفة في طلب   الواردة لتنفيذية ضمن المواصفات الفن يلزم من مواد وتوريداتكل ما 

  . العروض

 MATERIALS AND SUPPLIES 
 
All the materials and supplies necessary to carry out the detailed activities contained in the BoQ 
according to the specifications. 

 المعدات   
 

  الواردة  ضمن المواصفات الفنية ، البنود الموصوفة في طلب العروض الواردة في لتنفيذ األعمال   معداتكل ما يلزم من 
  

 EQUIPMENT 
All the equipment's necessary to carry out the detailed activities contained in the BoQ according to 
the specifications. 

 إقامة المهندس/ العمال في الموقع 

  . العمل   فترة أو قرية بحسب الحاجة خالل/و بلدةتوفير مكتب إلقامة المهندسين في كل المقاول يجب على 
  

 ACCOMMODATION ON SITE FOR THE ENGINEER/LABOUR 
The contractor must provide an office for the residence of the engineers in each town and/or 
village as needed during the work period. 

  
 الموقع: 
 قرى شمال غرب القدس: 1

 خلف الجامع.  -وسط البلد  بيت دقو: 1.1
 بيت دقو: اول البلد.  1.2
 بيت عنان: البلدة القديمة.  1.3
 القبيبة: البلدة القديمة. 1.4

  العيزرية: خلف البلدية  .2

 SITE 
1. Village’s northwest of Jerusalem: 

1.1 Beit Duqqo: down town, behind the mosque. 
1.2 Beit Duqqo: village entrance. 
1.3 Beit ‘Anan: in the old city. 
1.4 Al-Qbibeh: in the old city. 

2 Eizareya: behind the municipality. 
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 التوقيت والتنفيذ   

  . 2021الى تشرين الثاني    2021: من أيلول  الفترة المتوقعة للتنفيذ
  . 2021أيلول   1: التاريخ المتوقع لبدء العمل

  . 2021تشرين الثاني    30: التاريخ المتوقع إلنهاء العمل
 TIMING AND IMPLEMENTATION 
Expected period of execution: between September 2021 and November 2021. 
Expected starting date: 1st September 2021. 
Expected completion date: 30th November 2021. 
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: وثائق التصميمات والرسومات 2الملحق   
 

  
لمشروع تجهيز وتأثيث بيوت استضافة ومراكز نسوية: اعمال صيانة   وثائق التصميمات والرسوماتمرفقة بشكل منفصل تحت اسم:  

  ENI/2018/397-552مشروع رقم  وترميم
  

ANNEX 2: DESIGN DOCUMENTS AND DRAWINGS 
 
Attached separately under the name: Design documents and drawings for Equip & Furnish Homestay 
and Women Center: Rehabilitation Works of the project ENI / 2018/397-552 
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  : نموذج تقديم العطاء3الملحق 
ANNEX 3: PROPOSAL SUBMISSION FORM 

  للخدمات التي أقدمها هو كما يلي: عرضي المالي 
My financial proposal for my services is as follows: 
 

  العرض المالي 
FINANCIAL PROPOSAL  

  العملة   
Currency  

  المبلغ 
Amount  

  السعر اإلجمالي (الرسوم والمصاريف) 
Global price (fees and expenses)  

USD  
  

  الضرائب األخرى ضريبة القيمة المضافة أو 
VAT or other tax  

USD  Zero  

  السعر اإلجمالي شامل الضريبة 
Total price incl. Taxes  

USD  
  

  
  

 : اعمال صيانة وترميم في بلديات شمال غرب القدس مراكز نسويةو بيوت استضافة جهيز وتأثيثت الئحة الكميات لتنفيذ أعمال
BILL OF QUANTITY FOR THE EQUIP AND FURNITCH HOMESTAYS AND WOMEN CENTER 

 NORTH WEST OF JERUSALEM: REHABILITATION WORKS  

 عدد المنشآت 
Number of structures  

دوالر الالمبلغ لكل منشأة ب 
 امريكي 

Amount per structure 
in USD  

 دوالر امريكي الإجمالي المبلغ ب 
Total amount in USD 

  ) Aسمارة (  –بيت استضافة بلدة القبيبة 
Qbeibeh Homestay- Samara (A) 

    

  )Bمصلح (  -بيت استضافة قرية بيت دقو
Biet Doqqu Homestay- Mosleh (B)  

  

  ) Cسرحان ( -بيت استضافة قرية بيت دقو
Biet Doqqu Homestay- Sarhan (C)  

  

  ) Dالعيزرية (بيت استضافة بلدة 
Eizariya Homestay (D) 

  

  ) Eبيت استضافة بلدة بيت عنان (
Biet Anan Homestay (E) 

  

  ) Fجمعية بيت عمواس التعاونية للتصنيع الغذائي (
Beit Emwas Cooperative Association for   

)F (Food Processing   
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 : اعمال صيانة وترميم في بلديات شمال غرب القدس مراكز نسويةو بيوت استضافة جهيز وتأثيثتالئحة الكميات لتنفيذ أعمال 
BILL OF QUANTITY FOR THE EQUIP AND FURNITCH HOMESTAYS AND WOMEN CENTER NORTH WEST OF 

JERUSALEM: REHABILITATION WORKS  

  
  
  
  
  

 وصف البند 
  

Item description 

  
منشأ  
 المواد 

Origin 
of 

materi
als  

  
  بند رقم

  
Item no.  

  
 الكمية 
  

Qua
ntity  

  
 الوحدة

  
Unit  

  
سعر  
  الوحدة

  
دوالر  (

  ) امريكي
  

Unit 
price 
(USD) 

  
  معدل/ العمال 

بدون  
الضرائب  

وغيرها من  
  الرسوم 

دوالر  (
  ) امريكي

  
Rate/labo

ur 
Excl. taxes 
and other 

duties 
(USD) 

ي  المبلغ اإلجمال
بدون الضرائب  

وغيرها من  
  الرسوم 

دوالر  (
  ) امريكي

  
Total 

amount 
Excl. taxes 
and other 

duties 
(USD) 

الضرائب/  
رسوم  ال 

  األخرى 
  

دوالر  (
  ) امريكي

 
Taxes/ 
other 
duties 
(USD) 

  ) Aسمارة (   –بيت استضافة بلدة القبيبة  
Qbibeh Homestay- Samara (A)  

                

  بناء 
Masonry 

                

إلعاقة، وذلك اعمال توسيع الحمام وتهيئته ليصبح موائم لذوي ا 
عن طريق هدم الواجهة الموضحة بالمخططات وازالة باب 

بعد تقديم مخطط  جبصين وسقف الحمام الحالي، وبناء واجهة
ويشمل ذلك كل  وفتح باب جديد الجديدة، ألبعاد الحمامتنفيذي 

بالط جدران   اعمال التشطيب الالزمة إلنجاز هذا العمل
 وارضيات وتوسيع الباب المؤدي للحمام والمطبخ 

(B2 الحمام) 
Enlarging of bathroom (B2) to make it 
suitable for persons with disabilities, through 
the demolition existing wall shown in the 
drawings, and build new gypsum wall and 
ceilling the contractor should submit 
shopdrawing for the new bathroom 
dimensions, the works includes fitting works 
(walls and floor tiles) and enlarding existing 
door betweern the room and bathroom, 
kitchen, and opening new door. 

  
 

  
  

A.1.1  

  
  
  

  
  
 

  
  

      

 هدم واجهة الحمام الحالية وازالة الباب الحالي 
Demolishing existing wall and remove 
existing door 

    
A.1.1.1  

  
1  

وحدة  
  عمل 

Job  
        

فتح باب جديد بالواجهة الموضحة بالمخططات ابعاد 
)، يشمل العمل ربط مناسيب الغرفتين بشكل 190*100(

 مناسب يسمح بدخول الكرسي المتحرك
Opening new door as shown in drawings, 
dimension (100*190) works includes suitable 
rooms levels for wheelchair. 

    
A.1.1.2  

  
1  

وحدة  
  عمل 

Job  
        

* االرتفاع الحالي)85ابعاده الجديدة (   (D13)  توسيع الباب 
Enlarging existing door (B13) new dimension 
(85* existing height) 

    
A.1.1.3  

  
1  

وحدة  
  عمل 

Job  
        

 A.5.11.1    واجهة جبصين كما ورد في بند تركيب
 Install new gypsum board, ditto as A.5.11.1 

    
A.1.1.4  

متر    3.5
  مربع 

2m        
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A.5.11.3    تركيب سقف جبصين كما ورد في بند
Install new gypsum ceilling, ditto as A.5.11.3 

    
A.1.1.5  

متر    1
  مربع 

2m  
        

بورسالن جدران مشابه للقائم (قياسات ونوع توريد وتبليط بالط  
 ولون) 

Supply and install porcelain tiles for walls 
(same as existing tiles) 

  
  

  
A.1.1.6  

  
3.5  
  

متر  
  مربع 

2m  
        

توريد وتبليط بالط بورسالن ارضيات مشابه للقائم (قياسات 
 ونوع ولون) 

Supply and install porcelain tiles for floor 
(same as existing tiles) 

  
  
  

  
A.1.1.7  

  
1  
  

متر  
  مربع 

2m  
        

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

  الكهرباء
Electrical works 

                

تشمل اعمال الكهرباء جميع ما ورد في المواصفات الفنية 
 الخاصة 

The BOQ items commit to the Electrical  
technical specifications 

                

السعر يشمل الكابالت المقاومة  توريد وتركيب الكابالت التالية ،
للحريق ، حوامل الكابالت (إذا لزم األمر) ، الساللم ، القنوات 

، وما هو   بجميع األحجام ، الدعامات ، التنقيب ، التغليف
مطلوب لتوصيل واختبار الكابالت حسب المخططات و 

  : المواصفات
Supplying and installing the following cables, 
the price includes fire-resistant cables, cable 
trays (if needed), ladders, conduits of all 
sizes, supports, drilling, wrapping, and what 
is required to connect and test cables 
according to the drawings and specifications :  

                

  
      خط التغذية الرئيسي

Main feeder: 3X10mm2, XLPE cable
  

 أوروبي 
 
Europ
ean  

A.2.1  5    متر
  طولي

M.R  
        

توريد وتركيب وفحص وتشغيل جميع نقاط : النقاط الكهربائية
االنارة واالباريز والسعر يشمل المواسير المستخدمة في 

التمديدات والعلب وعلب السحب واالسالك والكوابل على 
اختالف مساحة مقطعها حسب المخططات ،وتكون المواسير  

واالسالك   المستخدمة من نوع معتمد، وتكون المفاتيح واالباريز
نوع معتمد ويشمل السعر كافة المفاتيح ولوحات  والكوابل من

وتكون   وتايمرات االدراج  باإلنارةتجميع المفاتيح والتحكم 
المفاتيح في الحمامات والمطابخ مطرية وتكون جميع العلب 

 التالية  لألعمالوالمواسير الظاهرة مقاومة للحريق، وذلك 
Supply, install, test and commission a 
complete indoor, outdoor lighting point 
including all conductors 3X1.5mm2 from the 
point to the DB and switches, 16mm fire 
proof Conduits , ceiling and draw boxes  and 
all other accessories from appropriate dist. 
Board to lighting point, outdoor lighting 
points includes 3X2.5mm2 cables  price to 
include  Light Switches and covers of 
approved brands  ,lighting fixtures 
installations , civil works and the repair of 
civil works and all accessories as per 
drawings and specifications. 

 
 
 أوروبي 
 
Europ
ean 

  
  

A.2.2 
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   الداخلية  توريد وتركيب وفحص وتشغيل نقاط اإلنارة
  

Indoor lighting points 
  

 أوروبي 
 
Europ
ean  

A.2.2.1 23  عدد  
No.  

        

   الداخلية  توريد وتركيب وفحص وتشغيل نقاط اإلنارة
  

Outdoor lighting points  
 

 أوروبي 
 
Europ
ean  

A.2.2.2 6  عدد  
No.  

        

توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اإلنارة التالية تكون من 
نوع اوروبي متوفر محليا او ما يعادلهم بالكفاءة والنوعية  

والسعر ويتم االختيار وفق المهندس المشرف والسعر يشمل 
هيكل اللمبة واللمبات الالزمة من نوع اوروبي متوفر محليا 

لزم ، يتم اختيار  وحسب المخططات وتعليمات المهندس وكل ما ي
  .ألوان وحدات اإلنارة حسب المهندس المشرف

Supply, Install and Connect the following 
Lighting Fixtures of approved brands 
including P.F. correction capacitors, Lamps 
and all accessories as per  drawings and 
specifications. , the mounting of external 
lighting fixtures should be according to 
details with special bracing using jumbo 
bolts and the needed water proof insulation 

Lighting unit T5 2*24 W  or W  2*20 LED T5  
or equivelant 

 
 
 
 أوروبي 
 
Europ
ean  

  
  

A.2.3 

    

        

  وحدة انارة جدارية 
Type A : Wall mounted  lighiting unit LED 

luminaire, 1300lm, 14W ,body: white painted 
metal sheet, with opal cover,IP65, color 

Temp 4000K.  

 أوروبي 
 
Europ
ean  

 
A.2.3.1 

5    
  عدد

No..          

  وحدة انارة جدارية خارجية 
Type B :Outdoor wall mounted lighting unit 

Classic Style (Lantern), LED 12W, E27 
Lamp Holder, 1500 lm, color 2700 K, 
Suitable For outdoor use, Made of 
shockproof resin material, Insulation class II, 
IP65  color as required by the supervisor 
engineer  

 
ي أوروب  

 
Europ
ean  

  
  

A.2.3.2 

5    
  

  عدد
No..  

        

  انارة جدارية انتيكا وحدة 
Type C.: wall mounted antique lighting unit   

LED 25W, 2500 lumen, colour temp 4000k, 
IP40 

 أوروبي 
 
Europ
ean  

  
A.2.3.3 

  
9  

  عدد
No..  

        

Type D: Up/down light,  aluminium body,  
3W LED, 200lm, colour temp 3000 k, IP65, 
body color to be approved by the supervisor 

 أوروبي 
 
Europ
ean  

  
A.2.3.4 

  
4  

  عدد
No.  

        

  ثريا كالسيكية 
Type E: Classical chandilier aluminium 

body,  20W LED, 2000lm, colour temp 3000 
k, IP40, body color to be approved by the 
supervisor     

 أوروبي 
 
Europ
ean  

  
A.2.3.5 

  
1  

  عدد
No.  

        

  وحدة انارة سقفية 
Type F :surface mounted   :luminaire, 

1300lm, 14W, LED body: white painted 
metal sheet, with opal cover,IP40, color 
Temp 4000K.  

 أوروبي 
 
Europ
ean  

  
A.2.3.6 

  عدد  1
No..  

        

          عدد    أوروبي لتشغيل  محمال على هذا البند كل ما يلزم كشاف انارة شمسية , 
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االنارة بالطاقة المثلى من حساب موقع الوحدة زاوية التركيب 
  ومعدات التركيب والهيكل المعدني للتركيب ان لزم األمر. 

Type G: Solar lighting projector , LED 
200W,  color temperature 6500k, Charging 
time,6-8 hours by sunshine
Material: Aluminum, tempered glass, ABS 
,IP66
this item includes everything necessary for 
the operation of the lighting at the optimum 
power, from calculating the location of the 
unit, the angle of the installation, the 
installation equipment and the steel structure 
for the installation, if needed  

 
Europ
ean  

 
A.2.3.7 

  
1  

No..  

  وحدة انارة سقفية 
Type H: Surface mounted lighting unit 
luminaire,
1500lm, 20W, LED
body: white painted metal sheet, with opal 
cover,IP40, color Temp 4000K.  

 أوروبي 
 
Europ
ean  

  
A.2.3.8 

  
2  

  عدد
No..  

        

توريد وتركيب وتوصيل مآخذ التوصيل ونقاط الطاقة التالية في  
الجدران أو في الفواصل سواء كانت الفواصل مصنوعة من 
الحجر أو الطوب أو الخرسانة أو ألواح الجبس أو الخشب أو 
الفواصل المتحركة وسواء كانت مجوفة أو مثبتة على السطح 

والمقابس  ) ) الكابالت والمواسير 2مم   2.5*  3وتشمل (
حسب المخططات  DB والصناديق وجميع الملحقات حتى

والمواصفات. يجب أن تكون جميع المقابس من العالمات 
التجارية المعتمدة ، ويجب أن يتم العمل باستخدام أدوات خاصة 
و / أو أدوات يدوية لحماية هيكل المبنى القديم ، واستبدال بالط 

  :منطقة العمل إذا لزم األمر 
Supply, Install and Connect the following 
Socket Outlets and power points in walls or 
in partitions whether the partitions are made 
of block, concrete, gypsum boards,  wood or 
movable partitions,  and whether recessed 
or surface mounted including (3*2.5mm2 ) 
wires and cables, conduits, sockets,  boxes 
and all accessories up to DB,  as per 
drawings and specifications. All sockets to 
be of approved brands. Price includes 
replacing tiles where required 

 
 
 
 
 أوروبي 
 
Europ
ean  

  
  
  
  
  

A.2.4 

    

  
 
  

      

  ثقوب 3امبير  16فاز  1نقطة ابريز كهرباء  
3 pin Single-Phase 16 Amp sockets   

  

 أوروبي 
 
Europ
ean  

  
A.2.4.1 

11  

  
  عدد

No..  
        

  كالبند السابق، ولكن ابريز مطري 
Ditto but water proof  

 

 أوروبي 
 
Europ
ean 

  
A.2.4.2 

2  

  
  عدد

No.  
        

  
  ثقوب  3امبير  16فاز  1نقطة ابريز كهرباء مزدوج 

3 pin Single-Phase 16 Amp double sockets   
  

 أوروبي 
 
Europ
ean 

  
A.2.4.3 

9  

  عدد
No.  

        

Optional item: Power point with indicator 
lamp for extract fans, and fans  

بند اختياري: كالبند السابق، ولكن مع مفتاح اشارة لتشغيل 
  الشفاطات

 أوروبي 
 
Europ
ean 

  
A.2.4.4 

4  

  عدد
No.  
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وريد وتركيب وفحص مخرج مفتاح سخان الكهرباء مع  ت
مصباح اشارة كما هو مبين في المخططات المرفقة ويتضمن 

او ما يعادله من لوحة األمان 2 ملم 3*2.5ذلك توصيل كابل 
وحتى اإلبريز ومن اإلبريز حتى السخان، ويكون السعر شامالً 

كل ما يلزم من برابيش حائزة على تيكين، وكوابل وعلب  
وابريز خاص بالسخان ومخارج ومفتاح خاص للسخان 

واطارات مطرية وتكون المخارج من نوع اصلي ومعتمد من 
  .المهندس المشرف

Supply, install and connect socket outlet for 
water heater  with indication lamp as shown 
in electrical drawings, price includes:3*2.5 
mm2 or equivalent from DB to socket  and 
from socket to the W.H, conduits (Taken), 
cables, socket outlets from approved brand, 
water heater switch (water proof), all outlets 
from approved brand and approved by 
supervisor engineer.  

 أوروبي 
 
Europ
ean 

  
  

A.2.5 

  
  

2 

 
  

  عدد
No.  

        

. توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل إبريز هاتف نوع 
أوروبي المنشأ متوفر محلياأو ما يعادله والسعر يتضمن  

المواسير تيكن، واألسالك والكوابل من نوع أوروبي متوفر  
محليا او ما يعادله، وكل ما يلزم إلتمام العمل حسب المواصفات 

  .والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
Supply and install Telephone socket outlet 
wall mounted in walls weather these walls 
are made of   block,  concrete , wood 
,gypsum boards or movable partitions  and 
whether recessed or surface mounted  , 
price to include colored conduits different 
from data conduits, fixing, boxes,  cables, 
outlets, what is required to mount the 
sockets in walls or in movable partitions.  

 
 أوروبي 
 
Europ
ean 

  
  

A.2.6 

  
  

4  

 
  

  عدد
No.  

        

من  MDB قاطع 24توريد وتركيب لوحة األمان الكهربائي 
اوروبي المنشأ متوفر  الثقيل والمتين من نوع   pvc البالستيك

محليا او ما يعادله حسب المواصفات الفنية والسعر يشمل اللوحة 
من لوحة األمان وحتى العداد في لوحة 2 ملم  10*3والكوابل 

العدادات المقترحة، وما بداخل لوحة األمان من جسور وقواطع 
من نوع أوروبي متوفر محليا او ما يعادله وكل ما يلزم مع 

ل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات الفحص والتشغي 
تكون مطرية مقاومة للرطوبة   MDB المهندس المشرف لوحة

ويتم التأسيس لها حسب تعليمات المهندس المشرف بالعمق 
المناسب إليواء ما بداخلها من اجهزة وكوابل وغير ذلك كما 

يلزم إلتمام العمل وفق المواصفات. مع التوصيالت الالزمة ل  
  لفرعية اللوحات ا 

Supply , install and test and operate 
distribution board:  Main Distribution Board 
(MDB) metal oven painted 2mm thickness 
includes digital measuring instruments, 
space for  KWH meter, busbars, (MCCB) 
Molded Case Circuit Breakers with 
Rupturing capacity (R.C) of 25 K.A. , 
miniature circuit breakers MCB with 
Rupturing capacity of 6K.A all of approved 
brand and all accessories,  and all circuit 
breakers , detailed on drawings., board to be 
protected by lock. 

 
 
 أوروبي 
 
Europ
ean 

  
  
  

A.2.7.1 

  
  
  

1 

 
 
 

  عدد
No. 

        

Sub- Distribution Board: أوروبي  لوحات التوزيع الفرعية A.2.7.2 1  عدد          
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DBGR   
Europ
ean 

No. 

DBGL  أوروبي 
 
Europ
ean 

A.2.7.3 1  عدد  
No.  

        

DBF   A.2.7.4 1 عدد  
No. 

        

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

               

  السباكة 
Plumbing  

               

تشمل اعمال السباكة جميع ما ورد في المواصفات الفنية  
  الخاصة 

The plumbing works according to technical 
specifications  

       

        

توريد وتشغيل وتركيب سيفون ارضي مع غطاء وذلك للحمام  
  حسب تعليمات المهندس المشرف 

Supply, operate and install a ground siphon 
with cover for the bathroom as instructed by 

the supervising engineer  

  اوروبي 
Europ
ean 

  
A.3.1  

  
2  

  عدد
unit  

        

، مع سم مع نصف رجل 35سلة توريد وتشغيل وتركيب مغ 
سيفون شرشور ايطالي ويشمل السعر تركيب مرآة، وكل ما  

  يلزم لتنفيذ العمل. 
Supply, operation and installation of a 35 cm 

semi pedestal porecilan sink with the 
approval of the supervising engineer, with an 
Italian siphon and all needed works including 

install miror .  

  
  اوروبي 

Europ
ean 

  
A.3.2  

  
1  

  
  عدد

unit  

        

وتشغيل خالط ماء وبموافقة المهندس المشرف  توريد وتركيب 
  بعنق قصير للمغسلة 

Supply, operation and installation of short 
nech mixer tap  

  اوروبي 
Europ
ean 

  
A.3.3  

  عدد  1
unit  

        

توريد وتركيب وتشغيل خالط ماء وبموافقة بند اختياري: 
  المهندس المشرف بعنق طويل للمجلى 

Provisional item: supply, operation and 
installation of long neck mixer tap for kitchen 

 sink  

  اوروبي 
Europ
ean 

A.3.4  1  عدد  
unit  

        

باإلضافة لشطاف  توريد وتركيب وتشغيل مرحاض تعليق ،
ويشمل السعر كل ما يلزم من تحويالت وبرابيج ومحابس و ما  

  يلزم لتنفيذ األعمال.
Supply, installation and operation of a 

hanged toilet, as well as a bidet shower. The 
price includes all necessary accessories to 

carry out the work.  

  أوروبي 
Europ
ean 

  
A.3.5  

  
2  

  عدد
unit  

        

نيجاره ويشمل السعر كل ما يلزم من توريد وتركيب وتشغيل 
  تحويالت وبرابيج ومحابس و ما يلزم لتنفيذ األعمال. 

Supply, installation and operation of Flushing 
Cistern The price includes all necessary 

accessories to carry out the work   

  
  اوروبي 

Europ
ean 

  
A.3.6  

  
2  

  
  عدد

unit          

حسب   ملم) 490*603(  توريد وتركيب مغسلة لذوي االعاقة
  تعليمات المهندس المشرف 

Supply, operation and installation of a 
handicaps pedestal porecilan sink )603 *490  

mm(  according to supervisor engineer 

  اوروبي 
Europ
ean 

  
  

A.3.7  

  عدد  1
Unit 
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instructions  
الستخدام ذوي االعاقة   ممسك مغسلة متحركةتوريد وتركيب 

حسب تعليمات  كغم،  2.2ملم) ووزنه  750*750ابعاده (
  المهندس المشرف 

Supply, operation and installation of a 
handicaps movable holder for sink (750*750 
mm) weight 2.2 kg accorrding to supervisor 

engineer instructions  

  
  اوروبي 

Europ
ean 

  
  

A.3.8  

  عدد  1
unit  

        

*  670مع نيجارة ابعاه (  توريد وتركيب مرحاض لذوي االعاقة
حسب تعليمات المهندس  ملم) 455ملم) بارتفاع ( 363

  . المشرف
Supply, operation and installation of a 

handicaps toilet accorrding to supervisor 
engineer instructions  

  اوروبي 
Europ
ean 

  
A.3.9  

  عدد  1
unit  

        

  )ملم 168 *700ابعاده ( يب ممسك مرحاض ثابتتوريد وترك
المهندس الستخدام ذوي االعاقة حسب تعليمات كغم  2.5وزن 

  المشرف 
Supply, operation and installation of a 

handicaps fixed holder for toilet (700*168 
mm) weight 2.5 kg accorrding to supervisor 

engineer instructions  

  اوروبي 
Europ
ean 

  
A.3.10  

  عدد  1
unit  

        

) ملم 300* 300ابعاده ( ثابت بانيوتوريد وتركيب ممسك 
الستخدام ذوي االعاقة حسب كغم  1.3وزن  درجة  135بزاوية 

  تعليمات المهندس المشرف 
Supply, operation and installation of a 

handicaps fixed holder for bathtup (300*300 
mm) 135 degree weight 1.3 kg accorrding to 

supervisor engineer instruction  

 A.3.11  1  عدد  
unit  

        

وحسب  الستخدام  ذوي االعاقةطارية مغسلة توريد وتركيب ب
  تعليمات المهندس المشرف 

Supply, operation and installation of a 
handicaps tap mixer  accorrding to 

supervisor engineer instructions  

  اوروبي 
Europ
ean 

A.3.12  1  عدد  
unit  

        

، 80دائرة  اور سيراميكركيب وتشغيل دعسة شتوريد وت
  ويشمل السعر كل ما يلزم لتنفيذ األعمال.

Supply, installation and operation of shower 
pan ceramic circular 80 cm. The price 

includes all necessary accessories to carry 
out the work   

  اوروبي 
Europ
ean 

A.3.13  2  عدد  
unit  

        

ويشمل السعر كل ما يلزم  ستاند دشتوريد وتركيب وتشغيل 
  لتنفيذ األعمال. 

Supply, installation and operation of shower 
stand. The price includes all necessary 

accessories to carry out the work  

  اوروبي 
Europ
ean 

A.3.14  2  عدد  
unit  

        

يلزم  ويشمل السعر كل ما بطارية بانيو توريد وتركيب وتشغيل 
  لتنفيذ األعمال. 

Supply, installation and operation of shower  
tap mixer. The price includes all necessary 

accessories to carry out the work  

  اوروبي 
Europ
ean 

A.3.15  2  عدد  
unit  

        

توريد وتركيب عالقة ورق تواليت حسب تعليمات المهندس 
  المشرف 

Supply and install toilet paper holder 
according to supervisor engineer instructions   

 اوروبي 
Europ
ean 

A.3.16  3  عدد  
unit  

        

توريد وتركيب عالقة رنغ بكشير حسب تعليمات المهندس 
  المشرف 

Supply and install ring towel holder 

 اوروبي 
Europ
ean 

A.3.17  3  عدد  
unit          
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according to supervisor engineer instructions  
حسب تعليمات  يد وتركيب مصبنة مغسلة سائل نوع تور

  المهندس المشرف 
Supply and install liquid soap holder 

according to supervisor engineer instructions  

 اوروبي 
Europ
ean 

 
A.3.18  

  عدد  3
unit  

        

  اختياري: تأسيس وتركيب سخان ماء كهربائي بند
لتر والسعر يشمل تمديدات المياه الالزمة   60سعة 

والهوايات وصمام األمان والرداد والمحابس 
والمرابط مع تركيب السخان الموجود، وكل ما يلزم  
إلنهاء العمل. يتم تحديد مكان السخان وفق تعليمات 

  المهندس المشرف 
 Provisional item; first fix for a 60-litre 

electric water heater the price 
including the necessary water 
extensions, safety valve, and stops 
and all the accessories needed with 
the installation of the existing heater, 
and whatever is necessary to finish 
the work, location of the heater 
determined by supervoisor engineer  

  :مواصفات السخان  
 Electric unvented hot water cylinder 

Fitted With Temperature & Pressure 
Relief Valve 

  ان مياه كهربائي مزود بصمام تنفيس درجة زخ
 الحرارة والضغط 

  ANTI LIME SCALE insulation of 35 
mm CFC-free polyurethane foam 
ensures extremely low heat losses 
and saves money 

   مم من  35يضمن العزل المضاد للمقياس الجيري
رغوة البولي يوريثان الخالية من مركبات الكربون  

الكلورية فلورية فقدانًا منخفًضا للغاية للحرارة ويوفر  
 المال 

 High-grade duplex stainless steel 
cylinder 

  أسطوانة فوالذية مقاومة للصدأ مزدوجة عالية
 الجودة

 
 Dry tube heaters – the heating 

element does not go into a direct 
contact with water; it is tightly fitted 
inside a thin tube which is enameled 
together with the water tank flange. 
The lack of calcareous precipitations 
on heater and water tank whole 
inside surface maintains the energy 
efficiency of water heater and 
extends its life-time 

 
  

 
  ال يتالمس عنصر التسخين   - أنابيب تسخين جافة

بإحكام داخل أنبوب   مثبتةبشكل مباشر مع الماء ؛ 
ة خزان المياه. يحافظ عدم  رفيع مطلي بالمينا مع شف

وجود ترسبات كلسية على السخان وخزان المياه 

 
 محلي
local 

 
A.3.19  

  
1  

  
  عدد

unit  
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بالكامل داخل السطح على كفاءة الطاقة لسخان المياه 
 ويطيل من عمره 

   
  لتر  120كما ورد في البند السابق، ولكن بسعة 

Ditto as previous, but for 120 liter capacity 
  

 
 
 محلي
local 

  
  

A.3.20  

  
1  

  
  عدد

unit          

انش بالستيك   4بقطر  UPVCتوريد وتركيب مواسير  
منهل ويشمل    للمجاري من المصائد (المصارف) وحتى اقرب

ذلك الحفر واألكواع والوصالت والطمم بالرمل حولها وفوقها 
  وكل ما يلزم إلنجاز العمل 

Supply and installation of UPVC 4-inch 
plastic sewer pipes from siphons and even 
to the nearest manhole, including digging, 

connections, Elbows,  links, backfilling 
suitable materials  around and above them, 
and whatever it takes to complete the work  

 
 محلي
local 

A.3.21    
16  

  
  م طولي
M.L  

        

انش للمجاري من المنهل الى   6كما في البند السابق ولكن بقطر 
  الخارجية.   الحفرة الصماء

Ditto as in A.3.22 but 6- inch for sewage 
from manholes to the septic tank  

 محلي
local 

  
  

A.3.22  

  م طولي  3
M.L  

        

سم وباالرتفاع الذي يحدده  50توريد وتركيب منهل قطر 
المهندس المشرف والذي يسمح بميالن مقبول لتصريف  

المجاري، يكون المنهل دائري مسبق التصنيع ويشمل العمل 
ثقبها في األماكن المحددة وحفر األرضيات لها وصب ارضياتها  

 ةالمجاور االرضيةويشمل عمل غطاء لها من نفس نوع 
  ه. ويوضع في اطار معدني يسهل فتح 

supply and installation of a 50 cm diameter 
manholes and the height specified by the 

supervising engineer, which allows for 
acceptable drainage slope, shall be circular 

and pre-manufactured. The work shall 
include making openings for connections, 

digging the floors, casting floors, and making 
a cover of the same type as the adjacent 

floor material, which shall be placed in an 
easily open metal frame.  

 
 
 محلي
local 

  
A.3.23  

  
  

1  

  
  

  عدد
unit  

        

انش مجلفنة  3توريد وتركيب وتشغيل مزاريب معدنية، مواسير 
ملم على األقل مع اكواعها ومرابطها لتصريف  1.5سماكة 

لمياه المطر لمستوى الساحات من السطح حيثما يطلب المهندس 
  المشرف 

Supply, installation and operation of metal 
galvinized drainage pipe, 3 inch pipes at 

least 1.5 mm thick with their accesorices to 
drain rain water where the supervising 

engineer requests  

  
  محلي

local  

  
A.3.24  

  
15  

  
  م طولي
M.L  

        

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

  التشطيب 
fittings  

                

  اعمال الحجر 
Stone works 

  A.5.1     
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وفي كافة توريد الالزم لتنظيف حجر واجهات المبنى الحجرية 
تنظيف الحجر من األعشاب، والدهان، ، يشمل السعر المستويات

واألوساخ واألمالح وأي مواد عضوية والقصارة وبقايا االسمنت 
وغير عضوية، عن طريق الفرشاة البالستيكية ومياه خالية من  

التنظيف يجب ان ال يزيل الطبقة الخارجية الطبيعية  األمالح، 
مبيدة لألعشاب صديقة يتم رش النباتات بمادة  .للحجر (البانيتا)

واالنتظار اسبوع لجفافها ثم   للبيئة وبموافقة المهندس المشرف
(يشمل العمل الواجهات   وحيثما يطلب المهندس المشرف خلعها

  الحجرية المالصقة للحمام الجديد) 
Supply materials and tools for cleaning 
stones for all external elevation of the 
building and in all levels, the price includes: 
cleaning plants, paints, plastering, cement, 
dirt's, salts, and organic and non-organic 
materials, using plastic brush and free salt 
water, the cleaning should not remove the 
natural eternal (Panita), and apply herbicide 
(friendly environmental) after supervisor 
engineer approval and whenever the 
engineer request. (Works includes new 
bathroom stone walls)   

  
  

  

  
  
  
  

A.5.1.1 

  
  
  
  

1 

  
  
  
  

وحدة  
  عمل 

  
Job 

  
  
  
  

      

. يشمل يطلب المهندس المشرف، حيثما اعمال كحلة خارجية
 ،او القصارة المهترئةالعمل نجف الكحلة والقصارة اإلسمنتية 

ويتم تنظيف الحلول الستقبال   A.3.1وتنظيف الحجر حسب بند 
الكحلة على ان ال يقل عمق الحل عن عرض الحل، مع ازالة  

كافة المونة التالفة من الحلول دون عالوة،. تعمل الكحلة بمونة  
اسمنت  1جير هوائي:  3رمل صحراوي:  9جير هوائي 

كسر فخار متوسط الحجم وفق (دليل رواق في  0.25ابيض: 
وحيثما يطلب  التاريخية في فلسطين).صيانة وترميم المباني 

  المهندس المشرف 
external pointing works, whenever the 
supervisor engineer request, the work 
including: remove the old pointing and 
plastering layers, and cleaning stones as in 
A.5.2 and cleaning all stones joints 
(minimum depth = joint width) and remove all 
loose mortar without additional costs, the 
pointing mortar: 1 white cement: 9 sand (free 
salts): 3 NHL: 0.25 crushed bricks "medium 
size" according to RIWAQ guide. 

  
  

  محلي/
  اوروبي 

  
Loca/ 
Europ
ean 

  
  
  
  
  
  
  

A.5.1.2 

  
  
  
  
  
  
  

70  

  
  
  
  
  
  

  م مربع 
  

2m 
  
  
  
  
  
  

      

  أعمال الهدم واإلزالة 
Demolishing Works 

  A.5.2     
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في الواجهة المبنية بالمخطط ) D1(توريد كل ما يلزم لفتح باب 
 ملم  50*100 دوامر حديدية 6 تشمل األعمال توريد وتركيب

على عتبة الباب وجوانبه من كل جهة وتثبيتها ووصلها بواسطة 
سم، يشمل السعر اعمال  50سم كل  0.5سم*  5مبسطات 

القصارة على جوانب الباب الداخلية والخارجية، وقبل البدء بأي 
أعمال يتم تقديم آلية فتح الباب بشكل مفصل و وقص أوفك 

ربط تشمل األعمال الحجارة وكيفية التدعيم بالمراحل المختلفة و
مناسيب الغرفتين بشكل مناسب والحصول على موافقة المهندس  
المشرف الخطية، ال يتم اتالف او ترحيل أي حجارة ناتجة عن 

الهدم إال بموافقة المهندس المشرف الخطية. وتشمل األعمال 
ازالة المطبخ القائم بحذر ودون اتالفه ويمنع التصرف فيه اال 

  المشرف. بتعليمات المهندس 
  سم  190* 80تكون االبعاد النهائية للباب بعد التشطيب 

Open new door D1 as shown in intervention 
drawings the works including supply and 
install and fix solid galvanized steel 100*50 
on door lentil and openings for each side, 
including steel profiles 5cm*0.5 cm each 50 
cm to connect the main profiles, cost 
includes: plastering works in door sides.
The contractor must submit detailed method 
of statement clarify stones cutting and 
removing, also supporting techniques in all 
stages of works, and works includes connect 
the levels of the rooms according to 
supervisor engineer approval, no stones 
should demolished or dumped unless with 
written instructions by supervisor engineer, 
the works includes carful removing of the 
existing kitchen closets. Final dimensions of 
the door after plastering 190*80 cm 

  
  

  

  
  
  

A.5.2.1 

  
  
  

1  

  
  
  

وحدة  
  عمل 

Job 

        

يشمل السعر   )D7توريد كل ما يلزم إلعادة فتح الباب رقم (
ى جوانب الباب وتفنيشه حسب تعليمات اعمال القصارة عل 
  المهندس المشرف 

Reopening door (D7) price include plastering 
and finishing works according to supervisor 
engineer instructions. 

    
  

A.5.2.2 

  
  

1  

  
  

وحدة  
  عمل 

Job 

        

) ويشمل ترحيل  E1اعمال هدم االضافة تحت بيت الدرج في (
  المخلفات الى مكب قانوني 

Demolish the addition in staircase  

  A.5.2.3  1    وحدة
  عمل 

Job 
        

وتخفيض ارضية الحمام الحالية   (K1)اعمال هدم الحمام في 
فك المرحاض    حسب تعليمات المهندس المشرف، تشمل األعمل

وكل ما هو موجود بالحمام بحذر ودون اضرار والتصرف بها 
. ويشمل ترحيل المخلفات الى  وفق تعليمات المهندس المشرف

  R2باإلضافة لهدم القاطع الحالي لغرفة   مكب قانوني.
Demolish existing bathroom as shown in 
drawings and reduce bathroom floor level, 
works includes: carful removing of sanitary 
units all according to supervisor engineer, 
also demolishing the existing partition in R2 

    
  

A.5.2.4 

  
  

1  

  
  

وحدة  
 عمل 

Job 
        

شاورات  ال جدران سم ل 5كيب ساندويش بانيل سماكة  توريد وتر 
وبحيث تكون كثافة   B1,K1) ,(التي سيتم بنائها في والحمامات 

يقل   ، ومعامل التوصيل الحراري ال3كغ/م 40العزل التقل عن 
تقل عن   وات/م.كلفن، وسماكة الصاج ال 0.023-  0.022عن 

  
  

 اوروبي 
Europ

  
  

A.5.3 

  
  

20  

  
  

  م مربع 
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  3سم سماكة  10*10المعدنية  األعمدةم، السعر يشمل لم 0.5
بعضها  وربط األلواح معالحاملة لها والزوايا والبراغي ملم 

، باإلضافة لثبيتها باألرضيات وضمان u وبالحوائط بزوايا و 
عدم تسرب الماء منها وتفنشيها مع السقف واالرضيات والحائط 

فتحات األبواب والشبابيك بشكل مناسب، تشمل األعمال تشكيل 
وكل ما يلزم إلنهاء  والتمديدات وعناصرها بمختلف اشكالها

(كما ورد في لوحة   المشرف.األعمال وحسب تعليمات المهندس 
A-D-3 ( 

Supply and install sandwich panels 5 cm 
thickness for showers walls (K1)  insulation 

density 40 kg/m3 and heat transfer 
coefficient not less than 0.023- 0.022 W/K, 
sheet metal thickness 0.5 mm.Steel Pofiles 
10*10 cm  price includes supporting sheet 
metal columns, metal angles, connections, 
screws, and connecting the panel together 
and according to specifications with (U) 
connection elements, also fixation with floor 
and ceiling, and guarantee full insulation and 
efficient for prevent water leaking, works and 
costs include doors and windows and diffrent 
extentions openengs and according to 
engineer instructions  (as shown in sheet A-
D-3)  

ean  2m 

سم بروفيل   5كما ورد في البند السابق، ولكن لألسقف بسماكة 
  ) A-D-3(كما ورد في لوحة   . 10*10

Ditto as A.5.3, but for ceiling 5 cm thickness, 
Steel Pofiles 10*10 cm (as shown in sheet 
A-D-3) 

 اوروبي 
Europ
ean  

  
A.5.4  

  
4  

  متر  
  مربع 

2m          

اب اكورديون للحمامات مصنوع من بالستيك  وبا  توريد وتركيب
PVC  او بأي  190وارتفاع  سم  74او ما يوازيه عرض

 12، عرض الشرحة قياسات اخرها يحددها المهندس المشرف
، سم) 2سم) وسماكة الشرحة األولى (  1.5- 1وسماكتها ( سم

وقطع جانبية سماكتهما  PVCومجرى علوي مع تركيب زرفيل 
نفيذ األعمال وتسليمها بالشكل المطلوب، وكل ما يلزم لتسم  3

السعر يشمل تسوية الفتحات وتهيئتها الستقبال االطارات 
  . بوابالخاصة باأل

Supply and install accordion PVC doors for 
bathrooms width 74, height 190 or any other 

dimensions according to supervisor 
engineer, each panel 12 cm (1-1.5 cm 

thickness) and first panel thickness (2cm), 
the price includes locks and upper tracks 

and other accessories 3 cm width and 
prepare opening and all needed to carry out 

the works    

  
  

اوروبي  
  طلياني 

Europ
ean/ 

Italian  

  
  

A.5.5  

  
  
  

5  

  
  

  متر  
  مربع 

2m  

        

  األعمال المعدنية والخشبية
Metal and Wooden Works 

  A.5.6     
        

واعادة تركيبه على فتحة الباب المستحدثة  D4فك الباب القائم 
D5   في واجهة الجبصين المستحدثة في الغرفةR2   وكل ما

فتح واغالق الباب بشكل مناسب  وضمان   يلزم لتنفيذ لألعمال
وحسب تعليمات وتركيب زرفيل جديد واعمال الدهانات 

  المهندس المشرف 
Remove existing wooden door (including 
frame) and re-install it in new gypsum wall in 
room (R2) in (D5) and all needed work 

    
  
  

A.5.6.1  
  

  
  
  

1  

  
  

وحدة  
  عمل 

Job 
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(including painting) and install new lock and 
according to engineer instructions 

دهان جميع األعمال المعدنية في المشروع ويشمل ذلك ابواب 
، وحمايات شبابيك واي عناصر اخرى وشبابيك ودرابزينات

والمعجنة وتهيئة ويشمل السعر حف الدهان القائم وتنظيفه تماماً 
  االسطح الستقبال الدهان.

Paint all metal works including windows and 
doors and handrail, windows security bars 
and other elements, color by supervisor 
engineer, works includes remove old 
painting and apply putty layers  

  
  

  محلي
Local  

  
  

A.5.6.2 

  
  
1  
  

  

  
  

 مقطوع 
Job 

        

صيانة االبواب والشبابيك التي يلزمها صيانة، وذلك باستبدال  
بواب وأي  جديدة لأل زرافيلوتركيب  الزجاج المكسور للشبابيك 

اعمال صيانة اخرى يحددها المهندس المشرف وحسب تعليماته  
  وموافقته. 

Maintenance windows and doors, the price 
includes replacing broken glasses, replacing 
broken doors locks, and any other 
maintincnce works acording to supervisor 
engineer  

  
  محلي

local  

  
A.5.6.3  

  
1  

  
  مقطوع 
Job  

        

وحيثما يطلب المهندس بأبعاد مختلفة تركيب خزائن في المعازل 
، بحيث يكون الهيكل من خشب C1, C2, C3المشرف 

والرفوف  ويغطي كافة عمق المعزل وواجهته الساندويش 
سم يتم تركيب   40سم كل  2سماكة  MDFوالدفات من خشب  

ملم يتم دهان  4رف،. وظهر الخزانة مغطى بأبكاج سماكة 
وباللون الذي يحدده  بدهان زيتي خشب من صنع محلي  األعمال

يشمل العمل المفصالت والمقابض وكل ما  المهندس المشرف
ل وفق المواصفات، يقوم منفذ األعمال بتقديم يلزم لتنفيذ العم 

مخططات تنفيذية مفصلة لكافة الخزائن التي سيتم توريدها  
  ) D-A-1وتركيبها حيثما يطلب المهندس المشرف. (التفصيلة  

، ويقوم المقاول بتقديم  ئن الموجودةيشمل السعر ازالة الخزا 
  مخططات تنفيذية للخزائن. 

Manufacture and install new wooden closet 
(variable dimensions) as shown in drawings- 
details, price includes oil base paints 
acording to technical specifications, and all 
accoserices (hinges, hands, holders, 
fixations, screws..etc)  the contractor should 
provide detalied shopdrawings for all closets, 
price includes remove exsting closets. 
(Sheet D-A-1). Contractor should submit 
shop drawings for all closets.  

  
  

 اوروبي 
Europ
ean  

  
  

A.5.6.4 

  
  

5  

  
  
  مربع م 
  

2m  

        

 مغطى بفورومايكا توريد وتركيب ابواب خشب كبس، الباب
بالنوع و باللون الذي يحدده المهندس المشرف وبحسب ما ورد 

في المخططات والتفاصيل، تصنع الحلوق واالطارات والبراويز  
، يشمل  خب اول خالي من العقد والفتاالتمن خشب السويد ن 

السعر زرافيل ومقبض نوع ايطالي او اسباني نخب اول،  
المشرف  ويركب لكل باب ثالث مفصالت بعد موافقة المهندس

عليها، ويتم عمق طبقة اساس للدهان ثم وجهان دهان زيتي من 
انتاج شركة محلية يوفق عليها المهندس المشرف أو ما يوازيه  
من حيث الجودة، السعر يشمل كل ما يلزم إلنهاء األعمال من 

  حف وتسوية سطوح وتهيئتها لالستقبال الدهان، وتركيب
سوية الفتحات وتهيئتها وت ستوبات لألبواب، وبراويز للحلوق 

وحيثما يطلب  D4الستقبال االطارات الخاصة باألبواب. 
  ) D-A-2(التفصيلة   .المهندس المشرف

Manufacture and install new wooden door as 

  
 اوروبي 

  
Europ
ean  

  
  

A.5.6.5 

  
  

2  

  
  

  م مربع 
2m  
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shown in drawings- details, price includes oil 
base paints acording to technical 
specifications, and locks, hinges, hand 
(italian or spanish brand) (Sheet D-A-2)  

  40* 40توريد وتركيب شبابيك المونيوم قالب للحمامات قياس 
مع منخل شامل االجزاء الثابتة، وتكون مقاطع االلمونيوم 

ملم للدفات، سماكة   1.4ملم للهيكل و  1.5بسماكة ال تقل عن  
يشمل   powder coatسم، مغلفة ب   7المقطع الكلي للشباك 

مقوى شبه  السعر تركيب زجاج مزدوج مكون من لوح خارجي
ملم باإلضافة الى  6ملم، واخر داخلي سماكة  6عاكس سماكة 

ملم، يشمل السعر كل ما يلزم من  9فاصل هوائي بينهما سماكة 
االكسسوارات والمطاط والعزل حول الشبابيك والسيليكون من 
النوع المقاوم للبكتيريا حول الحلق، وتنفيذ كل ما يلزم حسب 

يشمل السعر المقابض والمفصليات تعليمات المهندس المشرف. و
وكل ما يلزم لتنفيذ األعمال على االرتفاع الذي يحدده المهندس 

  )) B1حمام ( (المشرف قبل تنفيذ األعمال. 
Apply and install aluminum windows for 
bathrooms 40*40 cm with wire mesh, 
including fix elements, aluminum thickness 
1.5mm for the frame and 1.4mm for the 
windows, total section thickness 7 cm 
painted with powder coat, price includes 
supply and install double glass (external 
glass semi reflective glass 6 mm and internal 
glass 6 mm with air splitter 9 mm) the price 
includes accessories and rubber, insolation, 
anti-bacteria silicone adhesive, and hinges, 
handle and all need to carry out the work 
according to supervisor engineer 
instructions, the windows hight according to 
supervisor engineer. (B1)  

  
  
  

 اوروبي 
Europ
ean  

  
  
  
  

A.5.6.6  

  
  
  
  

2  

  
  
  

  عدد
Unit  

        

ملم  4.5بسماكة  80/100عيار  توريد وتركيب روالت زفتة
سم تلصق مباشرة على مدة   15على ان ال يقل التشريك عن 

السطح ويشمل العمل المواد من روالت الزفتة وبرايمر 
ومصنعية وهالك ودهان الوصالت باللون الفضي، يشمل السعر  

اعمال ازالة أي روالت عزل قائمة وتهيئة األسطح وتنظيفها 
  ت. الستقبال وتركيب الروال

Provisional item: Supply and installation of a 
4.5 mm-thick 80/100 bituminous water 
proofing membrane sheet with at least 15 
cm overlaps. The work includes materials, 
primers, manufacturer, and silver paint links, 
and prepare and clean surfaces, and remove 
old sheet if exist, all according to supervisor 
engineer instructions and approval

 

  
 اوروبي 

Europ
ean  

  
  
  

A.5.7 

  
  
  

50  

  
  
  

  م مربع 
  

2m 

        

 PVCتوريد تركيب لوحة للمشروع مصنوعة من االكريليك 
تتضمن ويتم تثبيتها  سم  100*50مل ابعاد  10سماكة 

معلومات عن المبنى ورسومات ومخططات توثيقية للمبنى وفقاً 
  الذي يحدده المهندس المشرف  والموقع للتصميم

Supply and install Acrilic PVC permanent 
doorplate thilkness 10 mm 100*50mm 
dimenstions contain all building history 
information and documantation drawings 
according to the supervisor engineer 
proposed design  

  
  

 اوروبي 
Europ
ean  

  
  
  

A.5.8  

  
  
  

1  

  
  
  

  عدد
Unit 
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 PVCتوريد تركيب لوحة للمشروع مصنوعة من االكريليك 
تتضمن معلومات ويتم تثبيتها  سم  30*30مل ابعاد  10سماكة 

  المشرف المشروع وفقاً لما سيزوده به المهندس عن 
Supply and install Acrilic PVC permanent 

doorplate thilkness 10 mm 30*30mm 
dimenstions contain project information 

according to supervisor engineer 

  
  

 اوروبي 
Europ
ean  

  
  
  

A.5.9  

  
  
  

1  

  
  
  

  عدد
Unit  

        

  اعمال البالط 
Tiling works 

      
        

) وحيث E1وتبليط حجر قشرة غير منتظم (طلياني) في (توريد 
سم على  6يطلب المهندس المشرف، الحجر لون بيج سماكة 

سم،  2األقل وبمقاسات متوسطة، على ان تكون الحلول بمسافة  
سم وفرشة من الرمل   5ويشمل العمل البالط والمونة سماكة  

تنظيف  سم على األقل، ويشمل العمل ايضاً  7والسمسمية سماكة 
  2اسمنت:  1وتكحيل الحجر كحلة طمس بمونة إسمنتية بنسبة 

ازالة المدات   رمل مع مواد مانعة للنش، كما يشمل العمل
مصانعة  الحالية ان وجدت وحسب تعليمات المهندس المشرف، و

الحجر لعمل األدراج والرامبات من نفس نوع البالط دون ان 
لتصريف مياه  تحسب عالوة على ذلك، مع عمل ميل مناسب 

األمطار وكافة األعمال الالزمة لضمان التصريف المناسب 
خارج الساحة، جميع األعمال تتم حسب تعليمات المهندس 

اعتبار المستوى الحالي  مالمشرف وتكال األعمال هندسياً. يت
) هو المستوى النهائي للبالط، E1للمدة االسمنتية في مستوى (

مهندس المشرف والتي تشمل اال في األماكن التي يحددها ال
موائمة المناسيب الستخدام ذوي اإلعاقة ودخولهم اآلمن لغرفة 

)R4(   يشمل سعر اعمال البالط الحجري تثمينة من اإلسمنت ،
  االبيض والرمل في مكان التقاء البالط بالجدران وحيثما يلزم.

ويتم اختيار عينة   مطابقة للمواصفات عينات حجر 3يتم توريد 
  من قبل المهندس المشرف 

  
Supply and install irregular stone tilling 
(Italian), beige color 6mm thickness, joints 2 
cm, mortar 5 cm, sand and semsem layar 7 
cm, including pointing 1 cement: 2 sand, this 
include building stairs and ramps and 
suitable slope for rain water drinage, and 
remove existing concrete slab according to 
supervisor engineer without additional 
prices, works includes: cleaning stones, 
grouting 1 cement: 2 sand with anti splash 
materials,  the current level consider as tiling 
finish level expet in places desiganated by 
supervisor engineer (grantee safe entrance 
for people with disables), price includes 
apply white cement and sand TATHMENAH 
at the end of the tiles (connection with walls) 
and where needed. 
The contractor should submit 3 stones 
sample according to specifications. 

  

  
  
  
  
 

  محلي
local  

  
  
  
  
  

A.5.10.1 

  
  
  
  
  

35  

  
  
  
  
  

  م مربع 
  

2m  

        

(مصادق عليه من قبل مؤسسة  توريد وتبليط بالط بورسالن
المواصفات والمقاييس الفلسطينية) مانع لالنزالق نخب أ قياس 

 ملم، وباللون الذي يختاره 5قائم الزوايا سماكة  20/20
) يشمل العمل فرشة  B1( المهندس المشرف، ألرضية الحمام 

سم وتنظيف   3سم ومونة سماكة  6من الرمل والعدسية سماكة 
  التبليط مع عمل ميل مناسبة لتصريف المياه. وترويب البالط بعد

  
 اوروبي 

Europ
ean  

  
  

A.5.10.2 

  
  

4  

  
 م مربع 

2m  
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Porcelain tilling for bathrooms floors non- 
slip 5 mm thickness 20/20 cm, mortar 3 cm, 
sand and agg 6 cm
And acording to technical specifications

  
توريد وتبليط بالط بورسالن (مصادق عليه من قبل مؤسسة 

قائم   20/20المواصفات والمقاييس الفلسطينية) نخب أ قياس 
سم، وباللون الذي يختاره  120ملم بإرتفاع  5الزوايا سماكة 

وأي مكان  (B1)المهندس المشرف، لجدران الحمام في الحمام 
وكافة   ةيشمل العمل المون  آخر يحدده المهندس المشرف

  التفاصيل الواردة في ملحق المواصفة. المطلوب ب
(يتم تبليطه من مستوى بالط االرضيات النهائي حتى ارتفاع 

  م، اال في األماكن التي يحددها المهندس المشرف)  1.2
Porcelain tilling for bathrooms walls 5 mm 

thickness, 20/20 cm and acording to 
technical specifications. (wall tile level from  

FFL = 1.2 m)  (B1)(   

  
 اوروبي 

Europ
ean  

  
  

A.5.10.3 

  
  

5  

  
  

  م مربع 
2m  

        

سم مجلي لعتبات االبواب  3توريد وتركيب رخام بلدي سماكة 
والشبابيك في األماكن التي تحدد من قبل المهندس المشرف 

وكل ما  طمسويشمل العمل التوريد والتركيب والتكحيل بكحلة 
  يلزم لتنفيذ العمل، ويكون الكيل هندسياً.

Apply and install Bladi marbel thresholds for 
doors and windows, price includes grouting 

and all needed to carry to the works. 

  
  محلي

local 

  
A.5.10.4  

  
3 

  
  م مربع 

2m  
        

 اعمال الجبصين 
Gypsum works  

       
        

سم مع او   10عمل وتوريد وتركيب قواطع جبصين سمك كلي 
ملم كحد اقصى اوروبية   12بدون فتحات من الواح جبس 

الصنع أو ما يعادلهم، مضادة للماء والتعفن والحريق والسعر  
ملم على  0.5 ملم وسماكة  35* 64يشمل: الجسور من الصاج 
 سم اضافة للجسور االرضية  60مسافات افقية ال تزيد عن 

 واألسقف ملم 0.5 ملم وسماكة  35*64والجسور العرضية 
، السعر يشمل الشبك والورق  ملم 0.75 ملم وسماكة  64*50

الزوايا   على الفواصل ومناطق التقاء االلواح والزوايا وتفنيش
ومناطق االلتقاء مع االسقف والواجهات وايمنا كان، باإلضافة 
للمعجنة والحف والطراشة وجهين امليشن على االقل وحسب 
تعليمات وباللون الذي يحدده المهندس المشرف. تكال االعمال 

  هندسيا ومن جهة واحدة.
Supply and install new gypsum walls 10 cm 
thickness. 12mm boars, anti-fungus and fire 
protected, including all accessories (metal 
ronod stud) each 60 cm, 35* 64 mm, 
thickness 0.5 mm and bottom track and row 
nogging (same dimensions) and deflection 
head track 64*50, thickness 0.75 mm price 
includes finishing with all surfaces and 
coording to specifications and apply putty, 
and two coats of emilishn paintings, colored 
by supervisor engineer, and measure net 
"one side".  

  
  
  

 اوروبي 
Europ
ean  

  
  
  

A.5.11.1  

  
  
  

11  

  
  
  

  م مربع 
  

2m  

        

واجهات من جهة واحدة لتلبيس  A.5.10.1كما ورد في بند 
أو تثبيتها مباشرة  سم 7على مسافة   )B1الحمامات الجديدة (

، يشمل العمل فتحات على بروفيالت الحديد او أي سطح آخر
ومفتايح اإلنارة وما يشمل من  والتمديدات المختلفةالشبابيك 

ومن ضمنها اخفاء كافة   تفنيش األعمال حسب المطلوب
، تكال األعمال والكهربائية خلف الجبصينالتمديدات الصحية  

  
 اوروبي 
Europ

ean    
  

  
A.5.11.2 

  
12  

  
  م مربع 

2m  
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 هندسيا ومن جهة واحدة
Ditto as A.5.10.1 for walls dressing (7 cm) 
the works includes windows and  different  
elements openings, note that all water and 
sewage pipes and electricity extentions 
should be hidden.    

 للحمامات توريد وتركيب وتنفيذ اعمال أسقف الجبس المستعارة
مع كافة االنارة وفتحات التهوية الالزمة وحسب تعليمات  

مضادة للماء   ملم كحد ادنى 12سمك ، المشرف المهندس
والحريق والتعفن، والسعر يشمل الجسور من الصاج سماكة  

وعالقات من ذات الصاج   سم 30كل  ملم باالتجاهين  0.6
وعلى نفس المسافات والشبك على الورق واللوح ومناطق التقاء  

الزوايا ومعالجتها بمعجونة خاصة، ويشمل ذلك اعمال الحف 
وحسب تعليمات المهندس والمعجونة والدهان وجهين على االقل  

  المشرف. والكل هندسي للمساحات االفقية المنفذة فقط.
Install gypsum false ceiling thickness 12 mm 

anti fungus, water and fire protection 
including all accessories (metal beams 

thikness 0.6mm in two ways each 30 cm and 
metal hungers at the same distances) price 

includes finishing with all surfaces and 
coording to specifications and apply putty, 

and two coats of emilishn paintings, colored 
by supervisor engineer, and measure net 

"one side". 

  
  
  

 اوروبي 
Europ

ean    
  

  
  
  

A.5.11.3  

  
  
  

3.5  

  
  
  
  مربع م 
  

2m  

        

  اعمال الدهان والقصارة
Painting and Plastering Works  

        
        

بعد ان يتم ازالة   توريد كل ما يلزم وتنفيذ أعمال رشة شبريز
الطبقة القديمة وتهيئة الواجهات بشكل كامل الستقبال الرشة 

وحيثما  EL7,EL8,EL9,EL10 الجديدة في الواجهات 
  يطلب المهندس المشرف 

Sheprez Plastering layer, after removing the 
old Sheprez layer, and prepare surfaces for 
the new layer EL7,EL8,EL9, EL10, and 
whenever the supervisor engineer required  

  
 محلي

local 

  
A.5.12.1 

  
70  

  
  م مربع 

2m  

        

  نااأللوطراشة وجدران الداخلية للغرفة وسقف العقود الداخلية ب
دهان الذي يحدده المهندس المشرف، تشمل اعمال الطراشة 

والمعجونة  طراشة مع الحف ثالثة وجوه   اكريليكي بأساس مائي
 ,R1, R2 الستقبال الطراشة.  المقاومة للرطوبة وتهيئة االسطح

R3, L1, K1وحيثما يطلب المهندس المشرف .  
  1.5يتم تربيع العقد بضرب مسقطه االفقي ب 

Acrilic (water based) paining  for internal  
ceiling and walls according to technical 
specifications (apply anti-moisture putty) 

  
  

  محلي
local 

  
  

A.5.12.2 

  
  

210  

  
  

  م مربع 
  

2m          

دس الواجهات المستحدثة أو القائمة وحيثما يطلب المهن دهان
الذي يحدده المهندس المشرف   باللون المشرف، دهان املشن 

والدهان والسعر يشمل الطراشة والحف والمعجونة وجهين 
وحيثما  R4, K2وتهيئة السطوح جيداً الستقبال الدهان. وجهين 

  يطلب المهندس المشرف 
Emulision panting for new or existing walls, 
according to technical specifications  

  
  

  محلي
local 

  
  

A.5.12.3 

  
40  

  
  م مربع 

  
2m          

دس االسقف المستحدثة أو القائمة وحيثما يطلب المهن دهان
باللون الذي يحدده المهندس المشرف   المشرف، دهان بوليشيد 

والدهان  والسعر يشمل الطراشة والحف والمعجونة وجهين
وحيثما  R4, K2وتهيئة السطوح جيداً الستقبال الدهان.  وجهين

  يطلب المهندس المشرف 

  محلي
local 

  
A.5.12.4 

  
24  

  م مربع 
2m  
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Polisheed painting for new or existing 
ceillings according to technical specifications 

طراشة واجهات خارجية قائمة او مستحدثة بدهان اكريليكي 
خارجي يشمل العمل تهيئة االسطح وأعمال الحف والمعجونة 

وحيثما يطلب المهندس  EL12ودهان وجهين على األقل 
  المشرف 

External acrylic paints for external walls, 
price includes: sanding, preparing surfaces, 

apply putty layers, and two caots of paints at 
least. 

  
  

  محلي
local 

  
  

A.5.12.5  

  
  

12 

  
  م مربع 

  
2m 

        

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

  
  

  الملخص 
                

  البناء 
masonry 

                

  الكهرباء
Electrical 

                

  السباكة 
Plumbing 

                

  التشطيب 
Fitting 

                

  ) Aسمارة (   –المجموع الكلي ألعمال تأهيل وترميم بيت استضافة القبيبة 
Grand total for Qbeibeh Homestay- Samara (A) 

    



 

Page 43 of 74 

 

  
 : اعمال صيانة وترميم في بلديات شمال غرب القدس مراكز نسويةو بيوت استضافة جهيز وتأثيثتالئحة الكميات لتنفيذ أعمال 

BILL OF QUANTITY FOR THE EQUIP AND FURNITCH HOMESTAYS AND WOMEN CENTER NORTH WEST OF 
JERUSALEM: REHABILITATION WORKS  

  
  
  
  
  

 وصف البند 
  

Item description  

  
منشأ  
 المواد 
Origi
n of 

mater
ials  

  
  بند رقم

  
Item 
no.  

  
 الكمية 
  

Qua
ntity  

  
 الوحدة

  
Unit  

  
سعر  
  الوحدة

  
دوالر  (

  ) امريكي
  

Unit 
price 
(USD)  

  
  معدل/ العمال 

بدون الضرائب  
وغيرها من  

  الرسوم 
دوالر  (

  ) امريكي
  

Rate/labou
r 

Excl. taxes 
and other 

duties 
(USD)  

المبلغ اإلجمالي  
بدون الضرائب  

وغيرها من  
  الرسوم 

  ) دوالر امريكي (
  

Total 
amount 

Excl. taxes 
and other 

duties 
(USD)  

الضرائب/  
الرسوم  
  األخرى 

  
دوالر  (

  ) امريكي
 

Taxes/ 
other 
duties 
(USD)  

                  )Bمصلح (   –بيت استضافة بلدة بيت دقو  
  أشغال الكهرباء 

ELECTRICAL WORKS 
                

تشمل اعمال الكهرباء جميع ما ورد في المواصفات الفنية 
 الخاصة 

The BOQ items commit to the Electrical  
technical specifications 

        

        

Optional item: Supply, install, test and commission 
a complete indoor, outdoor lighting points: As in 
item A.2.2 

 اوروبي 
Euro
pean  

B.1     
        

Indoor lighting points 
حيثما   الداخلية  توريد وتركيب وفحص وتشغيل نقاط اإلنارة

  يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف 

 اوروبي 
Euro
pean  

B.1.1 3  عدد  
No.          

Optional item: Supply, Install and Connect the 
following Lighting Fixtures of approved brands 
including P.F. As in item A.2.3 

  

 اوروبي 
Euro
pean  

B.2      

        

Type A  : As in item A.2.3.1  اوروبي 
Euro
pean  

B.2.1  3  عدد  
No.          

Supply, Install and Connect the following Socket 
Outlets and power points in walls or in partitions 
whether the partitions are made of block, concrete, 
As in item A.2.4 

  

 اوروبي 
Euro
pean  

B.3   

        

3 pin Single-Phase 16 Amp sockets  
  ثقوب 3امبير  16فاز  1نقطة ابريز كهرباء  

 اوروبي 
Euro
pean  

B.3.1   
6  

  عدد
No.         

Ditto but double 
  ثقوب 3امبير  16فاز  1نقطة ابريز كهرباء  

 اوروبي 
Euro
pean  

B.3.2 8  عدد  
No.         

Supply and install Telephone socket outlet As in 
item A.2.6 

 اوروبي 
Euro
pean  

  
  

B.3.3 

  
  

3  

  عدد
No.         

  السباكة 
 PLUMBING WORKS 

  

              تشمل اعمال السباكة جميع ما ورد في المواصفات الفنية  
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الخاصة، ويشمل السعر ايضاً اعادة تصميم الحمام (ان لزم) 
الصحية الجديدة (في الحمامات التي يحددها  وتركيب الوحدات  

  المهندس المشرف) وفقاً لمخطط تنفيذي يقدم من المقاول 
The plumbing works according to technical 
specifications, price includes redesign the 

existing bathroom and install following 
sanitary elements according to shop drawing 

submitted by contractor. 
  A.3.5كما ورد في بند 

ditto as A.3.5  
  عدد  B.2.1  1 اوروبي 

unit 
        

 A.3.6كما ورد في بند 
ditto as A.3.6  

  عدد  B.2.2  1 أوروبي 
unit 

        

 3.13كما ورد في بند 
Provisional item: ditto as 3.13  

  
 اوروبي 

  
B.2.3  

  
1  

  عدد
unit  

        

 A.3.16كما ورد في بند 
ditto as A.3.16  

  عدد  B.2.4  3 اوروبي 
unit 

        

 A.3.17كما ورد في بند 
ditto as A.3.17  

  عدد  B.2.5  3 اوروبي 
unit 

        

 A.3.18كما ورد في بند 
ditto as A.3.18  

  عدد  B.2.6  3 اوروبي 
unit 

        

  التشطيب 
FITTING 

              

  اعمال الدهان 
Painting Works 

    
B.3.1  

   
        

  A.5.12.3دهان واجهات، كما ورد في بند 
ditto as A.5.12.3  

  
  محلي
 

  
B.3.1.1 

  
295  

2m 
          م مربع 

 تجفيف من الرطوبةللباإلضافة   A.5.12.4كما ورد في بند 
السعر يشمل معالجة مصدر تسرب الماء للسقف بشكل تام عن و

المسبب للتسريب وحسب طريق فتح وتنظيف ومعالجة المزراب  
  تعليمات المهندس المشرف 

ditto as A.5.11.3, also maintenance of water 
leaking source and drying absorbed water  

   محلي
B.3.1.2 

  
  

130  

  
2m 

  م مربع 
        

  A.5.6.2كما ورد في بند 
ditto asA.5.6.2  

  
 محلي

  
B.3.2 

  
1  

مقطو 
 ع

job  
        

صيانة األبواب الخشبية حسب تعليمات المهندس المشرف، تشمل  
اعمال الصيانة (دون حصر) تركيب زرافيل جديدة لألبواب نوع 

اوروبي يوافق عليه المهندس المشرف، يشمل السعر تفنيش 
  الباب بشكل كامل. 

Wooden doors maintinance according to 
supervisor engineer instructions, that 

includes new locks and finishing.  

  
  

 اوروبي 

  
  

B.3.3 

  
  

4  

  
  عدد

unit  
        

للحجر والرخام   (سوداء او بيضاء) اعمال كحلة اسمنتية خارجية
شمل العمل نجف الكحلة  . ييطلب المهندس المشرفوحيثما 
  رمل)  1اسمنت:   1( .القائمة

Cement pointing for stone and marble and 
wherever required by supervisor engineer, 

the work include remove old pointing (1 
Cement : 1 Sand)  

 B.3.4 20  2m محلي
  م مربع 

        

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

  الملخص 
summary 

                

  الكهرباء
Electrical works 
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  السباكة 
Plumbing works 

                

  التشطيب 
fitting 

                

  ) Bمصلح ( –المجموع الكلي ألعمال تأهيل وترميم بيت استضافة بيت دقو 
Grand total for Beit Doqqu Homestay- Mosleh (B) 
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 : اعمال صيانة وترميم في بلديات شمال غرب القدس مراكز نسويةو بيوت استضافة جهيز وتأثيثتالئحة الكميات لتنفيذ أعمال     

BILL OF QUANTITY FOR THE EQUIP AND FURNITCH HOMESTAYS AND WOMEN CENTER NORTH WEST OF 
JERUSALEM: REHABILITATION WORKS  

  
  
  
  
  

  وصف البند 
Item description 

  

  
  
  
  
  

منشأ  
  المواد 
Orig
in of 
mate
rials 
  

  
  
  
  
  

  بند رقم
Item 
no.  

  
  
  
  
  

الكمي 
  ة

 
Qu
ant
ity  

  
  
  
  
  

 الوحدة
Unit  

  
  
  
  
  

سعر  
  الوحدة

  
دوالر  (ال

امريكي 
 (  

Unit 
price 
(USD

) 

  
  
  

  معدل/ العمال 
بدون  

الضرائب  
وغيرها من  

  الرسوم 
دوالر  (ال

  ) امريكي
Rate/labo

ur 
Excl. 

taxes and 
other 
duties 
(USD)  

  

المبلغ  
اإلجمالي بدون  

الضرائب  
وغيرها من  

  الرسوم 
دوالر  (ال

  ) امريكي
Total 

amount 
Excl. 

taxes and 
other 
duties 
(USD)  

  

الضرائب/ الرسوم  
  األخرى 

  
  

  ) دوالر امريكي (ال
 
 

Taxes/ other 
duties 
(USD)  

  

  ) Cسرحان (   –بيت استضافة بلدة بيت دقو  
 

                

 أشغال الكهرباء 
Electrical Works 

                

 أشغال الكهرباء 
Electrical Works  

               

 Maintenance, qualifying and Connecting all 
the Socket Outlets and power points and 
lighting points -according to supervisor 
engineer instructions- in walls or in 
partitions whether the partitions are made of 
block, concrete, gypsum boards,  wood or 
movable partitions,  and whether recessed or 
surface mounted including  wires and cables 
of cross sectional areas as required , 
conduits, sockets,  boxes and all accessories 
up to DB,  as per drawings and 
specifications. As following: 

توريد وتركيب التمديدات الكهربائية في جميع اجزاء  
المبنى الداخلية والخارجية كما هو موضح في 

المخططات الكهربائية ويشمل ذلك جميع المواد من 
برابيش تيكن اسود( ال يسمح بإستخدام الشرشور) 

وخزائن  بات وعلب ومفاتيح وأباريز وأسالك تيكن ولم 
ومتطلبات شركة الكهرباء. بالستيكية حسب المخططات 

تشمل األسعار مواسير العبور والحفر في الجدران 
 واالرضيات وإعادة الردم وكافة األعمال المتعلقة بذلك.

يتم االتفاق مع المهندس المشرف على طريقة سير 
الخطوط الرئيسية وأماكن الخزائن في المرحلة األولى  
 من العمل، باإلضافة لعمل رسومات كما نفذت في

 في نهاية المشروع. الموقع 

اوروب 
 ي 
Eur
ope

an  

C.1             

Maintenance, qualifying and Connecting the 
following Socket Outlets and power points -
according to supervisor engineer 
instructions- in walls or in partitions whether 
the partitions are made of block, concrete, 

اوروب 
 ي 
Eur
ope
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gypsum boards,  wood or movable 
partitions,  and whether recessed or surface 
mounted including (3*2.5mm2 ) wires and 
cables, conduits, sockets,  boxes and all 
accessories up to DB,  as per drawings and 
specifications. All sockets to be of approved 
brands. Price includes replacing tiles where 
required  

ونق  وتوصيل  وتاهيل  ونقاط   لصيانة  التوصيل  مآخذ 
التالية   من  -الطاقة  موقعها  ويحدد  يلزم  قبل  حيثما 

المشرف  في   المهندس  أو  الجدران  في  كانت  سواء 
كانت وسواء  من   هذه   الفواصل  مصنوعة  الفواصل 

أو  الجبس  ألواح  أو  الخرسانة  أو  الطوب  أو  الحجر 
أو   مجوفة  كانت  وسواء  المتحركة  الفواصل  أو  الخشب 

) ) الكابالت 2مم    2.5*    3مثبتة على السطح وتشمل (
 والمواسير والمقابس والصناديق وجميع الملحقات حتى

DB  تكون أن  يجب  والمواصفات.  المخططات  حسب 
  بس من العالمات التجارية المعتمدة  جميع المقا

an  

3 pin Single-Phase 16 Amp sockets  
  بثقو 3امبير   16فاز  1ريز كهرباء  نقطة اب 

اوروب 
 ي 
Eur
ope

an  

C.1.1 5  No.          

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary 

             

 التشطيب 
Fittings 

             

من جهة واحدة لتلبيس  A.5.11.2كما ورد في بند 
سم، يشمل العمل فتحات   7الواجهات على مسافة 

الشبابيك واألباريز ومفتايح اإلنارة وما يشمل من تفنيش  
األعمال حسب المطلوب، تكال األعمال هندسيا ومن 

  جهة واحدة
Ditto as A.5.11.1 for walls dressing (7 
cm) the works includes windows and 

electricity elements openings.  

  
محلي/ 
اوروب 
 ي 

  
C.2.1 

  
20  

2m 
م  

 مربع 

        

  اعمال دهان
Painting works  

  C.2.2             

 A.5.12.3كما ورد في بند 
Ditto as A.5.11.3 

.C.2.2 محلي
1 

18  2m 
م  

 مربع 

        

 A.5.12.4كما ورد في بند 
Ditto as A.5.11.4 

  
 محلي

C.2.2.
2 

  
11  

2m 
م  

 مربع 

        

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

  الملخص 
summary 

                

  الكهرباء
Electrical works 

                

  التشطيب 
Fittings 

                

  ) Cسرحان (  –المجموع الكلي ألعمال تأهيل وترميم بيت استضافة بيت دقو 
Grand total for Beit Doqqu Homestay- Sarhan (C) 
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 : اعمال صيانة وترميم في بلديات شمال غرب القدس مراكز نسويةو بيوت استضافة جهيز وتأثيثتالئحة الكميات لتنفيذ أعمال 
BILL OF QUANTITY FOR THE EQUIP AND FURNITCH HOMESTAYS AND WOMEN CENTER NORTH WEST OF 

JERUSALEM: REHABILITATION WORKS  
  
  
  
  
  

  وصف البند 
Item description 

  

  
  
  
  
  

منشأ  
  المواد 

Origi
n of 
mate
rials 
  

  
  
  
  
  

  بند رقم
Item 
no.  

  
  
  
  
  

الكمي 
  ة

 
Qu
ant
ity  

  
  
  
  
  

 الوحدة
Unit  

  
  
  
  
  

سعر  
  الوحدة

  
دوالر  (ال

  ) امريكي
Unit 
price 
(USD) 

  
  
  

  معدل/ العمال 
بدون الضرائب  

وغيرها من  
  الرسوم 

دوالر  (ال
  ) امريكي

Rate/labou
r 

Excl. taxes 
and other 

duties 
(USD)  

المبلغ اإلجمالي  
بدون الضرائب  

وغيرها من  
  الرسوم 

دوالر  (ال
  ) امريكي
Total 

amount 
Excl. taxes 
and other 

duties 
(USD)  

  

الضرائب/  
الرسوم  
  األخرى 

دوالر  (ال
  ) امريكي

 
 

Taxes/ 
other 
duties 
(USD)  

  

  ) Dالعيزرية (   ةبيت استضافة بلد
 

                

                  اعمال بناء
و القائم  الزراعة  حوض  الطوب    حوضبناء  هدم  من  زراعة 

النهائي  سم ارتفاع مدماكين  15االسمنتي    من مستوى االرضية 
سم وعرض    3اسمنتية، يعلوها برطاش رخام سماكة    مع تتخيتة

اسمنتية    17 وقصارة  يشمل  شبريزسم،  للمواصفات،  أي   وفقاً 
 أعمال اخرى إلنجاز العمل. 

Building new flowerbeds cement blocks 15 
cm , 2 courses from FFL, with marble 
copping 3 cm thickness, with 17 cm width 
and sheprez plastering according to 
specifications, the price include excavation 
what is required to complete the work.  

 

  D.1.1 1    وحدة
  عمل 

Job 

        

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

               

                  أعمال السباكة 
تشمل اعمال السباكة جميع ما ورد في المواصفات الفنية  

الخاصة، ويشمل السعر ايضاً اعادة تصميم الحمام وتركيب 
  المقاولالوحدات الصحية الجديدة وفقاً لمخطط تنفيذي يقدم من 

The plumbing works according to technical 
specifications, price includes redesign the 
existing bathroom and install following 
sanitary elements according to shop drawing 
submitted by contractor. 

    
D.2.1 

            

 A.3.5كما ورد في بند 
ditto as A.3.5  

 اوروبي 
Euro
pean  

  
D.2.4 

  
1  

  
 عدد

Unit 

        

 A.3.6كما ورد في بند 
ditto as A.3.6 

 اوروبي 
Euro
pean  

  
D.2.5 

  
1  

  
 عدد

unit 

        

 A.3.13كما ورد في بند 
ditto as A.3.13  

 اوروبي 
Euro
pean  

  
D.2.6 

  
1  

  
 عدد

unit  

        

               اوروبي  A.3.13كما ورد في بند 
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ditto as A.3.13  Euro
pean  

D.2.7 1  عدد 
unit  

 A.3.14كما ورد في بند 
ditto as A.3.14  

 اوروبي 
Euro
pean  

  
D.2.8  

  
1  

  
 عدد

unit  

        

  A.3.15كما ورد في بند 
ditto as A.3.15  

 اوروبي 
Euro
pean  

  
D.2.9 

1    
 عدد

unit  

        

 A.3.16كما ورد في بند 
ditto as A.3.16  

 اوروبي 
Euro
pean  

  
D.2.10 

1    
 عدد

unit  

        

  A.3.17كما ورد في بند 
ditto as A.3.17  

  

 اوروبي 
Euro
pean  

  
D.2.11 

1    
 عدد

unit  

        

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

                 التشطيب 
  متر 2.5وإرتفاع  2م 3*5توريد وتركيب هيكل معدني مساحة 

  يتكون من:
) 10يشمل العمل اعمال اللحام و بليتات التثبيت (عدد

)  4ملم وبراغي فيليبس (عدد  3ملم سماكة  60/ 80
لثبيتها بالسور المجاور او االرضية او الواجهة  

، وتوفير ميالن مياه  D-D-1المجاورة، حسب التفصيلة 
امطار مناسب وعزل مناسب، وضمان عدم تسرب مياه 

انب او االرضيات، كل ذلك االمطار من االسقف او الجو 
  حسب تعليمات المهندس المشرف. 

Supply and install metal pergola 3*5 m2 
area and 2.5 m height: 

Works includes wielding metal plate for 
fixation 80/60mm, thickness 3mm and 4 
Philips screws, according to detail D1, 
with water slope and water insulation 
from all sides and levels, all according to 
supervisor engineer instructions and 
approvals. 

  D.3.1 15 2m 
 م مربع 

        

  متر 1.5ملم طول  3ملم سماكة  60/40اعمدة من بروفيل  
Steel Profile as column 40/60mm thickness 3 
mm, length 1.5 m 

  

  D.3.3.1  3 عدد  
unit  

        

  متر 1.6ملم طول  3ملم سماكة  60/40اعمدة من بروفيل  
Steel Profile as column 40/60mm thickness 3 
mm, length 1.5 m 

  D.3.3.2 1  عدد  
unit  

        

 متر 2.6ملم طول  3ملم سماكة  60/40من بروفيل   ةداعم 
Steel Profile as column 40/60mm thickness 3 
mm, length 2.6 m  

  D.3.3.3  2  عدد  
unit 

        

 4ملم طول  3ملم سماكة   60/40تشكل جسر رابط  بروفيالت
  متر 

External profiles as external beam, 
40/60mm, thickness 3 mm length 4m 

  D.3.3.4 3  عدد  
unit  

        

 4ملم طول  3ملم سماكة   60/40بروفيالت تشكل جسر رابط 
  متر 

External profiles as external beam, 
40/60mm, thickness 3 mm length 3m 

  D.3.3.5 2  عدد  
unit  

        

 5ملم، عدد  3متر سماكة  3طول  40/40بروفيالت عرضية  
Internal profiles as internal beams 40/40, 

thickness 3 mm length 3m  

  D.3.3.6  4  عدد  
unit  
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غم باللون   280سماكة  PVCيغطى الهيكل المعدني ببالستيك 
الذي يحدده المهندس المشرف (ملون أو/و شفاف)، ويشمل ذلك 
تشكيل األبواب والشبابيك والجوانب والسقف وتوريد وتركيب 

كل ما يلزم لتنفيذ هذه االعمال وحيثما يلزم حسب تعليمات 
  المهندس المشرف.

PVC cover thickness 240 gm color 
determined by supervisor engineer (colored 
or/ and gauzy), works includes windows and 
door manufacturing with all accessories, and 

according to supervisor engineer 
instructions.  

    
  
  

D.3.3.7  

  
  
  

31  

  
  
  
2m 

  م مربع 

        

سم من الداخل سماكة   10شرحات خشب فلندي  توريد وتركيب 
 ) 2م 12سم. ( 1

Supply and install wooden ceiling Finland 
wood 1 cm thickness, 10 cm width.  

  D.3.3.8  12  2m 
  م مربع 

        

 50توريد وتركيب وحدات انارة دائرية عائمة في السقف قدرة  
 brown finish tilt downlight, removableوط/ 

locking ring, IP20, diameter 3.5 inch 
  

  D.3.3.9  3  عدد  
unit  

        

 A.5.12.5كما ورد في بند 
ditto as A.5.11.5  

    محلي
D.3.2  

30  2m 
  م مربع 

        

القائم في الساحة األمامية المبلطة للمنزل وتوريد ازالة البالط 
دس المشرف على العينة  وتبليط بالط مشابه له وبعد موافقة المهن

كل اعمال الطمم والمونة تحت البالط وفقاً  رويشمل السع 
  للمواصفات الفنية الواردة 

Removing the existing tiles and replace it 
with similar tiles  

  
  محلي

  
D.3.3  

  
30  

2m 
  م مربع 

        

للساحة  سم 50تنفيذ وتوريد وتركيب دربزينات حديد بارتفاع 
الخارجية باألماكن التي يحددها المهندس المشرف يشمل السعر  

كافة األعمال الالزمة لتثبيت الدرابزين افقياً وعمودياً على  
ملم ببراغي فيليبس، 40/ 40األسطح بواسطة اقراص مربعة 

ويشمل العمل دهان حديد وجه اساس ومن ثم دهان وجهان 
لذي يحدده المهندس همرفينيش من نوع دهان محلي وباللون ا

تورد درابزين بمقاطع مشابهة وبتشكيالت ومستلهمة  المشرف. 
من الدرابزينات األصلية المركبة في الموقع لضمان تجانس 

  األعمال المعدنية في المبنى.
Supply and install metal handrails 50 cm 

height all necessary hardware, ironmongery, 
fixation (metal plates 40/40 with Philips 

screws) , painting (according to supervisor 
engineer) and any other accessories to make 

the work complete.   

  
  

  
D.3.4  

  
7  

  
متر  

  طولي
L.M  

        

  ويشمل ايضاً الشبابيك الخشبية  A.5.6.2كما ورد في بند 
ditto as A.5.6.2 works includes wooden 

windows  

  
  محلي

  
D.3.5  

  
1  

وحدة  
  عمل 

Job  

        

   تركيب مناخل جديدة للشبابيك
Install new windows sieves  

    
D.3.6  

وحدة    1
  عمل 

Job  

        

  صيانة األبواب الخشبية (يشمل دهان) وتركيب زرافيل جديدة
Maintenance of wooden door (including re-

painting doors) and install new locks  

    
D.3.7  

  عدد  3
unit  

        

جلي بالط المنزل القائم (يمنع استخدام جالية البالط المستخدمة 
  ويشمل العمل تنظيف البانيل فيها الحجارة) 

Polishing existing tiles (stones tile polish 
machine is forbidden) works include clean 

tiles panel   

    
D.3.8  

50  2m 
  م مربع 
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 A.5.9كما ورد في بند 
Ditto as A.5.9  

  D.3.9   1    وحدة
  عمل 

Job  

        

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

  الملخص 
Summary 

                

  الكهرباء
Electrical works 

                

  السباكة 
Plumbing works  

                

  التشطيب 
Fittings 

                

  ) Cمصلح ( –وترميم بيت استضافة بيت دقو المجموع الكلي ألعمال تأهيل 
Grand total for Eizariya  Homestay (E)  
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 : اعمال صيانة وترميم في بلديات شمال غرب القدس مراكز نسويةو بيوت استضافة جهيز وتأثيثتالئحة الكميات لتنفيذ أعمال 

BILL OF QUANTITY FOR THE EQUIP AND FURNITCH HOMESTAYS AND WOMEN CENTER NORTH WEST OF 
JERUSALEM: REHABILITATION WORKS 

  
  
  
  
  

  وصف البند 
Item description 

  

  
  
  
  
  

منشأ  
  المواد 

Origi
n of 
mate
rials 
 

  
  
  
  
  

  بند رقم
Item 
no. 

  
  
  
  
  

الكمي 
  ة

 
Qu
anti
ty 

  
  
  
  
  

 الوحدة
Unit 

  
  
  
  
  

سعر  
  الوحدة

  
دوالر  (ال

  ) امريكي
Unit 
price 
(USD) 

  
  
  

  معدل/ العمال 
بدون الضرائب  

وغيرها من  
  الرسوم 

دوالر  (ال
  ) امريكي

Rate/labou
r 

Excl. taxes 
and other 

duties 
(USD) 

المبلغ اإلجمالي  
بدون الضرائب  

وغيرها من  
  الرسوم 

دوالر  (ال
  ) امريكي
Total 

amount 
Excl. taxes 
and other 

duties 
(USD)  

 

الضرائب/  
الرسوم  
  األخرى 

دوالر  (ال
  ) امريكي

 
 

Taxes/ 
other 
duties 
(USD)  

 

  ) Eبيت استضافة بلدة بيت عنان (
 

        

  اعمال البناء 
Masonry 

        

  D.1.1كما ورد في بند 
ditto as D.1.1 

  محلي
local 

E.1.1 12   متر
  طولي
L.M 

    

اصالح السلسلة الحجرية وذلك بإعادة بنائها وتشمل االعمال  
الطوب واستكمال بناء السلسلة من خالل توريد حجارة  ازالة 

جديدة يوافق عليها المهندس المشرف، وتشمل األعمال تصفيح  
  1رمل:   2حصى:  2حجارة السلسلة من الخلف بمونة اسمنتية  
  اسمنت اسود وعمل فتحات تصريف مياه

Repair existing stone chain, works include 
remove existing cement blocks and building new 
stone courses, also cement mortar behind stones 2 
aggregate: 2 sands:1 cement, and water drainage 
openings. 

  
  محلي

local 

  
  

E.1.1 

  
  
3 

  
  

  م مربع 
2m 

    

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary 

        

  اعمال الكهرباء 
Electrical works 

        

Replacing lighting units with new ones according to 
supperviso engineer instructions  

استبدال وحدات اإلنارة بوحدات إلنارة جديدة وبحسب تعليمات  
 المهندس المشرف 

 E.2.1 5 عدد  
No. 

    

Supply, Install and Connect the following Lighting 
Fixtures of approved brands including P.F. : As in 
item A.2.3 

توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اإلنارة التالية تكون من  
 .نوع اوروبي متوفر محليا

 أوروبي 
 
Euro
pean 

  
   

  
    

Type A .: As in item A.23.1  أوروبي 
 
Euro
pean 

E.2.1.1 1 عدد  
No 

    

Type C .: As in item A.2.3.3  أوروبي 
 

E.2.1.2 1 عدد  
No. 
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Euro
pean 

Type E .: As in item A.2.3.5  أوروبي 
 
Euro
pean 

E.2.1.3 1 عدد 
No 

    

Type F :As in item A.2.3.6  أوروبي 
 
Euro
pean 

E.2.1.4 1 عدد  
No. 

    

Type H :As in item A.2.3.48  أوروبي 
 
Euro
pean 

E.2.1.5 1 عدد  
No. 

    

Supply, Install and Connect the following Socket 
Outlets and power points : As in item A.2.4 
 توريد وتركيب وتوصيل مآخذ التوصيل 

 أوروبي 
 
Euro
pean 

  
  

E.2.2 

  
    

3 pin Single-Phase 16 Amp sockets : As in item   نقطة
ثقوب  3امبير  16فاز  1ابريز كهرباء   

 أوروبي 
 
Euro
pean 

E.2.2.1 

2 

  عدد
No. 

    

3 pin Single-Phase 16 Amp double sockets   : As in 
item  مزدوج  ثقوب  3امبير  16فاز  1نقطة ابريز كهرباء 

 أوروبي 
 
Euro
pean 

E.2.2.2 

3 

  عدد
No. 

    

Supply and install Telephone socket outlet : As in 
item A.2.6 

توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل إبريز هاتف نوع  .
 أوروبي المنشأ متوفر محليا 

 أوروبي 
 
Euro
pean 

E.2.3 3 عدد  
No. 

    

Supply, install and connect socket outlet for water 
heater :As in item A.2.5 
 توريد وتركيب وفحص مخرج مفتاح سخان الكهرباء  

 أوروبي 
 
Euro
pean 

E.2.5 1 عدد  
No. 

    

Power point with indicator lamp for extract 
fans, and fans 

مفتاح اشارة لتشغيل الشفاطاتنقطة طاقة مع بند اختياري:   
As in item A.2.4.4 

 أوروبي 
 
Euro
pean 

E.2.6 

1 

  عدد
No. 

    

Maintenance, qualifying and Connecting the 
following Socket Outlets and power points -
according to supervisor engineer instructions- in 
walls or in partitions whether the partitions are 
made of block, concrete, gypsum boards,  wood or 
movable partitions,  and whether recessed or 
surface mounted including (3*2.5mm2 ) wires and 
cables, conduits, sockets,  boxes and all accessories 
up to DB,  as per drawings and specifications. All 
sockets to be of approved brands. Price includes 
replacing tiles where required  : As in item C.1 
صيانة وتاهيل وتوصيل ونقا مآخذ التوصيل ونقاط الطاقة التالية 

   مشروعال قبل مهندس ها من حيثما يلزم ويحدد موقع-

 اوروبي 
Euro
pean 

E2.7 
  

    

3 pin Single-Phase 16 Amp sockets : As in item 
C.1.1 

  ثقوب 3امبير   16فاز  1نقطة ابريز كهرباء  
  

 اوروبي 
Euro
pean 

E.2.7.1 3  عدد  
No. 

    

Maintenance, qualifying and Connecting the  اوروبي E.2.7.2 1  عدد      
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lighting switchs: As in item C.1.2 
  القائمة    وتأهيل ونقل مفاتيح اإلنارة  صيانة

Euro
pean 

No. 

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary 

        

  أعمال السباكة 
Plumbing works 

        

  تشمل اعمال السباكة جميع ما ورد في المواصفات الفنية الخاصة
The plumbing works according to technical 
specifications 

   
 
 

      

 A.3.2كما ورد في بند 
ditto as A.3.2 

 اوروبي 
Euro
pean 

  
E.3.1 

  
2 

unit 
 عدد

    

 A.3.3كما ورد في بند 
ditto as A.3.3 

 اوروبي 
Euro
pean 

  
E.3.2 

  
1 

  
unit 
 عدد

    

 A.3.5كما ورد في بند 
ditto as A.3.5 

 اوروبي 
Euro
pean 

  
E.3.3 

  
2 

  
unit 
 عدد

    

 A.3.6كما ورد في بند 
ditto as A.3.6 

 اوروبي 
Euro
pean 

  
E.3.4 

  
2 

unit 
 عدد

    

 A.3.14كما ورد في بند 
ditto as A.3.14 

 اوروبي 
Euro
pean 

  
E.3.5 

2 unit 
 عدد

    

 A.3.15كما ورد في بند 
ditto as A.3.15 

 اوروبي 
Euro
pean 

  
E.3.6 

2 unit 
 عدد

    

 A.3.16كما ورد في بند 
ditto as A.3.16 

 اوروبي 
Euro
pean 

  
E.3.7 

3 unit 
 عدد

    

 A.3.17كما ورد في بند 
ditto as A.3.17 

 اوروبي 
Euro
pean 

  
E.3.8 

2 unit 
 عدد

    

 A.3.18كما ورد في بند 
ditto as A.3.18 

 اوروبي 
Euro
pean 

  
E.3.9 

2 unit 
 عدد

    

لتر والسعر   60بند اختياري: تأسيس لسخان ماء كهربائي سعة 
وصمام األمان والرداد يشمل تمديدات المياه الالزمة والهوايات 

والمحابس والمرابط مع تركيب السخان الموجود، وكل ما يلزم  
إلنهاء العمل. يتم تحديد مكان السخان وفق تعليمات المهندس 

  المشرف 
Provisional item; first fix for a 60-litre electric 

water heater the price including the 
necessary water extensions, safety valve, 
and stops and all the accessories needed 
with the installation of the existing heater, 

and whatever is necessary to finish the work, 
location of the heater determined by 

supervoisor engineer . 

 
  محلي

local 

E.3.10   
1 

  
  عدد

unit 

    

  المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary 

        

         التشطيب 
  اعمال الدهان 

Painting works  
 E.4.1       



 

Page 55 of 74 

 

 A.5.12.3كما ورد في بند 
ditto as A.5.12.3 

 محلي
local 

 

E.4.1.1 85  م مربع  
2m 

    

 A.5.12.4كما ورد في بند 
ditto as A.5.12.4 

 محلي
local 

 

E.4.1.2 40  م مربع  
2m 

    

 A.5.12.5كما ورد في بند 
ditto as A.5.12.5 

 محلي
local 

 

E.4.1.3 25  م مربع  
2m 

    

  A.5.6.4كما ورد في بند 
ditto as A.5.6.5 

 محلي
local 

 

E.4.2 2.7  م مربع  
2m 

    

 A.5.5كما ورد في بند 
ditto as A.5.5 

 محلي
local 

 

E.4.3 1.3  م مربع  
2m 

    

جميع األعمال المعدنية في المشروع ويشمل ذلك ابواب  صيانة
، وتكال اعمال الدهان لألبواب  وحمايات وشبابيك ودرابزينات

والشبابيك من جهة واحدة، ويشمل السعر حف الدهان القائم 
وتشمل  وتنظيفه تماماً والمعجنة وتهيئة االسطح الستقبال الدهان.

تنظيف الزجاج القائم األعمال استبدال الزجاج المكسور و
واصالح المفصليات والمقابض التالفة وتركيب زرافيل جديدة 

  لألبواب، وتركيب مناخل جديدة مع اطار خشبي
Paint all metal works including windows and 
doors and handrail, color by supervisor 
engineer, works includes remove old painting 
and apply putty, works includes replacing 
broken glasses and clean existing windows 
and maintenance damaged hinges and 
hands and install new doors locks and install 
new windows sieves with wooden frame if 
needed 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

E.4.4 

  
  
1 

  
وحدة  
  عمل 

Job 

    

 R1كما ورد في البند السابق ولكن للباب الخشبي في غرفة 
Ditto as previous item, but for wooden door 

   
  

E.4.5 

  
  
1 

  
وحدة  
  عمل 

Job 

    

 A.5.7كما ورد في بند 
ditto as A.5.7 

 محلي
local 

E.4.6   
13 

  م مربع 
2m 

    

         
        E.5.8  اعمال البالط 

منسوب البالط يكون اقل من عتبة   A.10.1كما ورد في بند 
  سم مع ميل مناسب لمياه األمطار  5الباب الرئيسي القائم ب 

ditto as A.10.1, tile FFL 5 cm less than main 
door threshold with water rain slope 

  محلي
local 

E.5.8.1 27  م مربع  
2m 

    

 A.10.2كما ورد في بند 
ditto as A.10.2 

  اوروبي 
Euro
pean 

E.5.8.2 3  م مربع  
2m 

    

 70*70ويشمل مصانعة شاور ( A.10.3كما ورد في بند 
mm سم من مستوى  10) من بالط االرضيات بمنسوب اقل

  بالط ارضيات الحمام النهائي مع ميل مناسب لتصريف المياه.
ditto as A.10.3 works include manufacturing 
shower (70*70 mm) with water drainage 
slope. 

  اوروبي 
Euro
pean 

E.5.8.3 2.7  م مربع  
2m 

    

 D.3.8كما ورد في بند 
ditto as D.3.8 

 E.5.8.4 32  م مربع  
2m 

    

 A.5.9كما ورد في بند 
Ditto as A.5.9 

 E.5.9  1   وحدة
  عمل 
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Job 
  المجموع حتى هذه المرحلة 

Total carried to summary 
        

  الملخص 
Summary 

        

  الكهرباء
Electrical works 

        

  السباكة 
Plumbing works 

        

  التشطيب 
Fittings 

        

  (E)المجموع الكلي ألعمال تأهيل وترميم بيت استضافة بيت عنان 
Grand total for Beit Anan  Homestay (E) 
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  (F) الئحة الكميات لتأهيل وصيانة جمعية بيت عمواس التعاونية للتصنيع الغذائي 

BILLS OF QUANTITIES FOR THE REHABILITATION AND MAINTINANCE OF BEIT EMWAS COORPORATIVE 
ASSOCIATION FOR FOOD PROCESSING (F)  

  وصف البند 
Item description 

  

  
  

منشأ  
  المواد 

Origin 
of 

materi
als 
  

  بند رقم
Item no.  

  الكمية 
 

Quan
tity  

 الوحدة
Unit  

سعر  
  الوحدة

  
دوالر  (ال

  ) امريكي
Unit 
price 
(USD)  

  معدل/ العمال 
بدون الضرائب  

  الرسوم وغيرها من  
  ) دوالر امريكي (ال

Rate/labour 
Excl. taxes 
and other 

duties 
(USD)  

المبلغ اإلجمالي بدون  
الضرائب وغيرها  

  من الرسوم 
  ) دوالر امريكي (ال

Total amount 
Excl. taxes and 

other duties 
(USD)  

  

الضرائب/  
الرسوم  
  األخرى 

دوالر  (ال
  ) امريكي

Taxes/ 
other 
duties 
(USD)  

  
 بناء 

Masonry  
                

سم وحيثما   10ب اسمنتي مفرغ سماكة بناء طو
تهيئة السطح الستقبال  يطلب المهندس المشرف

 اعمال الطوب والتفنيش مع االسطح المختلفة
  مل تتخيتة وتكال األعمال هندسياً. وع

Building of 10 cm thick concrete 
blocks and where the 
supervising engineer requires, 
surface preparation to receive 
blocks, and finishing with 
different surfaces, and all 
necessary work including mortar 
thick layer under first course.  

    
  

F.1.1 

  
  
7  

  
  

متر  
  مربع 

  
2m  

        

 إجمالي البناء العظم 
Total carried to summary  

                

  لكهرباء أشغال ا
Electrical works

  

                

Supplying and installing the 
following cables:As in item A.2

 :توريد وتركيب الكابالت التالية 

  
 

      

Main feeder: 3X10mm2, XLPE cable  
   As in item A.2.1 

  خط التغذية الرئيسي 

 F.2.1 5  متر طول  
M.R 

     

Supply, install, test and commission a 
complete indoor, outdoor lighting 
point : As in item A.2.2 

الكهربائية وفحص    -:النقاط  وتركيب  توريد 
   وتشغيل جميع نقاط االنارة واالباريز

 F.2.2  
 
 

     

Indoor lighting points   
نقاط  وتشغيل  وفحص  وتركيب  توريد 

  الداخلية   اإلنارة

 F.2.3 14 عدد  
No.  

    

Outdoor lighting points  
نقاط   وتشغيل  وفحص  وتركيب  توريد 

  الخارجية    اإلنارة 

 F.2.4 4 عدد  
No. 

    

Supply, Install and Connect the 
following Lighting Fixtures: As in 
item A.2.3 or equivelant 
توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اإلنارة  

 التالية  
 

 F.2.5       
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Type A  : As in item A.2.3.1 
  وحدة انارة جدارية 

 F.2.5.1  
4 

  عدد
No. 

    

Type B :As in item A.2.3.2 
 وحدة انارة جدارية خارجية  

 F.2.5.2  
 
2 

  عدد
No. 

    

Type C .: As in item A.2.3.3 
 وحدة انارة جدارية انتيكا 

 F.2.5.3 9 عدد  
No. 

    

Type D: As in item A.2.3.4     F.2.5.4 4 عدد  
No. 

    

Supply, Install and Connect the 
following Socket Outlets : As in item 
A.2.4 
توريد وتركيب وتوصيل مآخذ التوصيل ونقاط  

  الطاقة التالية  
 

 F.2.6       

3 pin Single-Phase 16 Amp sockets  
 

 ثقوب 3امبير  16فاز  1نقطة ابريز كهرباء  

 F.2.6.1 8 عدد  
No. 

    

3 pin Single-Phase 16 Amp double 
sockets  

 
امبير  16فاز  1 مزدوج   نقطة ابريز كهرباء

ثقوب  3  

 F.2.6.2 5 عدد  
No. 

    

Ditto but water proof 
 كالبند السابق، ولكن ابريز مطري 

 F.2.6.3 8 عدد  
No. 

    

 Power point with indicator lamp for 
extract fans, and fans to be connected 
as in drawing E01 

كالبند السابق، ولكن مع مفتاح اشارة لتشغيل   
الشفاطات, مع ضرورة االلتزام بتمديد  

بحيث يتم   (E01)  الشفاطات كما في المخطط
 تجميعه على نقطة شفط فوق السقف المستعارة 

 F.2.6.4 4 عدد  
No. 

    

Supply, install and connect socket 
outlet for water heater :As in item 
A.2.5 

توريد وتركيب وفحص مخرج مفتاح سخان  
 الكهرباء 

 F.2.7 1 عدد  
No. 

    

Socket outlets maintenance and what 
is required to get the work done, 
price includingL paster and painting 
work if needed. 
صيانة األباربز القائمة مع كل ما يلزمها  للعمل  
بشكل كامل من استبدال  لالبريز نفسه وإطاره  

الخارجي  وأعمال القصارة والدهان ادا لزم 
  األمر 

 

 F.2.8 2 عدد  
No. 

    

Supply and install Telephone socket 
outlet wall mounted in walls: As in 
item A.2.6 

توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل إبريز  .
 هاتف نوع أوروبي المنشأ 

 F.2.9 1 عدد  
No. 

    

Somke detector: individual with  
battery  

حساس انذار حريق: حساس انذار دخان /   
  وحدة منفصلة تعمل على البطارية 

 

 F.2.10 2 عدد  
No. 
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Heat detector: individual with battery  
حساس انذار حريق: حساس انذار دخان /   

 وحدة منفصلة تعمل على البطارية 

 F.2.11 1 عدد  
No. 

    

Supply , install and test and operate  
Main Distribution Board (MDB) : As 
in item A.2.7 

 24توريد وتركيب لوحة األمان الكهربائي 
    DBقاطع 

 

 F.2.12  
 
1 

  عدد
No. 

    

 المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

                  أعمال السباكة 
تشمل اعمال السباكة جميع ما ورد في 

المواصفات الفنية الخاصة، ويشمل السعر ايضاً  
ازالة الحمام الحالي (شامل بالط الجدران  

واالرضيات) والواجهة األمامية وباب الحمام  
اعادة تصميم الحمام وتركيب الوحدات الصحية  

،  الجديدة وفقاً لمخطط تنفيذي يقدم من المقاول
  B2حمام 

The plumbing works according to 
technical specifications, price 

includes remove existing sanitary 
units and walls and floor tiles and 

toilet front wall and door, and 
redesign the existing bathroom 

and install following sanitary 
elements according to shop 

rawing submitted by contractor.d  

    
F.3.1  

            

  A.3.1 كما ورد في بند
Ditto as A.3.1 

    
F.3.2 

  عدد  1
unit 

        

 A.3.2 كما ورد في بند
Ditto as A.3.2. 

  F.3.3 1  عدد  
unit 

        

  A.3.3 كما ورد في بند
Ditto as A.3.3 

    
F.3.4  

  
1  

  عدد
unit 

  

        

 A.3.4 كما ورد في بند
Ditto as A.3.4 

    
F.3.5  

  عدد  1
unit 

        

  A.3.5 كما ورد في بند
Ditto as A.3.5  

    
F.3.6  

  عدد  2
unit 

        

 A.3.6 كما ورد في بند
Ditto as A.3.6 

    
F.3.7  

  
2  

  عدد
unit 

        

  6A.3.1 كما ورد في بند
Ditto as A.3.16  

    
F.3.8  

  
2  

  عدد
unit 

        

  7A.3.1 كما ورد في بند
Ditto as A.3.17 

   
F.3.9 

  عدد  1
unit  

        

  8A.3.1 كما ورد في بند
Ditto as A.3.18 

   
F.3.10 

  عدد  1
unit 

        

توريد وتركيب مواسير معدنية شبه صلبة قابلة  
للطي لمراوح الشفط في حمامات الطابق 
العلوي مع كل ما يلزم من أعمال الحفر 
والمعدات الالزمة لتوصيلها فوق سطح السقف  
المستعار الى فتحة السقف الموجودة مسبقا  
باإلضافة لغطاء سقف للحماية من المطر 

 انش من الستانلس ستيل 1.5والطيور بمساحة 
مع كل ما يلزم لتثبيتها وحسب تعليمات 
المهندس المشرف 

   
F.3.11  

 عمل    1
Job  
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Supply install and connect semi-
rigid flexible duct  
For extract fans in the bathrooms 
at the first floor above false 
ceiling  with all the necessary 
drilling work and equipment to 
connect them to the pre-existing 
opening in the ceiling as in sheet 
E02. And roof cap to protect 
against rain and birds with an 
area of 1.5 inch of stainless steel 
with all necessary to install them 
and according to the instructions 
of the supervising engineer 

 المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

                  التشطيب 
 A.5.1.1بند اختياري: كما ورد في بند 

Provisional item: ditto as A.5.1.1 
  F.4.1  

  
  
  
1  

  
وحدة  
  عمل 

  
Job 

  

        

  A.5.5كما ورد في بند 
Ditto as A.5.5  

  F.4.2 
  

2.7 
  
  

متر  
 مربع 

2m  

        

ويشمل ايضاً   A.5.6.2كما ورد في بند 
  األعمال الخشبية 

Ditto as A.5.6.2 also wooden 
works 

  F.4.4 
  

وحدة    1
  عمل 
Job  

        

اعمال استبدال الزجاج المكسور في الشبابيك 
 وايمنا وجد وحسب تعليمات المهندس المشرف. 
Replace broken glass for 
windows according to supervisor 
engineer instructions 

  F.4.5 
 

متر   2
 مربع 

 
2m  

        

يشمل اعادة  اعمال صيانة الحمام والبالط 
تركيب العناصر التالفة وتوريد وتبليط البالط  

 التالف، وحسب تعليمات المهندس المشرف. 
Bathroom maintenance including 
tiles and re-install damaged 
elements and according to 
supervisor engineer. 

  F.4.6 
  

  
1  

  
وحدة  
  عمل 

  
Job  

        

  A.5.6.4كما ورد في بند 
Ditto as A.5.5 

    
F.4.7 

 

 
1.5  

متر  
 مربع 
m2 

        

 A.5.7كما ورد في بند 
Ditto as A.5.7 

  F.4.8 
 

متر    50
 مربع 

2m  

        

  اعمال البالط 
Tiles works 

  F.4.9 
  

          

 A.5.10.2كما ورد في بند 
Ditto as A.5.9.2 

  F.4.9.1 
  

متر    6
 مربع 
m2 

        

من مستوى بالط  A.5.10.3كما ورد في بند 
 االرضيات النهائي وحتى سقف الجبصين 

Ditto as A.5.9.3 from FFL to 

  F.4.9.2 
 

متر   25
 مربع 
m2 
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ceiling level   
 A.5.10.4كما ورد في بند 

Ditto as A.5.9.4 
  F.4.9.3 

 
متر    1.5

 مربع 
m2 

        

  اعمال الجبصين 
Gypsum works 

  F.4.10 
 

          

 A.5.11.1كما ورد في بند 
Ditto as A.5.10.1 

  F.4.10.1 
 

  
10  

متر  
 مربع 
m2 

        

 A.5.10.3كما ورد في بند 
Ditto as A.5.10.3 

  F.4.10.2 
 

متر   3.5
 مربع 
m2 

        

  اعمال الدهان والقصارة
Painting and plastering works 

  F.4.11            

 A.5.12.1كما ورد في بند 
Ditto as A.5.12.1 

  F.4.11.1 
 

متر    35
 مربع 
m2 

        

 A.5.12.2كما ورد في بند 
Ditto as A.5.12.2 

  F.4.12.2 
 

متر    160
 مربع 
m2 

        

 A.5.12.3كما ورد في بند 
Ditto as A.5.12.3 

  F.4.12.3 
  

متر   70
 مربع 

2m 

        

 A.5.12.4كما ورد في بند 
Ditto as A.5.12.4  

  F.4.12.4 
 

متر    30
 مربع 
m2 

        

تركيب مسكة حائط مصنوعة من االلمونيوم 
انش مع كافة االكسسوارات الالزمة   2قطر 

لتنفيذ األعمال من براغي وبليتات وتثبيت 
 وحسب تعليمات المهندس المشرف 

Install aluminum handrail for 
internal stairs diameter 2 inch, 

with all accessories and fixation 
elements to carry out the work 

and according to supervisor 
engineer instructions.  

    
  

F.4.13  
 

  
  

1.3  

  
  

متر  
  طولي

  
L.M 

        

 A.5.9كما ورد في بند 
Ditto as A.5.9  

  F.4.14 
 

وحدة    1
  عمل 

Job 

        

 المجموع حتى هذه المرحلة 
Total carried to summary  

                

                  
                  الملخص 

 البناء 
Masonry  

                

 الكهرباء
Electrical works  

                

 السباكة 
Plumbing works  

                

 التشطيب 
Fitting  

                

 المجموع الكلي   
Grand total  
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األخيرة ومعلومات حول العقود األخرى الحالية وتلك    السنوات الخمسيرجى إدخال تفاصيل التجربة واألداء السابق في عقود ذات طبيعة مشابهة خالل 
  . التي توجد فيها التزامات تعاقدية. يرجى إرفاق األشخاص المعرفين المتوفرين و/أو شهادة إنهاء العمل من الجهة المتعاقدة ذات الصلة

  
Include details of the experience and past performance on contracts of a similar nature within the past five years and 
information on other contracts in hand and contractually committed. Please attach available references and/or certificates of 
completion from the relevant contracting authorities. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 معلومات عن الشركة
COMPANY INFORMATION  

 القانونياسم الشركة  
Company (legal name)  

  

 الرقم واسم الشارع 
Street name and no.  

  

  المدينة 
City  

  

  الرمز البريدي 
Postal Code  

  

  الدولة 
Country  

  

    
 رقم الهاتف 

Phone no.  
  

  رقم الفاكس 
Email  

  

  البريد اإللكتروني 
Website  

  

    
 المدير (االسم) 

Director (name)  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  األشخاص المعرفون
REFERENCES  

  اإلسم ودولة العميل 
Name and country of Contracting 

Authority  

  نوع العقد 
Type of works  

  القيمة 
Total 
value  

  اسم مسؤول االتصال
Contact name  

الهاتف والبريد 
  االلكتروني 

Phone/fax and 
email  
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 أدخل معلومات حول الورشة المقترحة والمتوفرة لتنفيذ عقد األشغال 
Include details about plant proposed and available for the implementation of the Works 
Contract  

  
  

  
  الدوالر االمريكي يجب ان تشمل المواصفات على معلومات حول عدد الوحدات وزمن التشغيل والملكية/ التأجير القيمية التقريبية بعملة 

  
  

The specifications must entail information on: no. of units, operation time, ownership/hire and 
approximate value in USD 
 

  
  

   

  المؤهالت الفنية 
TECHNICAL QUALIFICATIONS  

  تعليقات على المواصفات والرسومات الفنية 
Comments on technical specifications and 

drawings  

  
  
  
  

  طاقم العمل لدى المرشح
 المدراء واإلدارة 

 الطاقم اإلداري 
 الطاقم الفني 

 المهندسين 
Directors and Management 
Administrative staff 
Technical staff: 
Engineers 

  
  
  
  

  ورشة البناء الخاصة بالشركة
COMPANY’S CONSTRUCTION PLANT  

  ورش البناء (مثل الحفارات والسقاالت والرافعات وغيرها)  *حدد
Specify* the construction plants (e.g., trenching 

machines, cranes and lifting equipment etc.)  

  
  

  السيارات والشاحنات *حدد
Specify* the vehicles and trucks  

  

  المعدات األخرى  *حدد
Specify* other plants  
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  خطة العمل 
وبشكل   األشغال.  لتنفيذ  المقترح  الزمني  والجدول  العمل  لتسلسل  مبينة  النشاطات  ألهم  مختصر  مع وصف  العمل  خطة  إرفاق  يرجى 

المؤقتة  خاص،   الورشة من معدات واألشغال  العمال وموارد  والمواعيد ومخصصات  الصلة  النشاطات ذات  العرض  يفصل  أن  يجب 
على   والحصول  التصاميم  إعداد  وشروط  السائدة  الطقس  ظروف  بالحسبان  يأخذ  أن  المرشح  على  يجب  بناؤها.  سيتم  التي  والدائمة 

 تراخيص البناء قبل المباشرة بأعمال البناء.
  

WORKPLAN 
Please attach a work plan with brief descriptions of major activities, showing the sequence and 
proposed timetable for the execution of the works. In particular, the proposal shall detail the relevant 
activities, dates, allocation of labour and plant resources, temporary and permanent works to be 
constructed. The Candidate shall take account of the prevailing weather conditions and the requirement 
to prepare designs and obtain building permits prior to the execution of construction works.  

 
  

  "الصالحية"  10أيام بعد تاريخ اإلغالق بموجب المادة أ.  60العرض ساري لفترة 
وبعد فحص طلب العروض فإننا نعرض   <تاريخ> المؤرخ بتاريخ  <مسمى العقد>ل   <رقم<بعد االطالع على طلب العروض رقم  

  تنفيذ األشغال المبينة في المواصفات والشروط الفنية ضمن اإلطار الزمني المبين في المواصفات والشروط الفنية. 
 كما أننا بمقتضاه 

  
   نقبل بدون تحفظ كافة أحكام طلب العروض بما فيها الشروط والبنود العامة لعقود األشغال– Ver 2 2012 . العقد   ومسودة

 بما فيها كافة المالحق.

    من الشروط والبنود العامة لعقود األشغال   59نقر ونشهد على امتثالنا بمعايير األهلية الواردة في المادةVer 2 2012 

  نقر ونتعهد بااللتزام بمدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدين 

    من العقد%10بقيمة  في حال قبول العرض فإننا نتعهد بتوفير كفالة أداء/ دفعة مسبقة. 

  
The proposal is valid for a period of 60 days after the closing date in accordance with the article A.10. 
Validity.  
    
After having read this Request for Proposal no. <number> for <contract title> dated <date>, and after 
having examined the Request for Proposal, I/we hereby offer to execute all Works described in the 
Technical Specifications and Requirements within the time frame described in the Technical 
Specifications and Requirements. 
 
Further, I/we hereby: 
 

 Accept, without restrictions, all the provisions in the Request for Proposal including the 
General Terms and Conditions for Works Contracts - Ver2 2012, and the Draft Contract 
including all annexes.  

 Certify and attest compliance with eligibility criteria of article 59 of the General Terms and 
Conditions for Works - Ver2 2012.  

 Certify and attest compliance with the Code of Conduct for Contractors. 
 If our proposal is accepted, we undertake to provide a performance guarantee/prepayment 

guarantee of 10% of the Contract value.  
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 وسيتم التأكيد على هذا التعهد في العقد وسوف تعتبر أي معلومات مضللة بمثابة سبب يستدعي إنهاء العقد. 

 
  

  التوقيع والختم: 

  وقع عليه: 
  

  المرشح 
  ________________________________________________________ :  اسم الشركة

  : ___________________________________________________________ العنوان

  : _________________________________________________________ رقم الهاتف

  ____________ : _________________________________________ البريد اإللكتروني

  : ___________________________________________ اسم الشخص المسئول عن االتصال

  
  

This declaration will be confirmed in the Contract and misrepresentation will be regarded as 
grounds for termination. 

 
 
Signature and stamp: 
Signed by:  
 
 
The Candidate 
Name of the company: ___________________________________________________ 

Address: ______________________________________________________________ 

Telephone no.: _________________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________________ 

Name of contact person: __________________________________________________ 
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 VER4 2012الشروط والمرجعيات العامة لعقود التوريدات 
  

 التعريفات: 
  العامة فإن المصطلحات:  في هذه الشروط  والمرجعيات 

الشراء"    )أ "طلبية شراء" و "عقد" تستخدم الواحدة بدل األخرى وتغطي أيضا "عقد 
الشروط   لهذه  مخضعا  تسميته،  كانت  مهما  آخر  عقد  أي  أو  التوريد"  "عقد  و/أو 

 والمرجعيات العامة. 
"المورد"    )ب  أيضا مصطلح  ويغطي  األخر  بدل  الواحد  يستخدمان  والمتعاقد"  "البائع" 

 مستخدم في أي عقد حسب التعريف الوارد سابقا ال
"السلع" و"التوريداـ" يستخدمان الواحد بدل اآلخر للداللة على التوريدات التي نص    )ت 

 عليها العقد حسب التعريف فيما سبق. 
تتآلف    )ث  أو  بها  المتعاقدة  الجهة  ترتبط  التي  المؤسسات  المتعاقدة هم  الجهة  "شركاء" 

 معها. 
 
 شروط التسلم  .1

مستخدمة في طلبية الشراء او أي وثيقة مشابهة،    2010ر عن أي شروط شحن  بغض النظ
 فإن مسئولية البائع الحصول على رخصة تصدير أو إذن حكومي للتصدير 

 
 الدفع .2

 سيتم الدفع بحسب نصوص طلبية الشراء
ال يعني الدفع الذي تقوم به السلطة التعاقدية قبول السلع أو الخدمات ذات العالقة. وتكون  

  سعار ثابتة إال إذا نصت طلبية الشراء على خالف ذلكاأل
 
 معاينة السلع والقبول بها  .3

جب أن تخضع السلع كلها للمعاينة والفحص من قبل الجهة المتعاقدة أو أي من الممثلين  3.1
التصنيع   فترة  فيها  بما  واألماكن  األوقات  كل  وفي  الممكن  الحد  وإلى  بذلك،  تخولهم  الذين 

 ن تقوم الجهة المتعاقدة بقبول السلع رسميا. وفي أي حال قبل أ 
 

لن يعني إجراء معاينة السلع أو عدم القدرة على المعاينة إعفاء البائع من أي من كفاالته  3.2
  أو أداء أي من التزاماته المنصوص عليها في العقد. 

 
إلى مرفئها  3.3 السلع عند وصولها  المسئولية عن  المتعاقدة  الجهة  األخير حسب ما  تتولى 

تركيبها   يتم  عندما  أو  الالزمة  الفحوص  كافة  استوفت  قد  السلع  وتكون  العقد،  عليه  ينص 
 بنجاح وتدويرها للعمل حسب الحال، وعند إصدار شهادة بقبول السلع. 

 
ال يجوز تحت أي ظرف كان أن يطلب من الجهة المتعاقدة أو اعتبارها قد قبلت بأي  3.4

المواصفات  تستوفي  ال  أن    سلع  المتعاقدة  للجهة  ويجوز  العقد.  في  المفروضة  الشروط  أو 
القبول. وال يجوز في أي حال أن   باستيفاء واستكمال فحوص  السلع مشروطا  تجعل قبول 
تكون الجهة المتعاقدة ملزمة بقبول أي سلع إال إذا سنحت للجهة المتعاقدة فرصة معقولة ل  

الن1( وجهتها  في  تسليمها  بعد  السلع  معاينة   () التي  2هائية  الفحوص  واستكمال  مباشرة   (
) الرضى عن تركيب المعدات وتشغيلية حسب الحال، وأيها  3تجعلها ترضى عن السلع، (

 كان األخير. قيام الجهة المتعاقدة بالدفع ال يعني قبولها بالسلع. 
 

خالل  3.5 القبول  شهادة  بإصدار  المتعاقدة  الجهة  قيام  عدم  حال  تاريخ    45في  من  يوما 
تالم البضائع الفعلي في وجهتها النهائية، أو استيفاء الفحوص بالكامل أو إنهاء التركيب  اس

في   القبول  شهادة  أصدرت  كأنها  ستعتبر  المتعاقدة  الجهة  فإن  األخير،  كان  أيها  والتشغيل، 
ال   مهلة  من  يوم  كفاالته    45آخر  من  أي  من  البائع  يعفي  ال  القبول  شهادة  إصدار  يوما. 

 . 4لعقل بما فيها تلك من المادة الواردة في ا
 

بغض النظر عن أي حقوق أو تعويضات متاحة للسلطة التعاقدية بموجب العقد، وفي  3.6
حال ما كانت هناك عيوب في أي من البضائع أو لم تكن مطابقة لنصوص العقد، فإنه يحق  

على البائع    للسلطة  المتعاقدة وبسلطتها الشخصية أن تمتنع أو ترفض قبول البضائع وينبغي
 . 4.3حينها أن يقوم على الفور بتنفيذ المادة 

 
 

 االلتزامات بموجب الكفالة  .4
تنجم  4.1 أو  بموجبه  تنشأ  أو  العقد  كفاالت أخرى منصوص عليها في  بأي  المساس  بدون 

عن أي حقوق قانونية بموجب قانون المسئولية القانونية عن المنتجات الساري، فإن البائع  
 يكفل ويضمن أن: 

التعبئة والتغليف مع المواصفات الواردة في العقد وأنها    )أ مطابقة السلع بما في ذلك 
البائع   إطالع  تم  التي  وللغايات  عادة  السلع  هذه  فيها  تستخدم  التي  للغايات  مالئمة 
التصميم   في  والخلل  العيوب  من  وخالية  مناسبة  جودة  ذات  ستكون  وانها  عليها، 

  ظروف السائدة في بلد الوجهة الختامية  والمادة والتصنيع والتكييف ضمن ال
آخذة    )ب  التعريفية  العالمات  كافة  عليها  ووضعت  ومغلفة  بأمان  معبأة  السلع  وأن 

التوصيل وحتى   عملية  أثناء  السلع  تحمي  بحيث  الشحن  (وسائل)  وسيلة  بالحسبان 
 تصل إلى وجهتها األخيرة. 

ائع أن يزود السلطة  إذا لم يكن البائع هو المصنع األصلي للبضائع، يجب على الب  )ت 
 التعاقدية بكفاالت المصنع الكاملة باإلضافة للكفاالت الحالية. 

 أن السلع بالجودة والكمية والوصف المشروط في العقد   )ث 
 أن السلع جديدة ولم تستخدم من قبل  )ج
بأي    )ح مربوطة  وغير  ثالث  طرف  أي  لدى  مطالبات  حقوق  عليها  ليست  السلع  أن 

بما  أخرى  حقوق  أي  أو  ملكية  على    حقوق  الفوائد  أو  المحجوز  الرهن  ذلك  في 
األوراق المالية أو دعاوى خاصة بانتهاك أي من حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

على سبيل المثال ال الحصر براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع  
 والتأليف واألسرار التجارية. 

ع4.2 ينص  العقد  فيها  يكون  التي  الحاالت  كافة  بخالف  تظل  أن  يجب  ذلك،  خالف  لى 
 الكفاالت سارية لمدة سنة بعد قبول السلع من قبل الجهة المتعاقدة. 

  
خالل الفترة التي تكون فيه كفاالت البائع سارية، وبموجب إخطار من  الجهة المتعاقدة  4.3

أن   الخاصة  نفقته  فورا وعلى  البائع  يتوجب على  العقد،  السلع ال تستوفي شروط  بأن  يفيد 
يصحح األمور غير المتوافقة أو في حال عدم قدرته على القيام بذلك، يتوجب عليه استبدال  
البضائع المعيبة ببضائع أخرى لديها الجودة نفسها أو أفضل أو أن يعيد إلى الجهة المتعاقدة  
النهائي.   المرفأ  حتى  الشحن  تكاليف  ذلك  في  بما  التالفة  للبضاعة  ثمنا  المدفوعة  األموال 

والتكاليف  يتوجب   السلع  استعادة  أو  بتصليح  المتعلقة  التكاليف  كافة  يدفع  أن  البائع  على 
المترتبة على توصيل سلع بديلة إلى الوجهة النهائية لدى الجهة المتعاقدة. إذا ما وصل للبائع  
إخطار بأي وسيلة كانت، ولم يتمكن البائع من إصالح العيب خالل ثالثين يوما، فإنه يحق  

المتع وبدون  للجهة  وبمسئوليته  والبائع  نفقة  على  يلزم  كما  اإلصالح  بعملية  تباشر  أن  اقدة 
 المساس بأي حقوق أخرى ملتزم بها البائع تجاه الجهة المتعاقدة بموجب العقد المبرم بينهما. 

 
يجب على البائع أن يعوض الجهة المتعاقدة وأن يبقيه بمعزل عن أي دعاوى أو قضايا  4.4

إدارية أو مطالبات أو مطالب من أطراف ثالثة، وعن أي خسائر أو أضرار أو  أو إجراءات  
تكاليف أو نفقات من أي طبيعة كانت بما في ذلك األتعاب القانونية والمصاريف التي يمكن  
المنصوص عليها في   للكفاالت  البائع  انتهاك يرتكبه  المتعاقدة نتيجة ألي  الجهة  تتكبدها  أن 

 . 4.1المادة 
 
 بعد البيع خدمات ما  .5

المساعدة   بخصوص  المتعاقدة  الجهة  طلبات  مع  التعامل  على  قادرا  البائع  يكون  أن  يجب 
 الفنية والصيانة والخدمة وتصليح السلع التي يتم توريدها. 

 
  التعويض عن األضرار بسبب التأخير  .6

ن  مع اعتبار الظروف القهرية، إذا لم يتمكن البائع من تسليم أي من البضائع أو أداء أي م 
بأي   المساس  وبدون  المتعاقدة  للجهة  عندها  يحق  العقد،  في  المحددة  الفترة  الخدمات خالل 
حقوق أو تعويضات أخرى أن تقتطع من السعر المنصوص عليه في العقد مبلغا يصل إلى  

 % من سعر تلك السلع عن كل أسبوع تأخير. 2.5
  ي سعر العقد. % من إجمال10لكن على أية حال، يظل سقف هذه الشروط الجزائية 

 
 القوة القهرية  .7

لن يعتبر أي من الطرفين مقصرا أو منتهكا اللتزاماته بموجب هذا العقد إذا ما حال دون  
تنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في العقد أي حادث قهري نشأ بعد أن يكون العقد قد دخل  

 العقد حيز التنفيذ. 
ي القهرية"  "القوة  مصطلح  فإن  المادة  هذه  واإلضرابات  لغايات  الطبيعية  الكوارث  عني 

الدول  نشاطات  الصناعي،  العمل  توقف  التي  األمور  أو غيرها من  المؤقت  العمل  وتعليق 
المعادية، الحروب سواء كانت معلنة أو غير معلنة، الحصار، االجتياجات، أعمال الشغب، 

، انزالق التربة  األوبئة، انجرافات التربة، الهزات األرضية، العواصف، البرق، الفيضانات 
تكون   متوقعة  وغير  مماثلة  أخرى  أحداث  وأية  التفجيرات  المدني،  العصيان  (الجرف)، 

 خارجة عن سيطرة األطراف وال يمكن التغلب عليها من خالل التخطيط المسبق. 
وفائه   تؤثر على  أن  شأنها  ومن  وقعت  قد  قهرية  قوة  أن حاالت  الطرفين  أحد  ما وجد  إذا 

يتوجب   إعطاء  بالتزاماته،  مع  المتعاقدة  والجهة  األخر  الطرف  يخطر  أن  الفور  عليه على 
تفاصيل حول طبيعة الحدث والفترة المتوقعة التي قد يمتد فيها وأثره المحتمل. بخالف ما  
يمكن أن تقرره الجهة المتعاقدة بعكس ذلك، فإن البائع سيواصل أداء التزاماته بموجب العقد  

بشكل  ذلك  على  قادرا  كان  المعقولة    طالما  البديلة  الوسائل  كافة  يستخدم  وسوف  معقول، 
للوفاء بالتزاماته بالقدر الذي ال تحول حالة القوة القهرية من أدائه. وال يمكن للبائع اللجوء  

 لتلك الوسائل البديلة إال إذا حصل على  توجيهات للقيام بذلك من قبل الجهة المتعاقدة
 
 إنهاء العقد لتيسير األمور  .8

ة المتعاقدة، من أجل راحتها وبدون أي رسوم، أن تلغي العقد كله أو جزءا منه.  يحق للجه
إذا ما قامت الجهة المتعاقدة بإنهاء العقد بكامله أو جزءا منه بناء على إخطار كتابي يرسل  
للبائع، فإن الجهة المتعاقدة تتولى مسئولية التكاليف الفعلية التي يتكبدها البائع كنتيجة مباشرة  

) بيع السلع المعنية  1اء العقد بهذه الطريقة والتي ال يمكن له استردادها إما من خالل (إللغ
أو ( فترة معقولة،  ثالثة خالل  أو أي  2ألطراف  البائع بشكل معقول  قبل  أو تسويقها من   (

الفعلية   التكاليف  تلك  عن  للتعويض  البائع  بها  يتقدم  مطالبة  وأي  أخرى.  تخفيف  إجراءات 
المتعاقدة خالل  ستعتبر الغية   للجهة  كتابة  يقدمها  لم  المتعاقدة    30ما  الجهة  قيام  من  يوما 

 بإخطار البائع بإنهاء العقد. 
 
  أحكام خاصة بتعديل على الطلبيات .9

يحق للجهة المتعاقدة وفي أي وقت وبموجب تعليمات مكتوبة تغيير كميات السلع بما يزيد  
في   المتفق عليها أصال  الكمية  يقول عن  بنسبة  أو  المتعاقدة  25العقد  للجهة  يحق  كما   .%

طلب تغييرات تشمل على إضافات أو استبعاد أو استبدال أو تغييرات على النوعية والشكل  
والصفة ونوع البضائع والخدمات ذات الصلة التي سوف يقدمها البائع، وكذلك على طريقة  

يؤدي أي طلب في التغيير إلى    الشحن والتعبئة ومكان التسليم والتسلسل الزمني للتسليم. ال
إبطال العقد المبرم، ولكن إذا ما تسبب أي تعديل من هذا النوع في زيادة أو تقليل في السعر  
بسبب   التعديل  فيها  يتم  التي  الحاالت  وبخالف  العقد،  بموجب  لألداء  الالزم  الوقت  في  أو 

علي المنصوص  السعر  منصف على  تكييف  إدخال  فسيتم  البائع،  من  أو  تقصير  العقد  في  ه 
على الجدول الزمني للتسليم أو على كليهما معا، وسيتم تعديل العقد من خالل إضافة ملحق  
له. ويتم تطبيق سعر الوحدة الذي تقدم فيها البائع من خالل مناقصة أو طلب عرض أسعار  

 على الكميات التي يتم شراؤها بموجب التعديل الجاري. 
 

 والمنازعاتالقانون الساري  .10
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تلك   ويخضع ألحكام  المتعاقدة  الجهة  فيها  نشأت  التي  البلد  قوانين  بموجب  العقد  تنظيم  يتم 
 القوانين. 

العقد ستتم تسويته وديا كلما أمكن. في حال عدم   ينشأ ضمن هذا  للعقد  أي نزاع أو خرق 
رف فسيتم  ذلك،  بعكس  العقد  عليه  ينص  قد  ما  وبخالف  ودي،  حل  إلى  التوصل  ع  إمكانية 

النزاع وتسويته لدى محكمة مختصة في الدولة التي نشأت فيها الجهة المتعاقدة، وبموجب  
  القانون الوطني الساري في تلك الدولة. 

 
 معالجة التقصير  .11

 يعتبر البائع مقصرا بموجب العقد إذا: 11.1
  عجز عن تسليم أي من السلع أو كلها خالل الفترة المحددة لذلك في العقد.  -
ي من التزاماته بموجب العقد وإذا ما تبين أن تصريحاته بخصوص  عجز عن أداء أ  -

(عمالة األطفال والعمل باإلكراه)    13) و/ أو بخصوص المادة  15تأهيليه (المادة  
 (حقول األلغام) غير صحيحة أو لم تعد صحيحة؛  14والمادة 

 (ممارسات الفساد)  16تورط في الممارسات المنصوص عليها في المادة  -
 

ال تقصير البائع، وبدون المساس بأي حقوق أخرى أو إجراءات معالجة تقوم  في ح11.2
بها الجهة المتعاقدة بموجب هذا العقد، فإن يحق للجهة المتعاقدة المضي بواحدة أو أكثر من  

 طرق المعالجة التالية: 
  . 7تسييل األضرار مقابل التأخير المنصوص عليه في المادة  -
 4.3ص عليها في المادة أي من أساليب المعالجة المنصو -
 رفض قبول السلع كلها أو جزء منها؛  -
 األضرار العامة؛  -
 إنهاء العقد  -
 

البائع أن  11.3 العقد، يتعين على  المتعاقدة وفق أحكام هذا  الجهة  العقد من قبل  إنهاء  فور 
وأسرع   بأقرب  يقوم  لكي  الالزمة  الفورية  الخطوات  بشأن  المتعاقدة  الجهة  تعليمات  يتبع 

ممك  تخفيض  طريقة  بغرض  العقد  اهذا  في  عليها  المنصوص  االلتزامات  من  أي  أداء  نة 
التكاليف إلى الحد األدنى. ولن يترتب على الجهة المتعاقدة أي مسئولية قانونية بخالف أن  

، وسيحق لها أن تقتطع من أي من  3تدفع للبائع مقابل السلع التي قد قبلت بها بموجب المادة 
 هذه المبالغ. 

  قدي أو عام عن األضرار مستحق على البائع أي تعويض ن -
 4.3و/أو أي مبالغ يدين البائع بها بموجب المادة  -
 و/أو أي تكاليف فائضة بسبب التوجه نحو الشراء من مصادر أخرى.  -

البائع بموجب   يقدمها  تمويال مسبقا أو ضمانات لألداء  أن تطلب  المتعاقدة  للجهة  كما يحق 
 العقد.

 
  اإلدارة المسئولون في  .12

يكفل البائع أال يكون أي من المسئولين لدى الجهة المتعاقدة و/أو شريكها قد تلقى أو عرض  
 عليه أن يتلقى أي منافع مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن هذا العقد. 

 
  ) عمالة األطفال والسخرة (العمالة باإلكراه .13

التزامه والتزام فروعه بمعاهدة األمم المتحدة الم الوثيقة    –تعلقة بحقوق الطفل  يكفل البائع 
(  A/RES/44/25رقم   بتاريخ  المتحدة  األمم  في  العمومية  الجمعية  عن    12الصادرة 

وأنه وفروعه لم يقم ولن يقوم باستخدام العمالة باإلكراه أو   –) ومالحقها  1989كانون أول  
ة العمل  الصادرة عن منظم   105بالسخرة حسب تعريفها في معاهدة إلغاء العمالة باإلكراه  

االجتماعية   الحقوق  عن  ويدافعون  سيحترمون  فروعه  هو  بأنه  البائع  يكفل  كما  الدولية. 
 األساسية وعن ظروف العمل التي يعمل فيها مستخَدميهم. 

 
  األلغام  .14

او تصنيع   بيع  أو  تطوير  أعمال  أي من  في  متورطين  غير  بأنه هو وفروعه  البائع  يتعهد 
القن  و/أو  لألفراد  المضادة  األلغام  األلغام  تصنيع  في  المستخدمة  المكونات  أو  العنقودية  ابل 

 المضادة لألفراد و/أو القنابل العنقودية.  
 

 فقدان األهلية  .15
بموجب التوقيع على طلبية الشراء يكون البائع يقر بأنه ال يمر بأي من األوضاع الواردة 

 في القائمة اآلتية: 
حاكم قد فرضت الوصاية على  أن يكون مفلسا أو يقوم بتصفية عمله وأن تكون الم  )أ(

العمل أو   أعماله، أو أني يكون قد دخل في ترتيبات مع دائنيه أو علق نشاطه في 
يكون داخال في قضية ذات صلة بأي من هذه األمور أو في أي وضع مماثل ينشأ  

 عن إجراءات شبيهة منصوص عليها في التشريعات واألنظمة الوطنية. 
با  )ب ( يتعلق  جرم  في  مدانا  يكون  قابل  أن  غير  نهائي  حكم  بموجب  المهني  لسلوك 

 لالستئناف او النقض 
للجهة    )ت ( فيها  يمكن  طريقة  بأي  مثبتة  وفادحة  مشينة  مهنية  بأفعال  مذنبا  يكون  أن 

 المتعاقدة تبريرها. 
دفع    )ث ( أو  االجتماعي  الضمان  في  مساهماته  دفع  بشأن  بالتزاماته  أخل  قد  يكون  أن 

األحكام   بموجب  بموجب  الضرائب  أو  فيها  يعمل  التي  البلد  في  السارية  القانونية 
العقد   تأدية  يجب  التي  البلد  قوانين  أو  المتعاقدة  الجهة  فيها  تعمل  التي  البلد  قوانين 

 فيها. 
أن يكون قد صدر بحقه حكما نهائيا غير قابل للطعن بإدانته بالتحايل والنصب أو    ) ج(

 من النشاطات غير الشرعية. الفساد أو التورط مع منظمات إجرامية أو غيرها 
أن يكون قد ارتكب خرقا فادحا ألي عقد أو أخفق باالمتثال بالتزاماته التعاقدية بعد    ) ح(

أي عملية شراء أو منحة ممولة من المفوضية األوروبية أو جهة مانحة أخرى أو  
 أي عملية شراء أخرى تنفذها الجهة المتعاقدة أو أي من شركائهم. 

 
 ممارسات الفساد .16

لى البائع وطاقم العمل لديه أن يمتنعوا عن أداء أو التورط في أو التسامح مع أي  يجب ع
ذات صلة   األفعال  تلك  كانت  اإلكراه سواء  أو  التواطؤ  أو  واحتيال  أو نصب  فساد  أعمال 
بأداء العقد أم ال. "ممارسات الفساد" تعني عرض أو إعطاء أو تلقي أو طلب بشكل مباشر  

ذا أي غرض  مباشر  غير  أو    أو  بالعقد  عالقة  له  عمل  بأي  للقيام  مكافأة  أو  كإغراء  قيمة 
الوعد بالقيام بأي عمل له عالقة بهذا العقد أو أي عقد آخر مع الجهة المتعاقدة، ولمحاباة أو  

 إيذاء أي شخص له عالقة بهذا العقد أو بأي عقد آخر مع الجهة المتعاقدة. 
ذا العقد الدخل أو المنفعة الوحيدة التي يمكن أن  تعتبر الدفعات التي يتلقاها المتعاقد بموجب ه

أي   بقبول  لديه  يعمل  شخص  أي  أو  هو  يقوم  أن  يجوز  وال  العقد  هذا  من  البائع  يجنيها 
عموالت أو حسم أو بدالت أو دفعات غير مباشرة أو غيرها من االعتبارات المتصلة به أو  

 عقد. التي ال ها عالقة به أو تحله من التزاماته بموجب هذا ال
المصاريف   اعتيادية. وتشمل  نشوء مصاريف تجارية غير  إلى  العقد  تنفيذ  يؤدي  أال  يجب 
التجارية غير االعتيادية على العموالت غير الواردة في العقد أو التي لم تنشأ عن عقد منظم  
وفق األصول المرعية ويشير إلى هذا العقد، العموالت غير المدفوعة مقابل أي خدمة فعلية  

شرعية، أو عموالت مدفوعة لمناطق المالذ الضريبي أو العموالت مدفوعة لمستلم لم يتم  أو 
الواجهة   شركات  معالم  كل  عليها  يبدو  لشركة  مدفوعة  عموالت  أو  واضح  بشكل  تعريفه 

 (شركات منشأة للتغطية على عمليات تبييض أموال). 
  

 الحيطة والمحافظة على السرية  .17
ع كافة الوثائق والمعلومات التي يستلمها بموجب هذا العقد  يتوجب على البائع أن يتعامل م

على أنها خاصة وسرية، ويتوجب عليها أن يحتفظ بها بالقدر الذي يستدعيه تنفيذ هذا العقد، 
بدون   المشروع  أو  العقد  هذا  في  خصائص  أي  عن  اإلفصاح  أو  نشر  عن  يمتنع  وأن 

لمتعاقدة. ويتوجب عليه بشكل خاص أن  الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من  الجهة ا
على   الحصول  بدون  التسليم  أو  بالمشروع  عالقة  ذات  عامة  تصريحات  أي  عن  يحجم 

 الموافقة المسبقة من الجهة المتعاقدة. 
 

  أعمال الفحص والتدقيق  .18
يجب على البائع أن يسمح للجهة المتعاقدة أو ممثلها أن يقوم بأي وقت بفحص سجالتها بما  

الوث  ذلك  للجهة  في  تسمح  أن  ويجب  عنها  نسخ  بعمل  يقوم  و/أو  والمحاسبية  المالية  ائق 
األوروبي   الفساد  مكافحة  ومكتب  األوروبية  المفوضية  ذلك  في  بما  بمفوضها  أو  المتعاقدة 
المجموعة   موازنة  من  مموال  العقد  كان  ما  حال  في  الرقابة)  (ديوان  المدققين  ومحكمة 

كان   وقت  أي  في  يطلع  أن  تلك  األوروبية،  بتدقيق  يقوم  وأن  المالية  المحاسبة  وثائق  على 
تقوم   أن  يمكن  خاص  وبشكل  تنفيذه.  بعد  أو  العقد  تنفيذ  خالل  سواء  والحسابات  السجالت 
تعتبره   العمل  محل  في  تدقيق  أو  المستندات  فحص  من  نوع  أي  بعمل  المتعاقدة  الجهة 

 اعتيادية.  ضروريا إليجاد اإلثبات في حال الشك بوجود مصاريف تجارية غير 
 

  المسئولية القانونية  .19
أي طلب   الخلفي  الممول  يتولى  أن  السبب  كان  ومهما  األحوال  من  حال  أي  في  يجوز  ال 

 للحصول على تعويض أو دفعات يرفعها المتعاقدون مع الجهة المتعاقدة. 
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DEFINITIONS 
In these general terms and conditions the terms: 
a) “Purchase Order “and “Contract” are used 

interchangeably and cover also “purchase contract” 
and/or “supply contract” or any other contract, whichever 
its denomination, to which these general terms and 
conditions are made applicable, 

b) “Seller” and “Contractor” are used interchangeably and 
shall also cover  the term “Supplier” used in any contract 
as defined above. 

c) “Buyer” and “Contracting Authority” are used 
interchangeably. 

d) “Goods” and “supplies” are used interchangeably, to 
designate the supplies object of the Contract as defined 
above. 

e) The Contracting Authority’s “partners” are the 
organisations to which the Contracting Authority is 
associated or linked. 
 

1. DELIVERY TERMS 
Notwithstanding any Incoterm 2010 used in a purchase order or 
similar document, it is the responsibility of the Seller to obtain 
any export license or other governmental authorisation for 
export. 
 
2. PAYMENT  
Payment will be as indicated in the purchase order. 
Payment made by the Contracting Authority does not imply any 
acceptance of Goods or related services. Unless otherwise 
stated in the purchase order, prices are fixed. 
 
3. INSPECTION AND ACCEPTANCE OF THE GOODS 
3.1. All Goods shall be subject to inspection and testing by the 
Contracting Authority or its designated representatives, to the 
extent practicable, at all times and places, including the period 
of manufacture and, in any event, prior to formal acceptance by 
the Contracting Authority. 
 
3.2. Neither the carrying out of any inspections of the Goods 
nor any failure to undertake any such inspections shall release 
the Seller of any of its warranties or the performance of any 
obligations under the Contract. 
 
3.3. The Goods shall be taken over by the Contracting Authority 
when they have been delivered to final destination in 
accordance with the Contract, have satisfactorily passed the 
required tests, or have been successfully installed and 
commissioned as the case may be, and a certificate of 
acceptance has been issued. 
 
3.4. Under no circumstances shall the Contracting Authority be 
required, or deemed to, accept any Goods that do not conform 
to the specifications or requirements of the Contract. The 
Contracting Authority may condition acceptance of the Goods 
to the successful completion of acceptance tests. In no case 

shall the Contracting Authority be obligated to accept any 
Goods unless and until the Contracting Authority has had a 
reasonable opportunity to (i) inspect the Goods following their 
delivery at final destination, (ii) proceed with and complete 
satisfactory tests, or (iii) be satisfied of installation and 
commissioning of the equipment, as the case may be, and 
whichever is the latest. Payment by the Contracting Authority 
does not imply acceptance of the Goods. 
 
3.5. If the Contracting Authority fails to issue an acceptance 
certificate within a period of 45 days from actual delivery of the 
Goods at final destination, successful completion of the tests, 
successful installation and commissioning, whichever is the 
latest, the Contracting Authority shall be deemed to have 
issued the acceptance certificate on the last day of that 45-day 
period. The issue of the acceptance certificate shall not release 
the Seller of any of its warranties under the Contract, including 
those of article 4.  
 
3.6. Notwithstanding any other rights of, or remedies available 
to, the Contracting Authority under the Contract, in case any of 
the Goods are defective or otherwise do not conform to the 
Contract, the Contracting Authority may, at its sole option, 
reject or refuse to accept the Goods, and the Seller shall 
promptly proceed in accordance with article 4.3. 
 
4. WARRANTY OBLIGATIONS 
4.1. Without limitation of any other warranties stated in or 
arising under the Contract, or resulting from statutory rights 
under applicable product liability law, the Seller warrants and 
represents that: 
 

a) the Goods, including all packaging and packing 
thereof, conform to the specifications of the 
Contract, are fit for the purposes for which such 
Goods are ordinarily used and for the purposes 
expressly made known to the Seller, and shall be of 
even quality, free from faults and defects in design, 
material, manufacture and workmanship under 
normal use in the conditions prevailing in the 
country of final destination; 

b) that the Goods are securely contained, packaged 
and marked, taking into consideration the mode(s) 
of shipment in a manner so as to protect the Goods 
during delivery to their ultimate destination; 

c) if the Seller is not the original manufacturer of the 
Goods, the Seller shall provide the Contracting 
Authority with the benefit of all manufacturers’ 
warranties in addition to the present warranties; 

d) the Goods are of the quality, quantity and 
description required by the Contract; 

e) the Goods are new and unused; and 
f) the Goods are free from any right of claim by any 

third-party and unencumbered by any title or other 
rights, including any liens or security interests and  

g) claims of infringement of any intellectual property 
rights, including, but not limited to, patents, 
trademarks, copyright and trade secrets. 

 
4.2. Unless provided otherwise in the Contract, all warranties 
shall remain fully valid for a period of one year after acceptance 
of the Goods by the Contracting Authority.  
 
4.3. During any period in which the Seller’s warranties are 
effective, upon notice by the Contracting Authority that the 
Goods do not conform to the requirements of the Contract, the 
Seller shall promptly and at its own expense correct such non-
conformities or, in case of its inability to do so, replace the 
defective Goods with goods of the same or better quality or fully 
reimburse the Contracting Authority for the purchase price paid 
for the defective goods including freight costs to the final 
destination. The Seller shall pay all costs relating to the repair 

or return of the Goods as well as the costs relating to the 
delivery to final site of any replacement goods to the 
Contracting Authority. If having been notified by any means, the 
Seller fails to remedy the defect within 30 days, the Contracting 
Authority may proceed to take such remedial action as may be 
necessary, at the seller’s risk and expense and without 
prejudice to any other rights which the Contracting Authority 
may have against the Seller under the Contract. 
 
4.4. The Seller shall indemnify and hold harmless the 
Contracting Authority from and against any and all suits, actions 
or administrative proceedings, claims and demands from third-
parties, losses, damages, costs, and expenses of any nature, 
including legal fees and expenses, which the Contracting 
Authority may suffer as a result of any infringement by the 
Seller of the warranties specified in article 4.1. 
 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SUPPLY 
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5. AFTER SALES SERVICE 
The Seller shall be able to handle requests from the 
Contracting Authority for technical assistance, maintenance, 
service and repairs of the Goods supplied. 
 
6. LIQUIDATED DAMAGES FOR DELAY 
Subject to force majeure, if the Seller fails to deliver any of the 
Goods or to perform any of the services within the time period 
specified in the Contract, the Contracting Authority may, without 
prejudice to any other rights and remedies, deduct from the 
total price stipulated in the Contract an amount of 2.5% of the 
price of such goods for each commenced week of delay.  
However, the ceiling of these penalties is 10% of the total 
Contract price.  
 
7. FORCE MAJEURE 
Neither Party shall be considered to be in default nor in breach 
of its obligations under the Contract if the performance of such 
obligations is prevented by any event of force majeure arising 
after the date of the Contract becomes effective. 

 
For the purposes of this Article, the term "force majeure" means 
acts of God, strikes, lock-outs or other industrial disturbances, 
acts of the public enemy, wars whether declared or not, 
blockades, insurrection, riots, epidemics, landslides, 
earthquakes, storms, lightning, floods, washouts, civil 
disturbances, explosions and any other similar unforeseeable 
events which are beyond the Parties' control and cannot be 
overcome by due diligence. 

 
If either Party considers that any circumstances of force 
majeure have occurred which may affect performance of its 
obligations, it shall promptly notify the other Party and the 
Contracting Authority, giving details of the nature, the probable 
duration and the likely effect of the circumstances. Unless 
otherwise directed by the Contracting Authority in writing, the 
Seller shall continue to perform its obligations under the 
Contract as far as is reasonably practicable, and shall employ 
every reasonable alternative means to perform any obligations 
that the event of force majeure does not prevent it from 
performing. The Seller shall not employ such alternative means 
unless directed to do so by the Contracting Authority. 

 
8. TERMINATION FOR CONVENIENCE  
The Contracting Authority may, for its own convenience and 
without charge, cancel all or any part of the Contract. If the 
Contracting Authority terminate this Contract in whole or in part 
upon written notice to the Seller. The Contracting Authority shall 
be responsible for the actual costs incurred by the Seller as a 
direct result of such termination which are not recoverable by 
either (i) the sale of the goods affected to other parties within a 
reasonable time, or (ii) the exercise by the Seller, in a 
commercially reasonable manner, of other mitigation measures. 
Any claim by the Seller for such actual costs shall be deemed 
waived by the Seller unless submitted in writing to the 
Contracting Authority within thirty (30) calendar days after the 
Contracting Authority notified the Seller of the termination.  
 
9. VARIATIONS 
The Contracting Authority may at any time by written instruction 
vary the quantities of the Goods by 25 percent above or below 
the original Contract price. The Contracting Authority may also 
order variations including additions, omissions, substitutions, 
changes in quality, form, character, and kind of the Goods,  
related services to be provided by the Seller, as well as method 
of shipment, packing, place of delivery and sequence and 
timing of delivery. No order for a variation may result in the 
invalidation of the Contract, but if any such variation causes an 
increase or decrease in the price of or the time required for 
performance under this Contract, and except where a variation 
is necessitated by a default of the Seller, an equitable 
adjustment shall be made in the Contract price, or delivery 
schedule, or both, and the Contract shall be amended by way 
of an addendum. The unit prices used in the Seller’s tender or 
quotation shall be applicable to the quantities procured under 
the variation.  
 
10. APPLICABLE LAW AND DISPUTES 

The Contract is governed by, and shall be construed in 
accordance with the laws of the country of establishment of the 
Contracting Authority. 
 
Any dispute or breach of contract arising under this Contract 
shall be solved amicably if at all possible. If not possible and 
unless provided otherwise in the Contract, it shall be submitted 
to, and settled by, the competent court in the country of 
establishment of the Contracting Authority, in accordance with 
the national law of that country. 
 
11. REMEDIES FOR DEFAULT 
11.1. The Seller shall be considered in default under the 
Contract if: 

- he fails to deliver any or all of the Goods within the 
period specified in the Contract; 

- he fails to perform any other obligations under the 
Contract; 

- his declarations in respect if  his eligibility (article 
15) and/or in respect of article 13 (Child labour and 
forced labour) and article 14 (Mines), appear to 
have been untrue, or cease to be true; 

- he engages in the practices described in article 16 
(corrupt practices). 

 
11.2. Upon occurrence of an event of Seller’s default, and 
without prejudice to any other rights or remedies of the 
Contracting Authority under the Contract, the Contracting 
Authority shall be entitled to one or several of the following 
remedies: 

- liquidated damages for delay under article 7;  
- any of the remedies specified in article 4.3; 
- refuse to accept all or part of the Goods;  
- general damages; 
- termination of the Contract. 
 

11.3. Upon termination of the Contract by the Contracting 
Authority under this article, the Seller shall follow the 
Contracting Authority’s instructions for immediate steps to bring 
to a close in a prompt and orderly manner the performance of 
any obligations under the Contract, in such a way as to reduce 
expenses to a minimum. The Contracting Authority shall have 
no other liability than paying the Seller the goods which have 
already been accepted in accordance with article 3, and shall 
be entitled to deduct from any such sums: 
 
-  any liquidated or general damages due by the Seller; 
-  and/or any sums due by the Seller under article 4.3; 
-  and/or any excess cost occasioned by a replacement 
procurement   
   from other sources.  
 
The Contracting Authority shall also be entitled to call any pre-
financing or performance guarantee provided by the Seller 
under the Contract.  
 
12. OFFICIALS 
The Seller warrants that no official of the Contracting Authority 
and/or its partner has received or will be offered by the Seller 
any direct or indirect benefit arising from this Contract.  
 
13. CHILD LABOUR AND FORCED LABOUR 
The Seller warrants that it and its affiliates comply with the UN 
Convention on the Rights of the Child - UNGA Doc 
A/RES/44/25 (12 December 1989) with Annex – and that it or 
its affiliates has not made or will not make use of forced or 
compulsory labour as described in the Forced labour 
Convention and in the Abolition of Forced Labour Convention 
105 of the International Labour Organization. Furthermore the 
Seller warrants that it, and its affiliates, respect and uphold 
basic social rights and working conditions for their employees.  
 
14. MINES  
The Seller warrants that it and its affiliates are NOT engaged in 
any development, sale or manufacture of anti-personnel mines 
and/or cluster bombs or components utilized in the manufacture 
of anti-personnel mines and/or cluster bombs.  
 
15.  INELIGIBILITY  
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By signing the purchase order, the Seller certifies that he is 
NOT in one of the situations listed below:  
 

(a) He is bankrupt or being wound up, is having his 
affairs administered by the courts, has entered into 
an arrangement with creditors, has suspended 
business activities, is the subject of proceedings 
concerning those matters, or is in any analogous 
situation arising from a similar procedure provided 
for in national legislation or regulations; 

(b) He has been convicted of an offence concerning his 
professional conduct by a judgement that has the 
force of res judicata; 

(c) He has been guilty of grave professional 
misconduct proven by any means that the 
Contracting Authority can justify; 

(d) He has not fulfilled obligations relating to the 
payment of social security contributions or the 
payment of taxes in accordance with the legal 
provisions of the country in which he is established 
or with those of the country of the Contracting 
Authority or those of the country where the Contract 
is to be performed; 

(e) He has been the subject of a judgement that has 
the force of res judicata for fraud, corruption, 
involvement in a criminal organisation or any other 
illegal activity; 

(f) Following another procurement procedure or grant 
award procedure financed by the European 
Community budget or other donor or following 
another procurement procedure carried out by the 
Contracting Authority or one of their partners, he 
has been declared to be in serious breach of 
contract for failure to comply with his contractual 
obligations. 

 
16. CORRUPT PRACTICES 
The Seller and his personnel shall refrain from performing, 
condoning or tolerating any corrupt, fraudulent, collusive or 
coercive practices, whether such practices are in relation with 
the performance of the Contract or not. “Corrupt practice” 
means the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or 
indirectly, of anything of value as an inducement or reward for 
doing or forbearing to do any act in relation to the Contract or 
any other contract with the Contracting Authority, or for showing 
favour or disfavour to any person in relation to the Contract or 
any other contract with the Contracting Authority.  
 
The payments to the Contractor under the Contract shall 
constitute the only income or benefit the Seller may derive in 
connection with the Contract and neither he nor his personnel 
shall accept any commission, discount, allowance, indirect 
payment or other consideration in connection with, or in relation 
to, or in discharge of, his obligations under the Contract. 
 
The execution of the Contract shall not give rise to unusual 
commercial expenses. Unusual commercial expenses are 
commissions not mentioned in the Contract or not stemming 
from a properly concluded contract referring to the Contract, 
commissions not paid in return for any actual and legitimate 
service, commissions remitted to a tax haven, commissions 
paid to a recipient who is not clearly identified or commission 
paid to a company which has every appearance of being a front 
company. 
 
17. DISCRETION AND CONFIDENTIALITY 
The Seller shall treat all documents and information received in 
connection with the contract as private and confidential, and 
shall not, save in so far as may be necessary for the purposes 
of the performance thereof, publish or disclose any particulars 
of the contract or the project without the prior consent in writing 
of the Contracting Authority. It shall, in particular, refrain from 
making any public statements concerning the project or the 
delivery without the prior approval of the Contracting Authority. 
 
18. CHECKS AND AUDITS 
The Seller shall permit the Contracting Authority or its 
representative to inspect, at any time, records including 
financial and accounting documents and to make copies thereof 
and shall permit the Contracting Authority or any person 

authorized by it, including the European Commission, the 
European Anti-Fraud Office and the Court of Auditors in case 
the Contract is financed by the European Community budget, at 
any time, to have access to its financial accounting documents 
and to audit such records and accounts both during and after 
the implementation of the Contract. In particular, the 
Contracting Authority may carry out whatever documentary or 
on-the-spot checks it deems necessary to find evidence in case 
of suspected unusual commercial expenses 
 
19. LIABILITY 
Under no circumstances or for no reason whatsoever will the 
Back donor entertain any request for indemnity or payment 
directly submitted by the (Contracting Authority’s) contractors 
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 مدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدين
  المبادئ والمعايير األخالقية

  
فإن السلطة المتعاقدة تراعي القيم األخالقية في عملية الشراء.    من خالل مدونة السلوك هذه

لتنفيذ   بدأب  اجتماعيا وبيئيا مسئوال وأن يسعوا  يسلكوا سلوكا  أن  مقاولينا  نتوقع من  ونحن 
ال مدونة  أحكام  تسري  هذه.  السلوك  مدونة  ومبادئ  المتعاقدين/  معايير  كافة  على  سلوك 

  المقاولين الذين يوردون السلع و الخدمات و األشغال لعملياتنا ومشاريعنا. 

المبادرة   بها  تقدمت  التي  التوصيات  إلى  ومعاييرها  ومبادؤها  هذه  السلوك  مدونة  تستند 
األخالقية.  للتجارة  المتحدة   1الدانماركية  األمم  عن  الصادرة  كومباكت  غلوبال    2ومبادئ 

 3وإرشادات الشراء الخاصة بالمساعدة اإلنسانية لدى مكتب اإليكو. 

 

  الشروط العامة 

يوقعوا   أن  منهم  نتوقع  الذين  لمقاولينا  المتطلبات والمعايير األخالقية  السلوك  مدونة  تعرف 
على   التوقيع  بمجرد  لتنفيذها.  بهمة  يسعوا  وأن  أحكامها  يراعوا  وأن  السلوك  مدونة  على 

  إن المقاولين يتعهدون بجعل األخالق في مركز نشاطاتهم في العمل. مدونة السلوك ف

االمتثال   ينبغي  للمعايير.  األقصى  الحد  وليس  األدنى  الحد  تشكل  األخالقية  المعايير  أحكام 
تعالج   المتعاقدة  السلطة  ومعايير  القانون  أحكام  تكون  وعندما  والوطنية  الدولية  بالقوانين 

  األعلى هي التي تأخذ صفة األسبقية وتسود. الموضوع نفسه، فإن المعايير 

ومن مسئولية المقاول أن يضمن أن األطراف التي يتعاقد معها أو يتعاون معها من الباطن  
 تمتثل بالمتطلبات والمعايير األخالقية الواردة في مدونة السلوك هذه. 

الس األخالقية وضمان  المعايير  تنفيذ  من  تجعل  بأن  المتعاقدة  السلطة  في  تتعهد  القويم  لوك 
أيضا   نحن  علينا  البعيد  المدى  على  والتزاما  متواصلة  عملية  بها  الخاصة  التوريد  سلسلة 
مسئولية تجاهه. وبغرض تحقيق أعلى مستوى من المعايير األخالقية في عملية الشراء فإننا  

لينا  على استعداد للدخول في حوار وتعاون مع مقاولينا. باإلضافة لذلك فإننا نتوقع من مقاو
 االنفتاح واالستعداد للدخول في حوار معنا لتنفيذ المعايير األخالقية في أعمالهم. 

غياب االستعداد للتعاون أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لمدونة السلوك سوف يفضي إلى إنهاء  
  العقود. 

 

 حقوق اإلنسان وحقوق العمال

اإلنسان والعمال والعمل بهمة  يجب على المقاولين في كافة األوقات حماية وتعزيز حقوق  
  ونشاط لمعالجة القضايا المقلقة وكحد أدنى ينبغي عليهم االلتزام بالمعايير األخالقية التالية: 

  (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة) احترام حقوق اإلنسان 

البش جميع  أن  هي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  لإلعالن  األساسية  أحرارا  المبادئ  يولدون  ر 
واألمن   والحرية  الحياة  في  الحق  شخص  لكل  وأن  الحقوق  وفي  الكرامة  في  ومتساوين 
اإلنسان   حقوق  حماية  في  مسئوليتهم  في  يقصروا  أال  المقاولين  على  يجب  الشخصي. 

 والمحافظة عليها تجاه موظفيهم وتجاه المجتمع الذي يعملون فيه. 

   األطفال عمالة  استغالل  ح عدم  المتحدة  (معاهدة  األمم  عن  الصادرة  الطفل  قوق 
 ) C138 & C182ومعاهدة منظمة العمل الدولية ( 

األطفال   عمالة  استغالل  عن  المقاولون  يحجم  أن  الخطوات    4يجب  اتخاذ  عليهم  ويجب 
أنه كل شخص دون   سنة ويجب    18الالزمة لمنع عمالة األطفال. يتم تعريف الطفل على 

 
1 http://www.dieh.dk/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-
retningslinjer-for-etisk-handel/dieh-guidelines/ 

2 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/ 

index.html 
3 
http://ec.europa.eu/echo/partners/humanitarian_aid/procurement_guidelin
es_en.htm 

ف األطفال  استخدام  عن  النفسي  االمتناع  نمائهم  أو  أمنهم  أو  بصحتهم  يضر  عمل  أي  ي 
سنة (في الدول النامية    15واالجتماعي أو بدراستهم المدرسية. ال يسمح لألطفال األقل من  

عن    14 عمرهم  يزيد  الذين  األطفال  ولكن  منتظمة،  أعمال  في  يعملوا  أن  سنة    13سنة) 
إذ   12( خفيفة  بأعمال  يقوموا  أن  يمكن  النامية)  الدول  دراستهم  في  على  تؤثر  ال  كانت  ا 

 المدرسة اإللزامية وإذا لم تكن تضر بصحتهم أو بنمائهم. 

  معاهدة منظمة العمل الدولية يجب اختيار العمل بحرية)C29 & C105  .( 

يحترموا   أن  ويجب عليهم  بالقوة  أو  باإلكراه  استخدام عمال  المقاولون عن  يمتنع  أن  يجب 
 حرية العمال في ترك مستخدمهم. 

 اتفاقية منظمة العمل الدولية (ية التجمع والحق في المفاوضات الجماعية  حر)C87 
& C98 ( 

يجب على المقاولين أن يقروا بحق العاملين في االنضمام إلى النقابات العمالية أو تشكيلها  
وفي التفاوض بشكل جماعي ويجب عليهم أن يتبنوا سياسة االنفتاج تجاه نشاطات النقابات  

 ى وإن كان هذا األمر مقيدا بموجب القوانين الوطنية). العمالية (حت

   دفع أجور المعيشة (اتفاقية منظمة العمل الدوليةC131(  

أو   الوطني  المستوى  على  المقر  لألجور  األدنى  الحد  دفع  المقاولين  على  يجب  أدنى  كحد 
يجب    تطبيق معايير الحد األدنى لألجور الصادرة عن منظمة العمل الدولية. فضال عن ذلك

ملبيا   األجر  يكون  بحيث  بالسياق  مرتبطة  قيمة  عبارة عن  المعيشة  أجر  معيشة.  أجر  دفع 
لالحتياجات األساسية مثل الغذاء والمأوى والملبس والرعاية الصحية والتعليم ويوفر دخال  

 وهذه ليست دائما الحالة مع الحد األدنى الرسمي لألجور.   - 5مناسبا 

 ات) التوظيف  في  التمييز  الدولية  عدم  العمل  منظمة  )  C100 & C111فاقية 
 واتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالتمييز ضد المرأة) 

العمل   وإنهاء  والرواتب  التعيين  في  التمييز  ممارسة  عن  يحجموا  أن  المقاولين  على  يجب 
والتقاعد وإمكانية الحصول على التدريب أو الترقية على أساس العرق أو األصل القومي أو  

الحالة  العب أو  اإلعاقة  أو  السياسي  االنتماء  أو  الجنسي  التوجه  أو  االجتماعي  النوع  أو  ادة 
 االجتماعية أو اإلصابة بفيروس نقص المناعة/ اإليدز. 

  االمتناع عن المعاملة القاسية أو الال إنسانية تجاه الموظفين 

العقوبات   أو  البدني  لألذى  اللجوء  المقاولين  على  أو  يحظر  الجنسي  التحرش  أو  التأديبية 
 التهديد بالتحرش الجنسي أو اإليذاء البدني أو غير ذلك من أشكال الترهيب. 

  ظروف عمل آمنة وصحية (اتفاقية منظمة العمل الدوليةC155 (  

ينبغي على المقاولين أن يتخذوا خطوات مناسبة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. كما يجب  
العمال   سالمة   تكون  من  أن  للوقاية  المناسبة  الخطوات  اتخاذ  يتم  وأن  األولويات  من 

 الحوادث واإلصابات والضرر الصحي الناجم عن أو المرتبط بسير العمل. 

  ساعات عمل غير مبالغ بها (اتفاقية منظمة العمل الدوليةC1 & C14 (  

ومع المعايير  يجب على المقاولين أن يتأكدوا من مطابقة ساعات العمل مع القانون الوطني  
ساعة ويجب أن يحصل    48أيام) عن    7الدولية. يجب أال تزيد ساعات العمل في األسبوع (

ويجب   اإلضافية  العمل  ساعات  لقاء  الدفع  يجب  األسبوع.  في  إجازة  يوم  على  الموظفون 
  التقليل من ساعات العمل اإلضافية ويجب أن يسمح بها بشكل طوعي. 

 ة العمل الدولية  توفير عمل منتظم (اتفاقية منظمC143(  

من   تنشأ  بها  معترف  توظيف  أساس عالقة  على  مبنيا  المؤدى  العمل  كافة  يكون  ان  يجب 
خالل االتفاقيات الدولية والقانون الوطني. يجب على المقاولين أن يحموا االستخدام المنتظم  

العاملين   يمنحوا  أن  ويجب  والمعاهدات  القوانين  هذه  بموجب  المنكشفة  لديهم  للمجموعات 
 عقدا مكتوبا. 

 
4 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5
.html and http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138 

الدخل المناسب هو مبلغ دخل الفرد المتروج له لإلنفاق أو االستثمار أو االدخار بعد دفع الضرائب وتلبية    5
  (من غذاء ومأوى وملبس). الضروريات الشخصية 
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  القانون الدولي اإلنساني 

المقاولون المرتبطون بالصراعات المسلحة أو اللذين يعملون في سياق صراع مسلح عليهم  
عن   يمتنعوا  وأن  اإلنساني  الدولي  القانون  في  عليها  المنصوص  المدنيين  حقوق  احترام 

أجيح الصراعات المسلحة  المشاركة في نشاطات يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على ت 
من المتوقع أن    6أو تطويلها و/ أو تصعيدها أو التي تشكل خرقا للقانون اإلنساني الدولي. 

  يطبق المقاولون نهج ’عدم التسبب باألذى‘ تجاه األشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح. 

  كما يجب على المقاولين أن يمتنعوا عن االنخراط في أي نشاط غير شرعي آخر. 

 

  النخراط في نشاطات السالح ا

تناصر السلطة المتعاقدة لصالح معاهدة أوتوا المناهضة لأللغام والمعاهدة الخاصة بالذخيرة  
العنقودية المناهضة للقنابل العنقودية. يجب على المقاولين أن يمتنعوا عن المشاركة في أي  

ل العنقودية أو مكوناتها أو  عملية تطوير أو بيع او تصنيع لأللغام المضادة لألفراد أو القناب
الخروق   أو ضمن  الدولي  اإلنساني  القانون  انتهاك  من  تزيد  أن  يمكنها  أخرى  أسلحة  أي 

  الواردة في معاهدة جنيف والبروتوكوالت اإلضافية الملحقة بها. 

 حماية البيئة 

نشاطات   بفعل  الطبيعة  تمس  التي  البيئية  المضار  من  التقليل  في  المتعاقدة  السلطة  ترغب 
المستوى   على  مسئول  بشكل  العمل  ومقاولينا  موردينا  من  ونتوقع  بها  نقوم  التي  الشراء 
بموجب   والعمل  السارية  والدولية  الوطنية  البيئية  التشريعات  احترام  يشمل  وهذا  البيئي. 

  إعالن ريوديجانيرو. 

للن السليمة  باإلدارة  المتعلقة  المسائل  مع  التعامل  المقاولين  على  ينبغي  أدنى  فايات  وكحد 
  وضمان تكرير النفايات والمحافظة على الموارد النادرة واالستخدام الكفء للطاقة. 

 

  مكافحة الفساد

لتحقيق   للشخص  المخولة  السلطة  استخدام  سوء  أنه  على  الفساد  المتعاقدة  السلطة  تعرف 
السلطة   وتضع  واالبتزاز.  واالختالس  والتحايل  الرشوة  على  هذا  ويشمل  خاصة  مكاسب 

والمساءلة  المتعاقد  األمانة  مستويات  أعلى  وضمان  الفساد  تفادي  على  كبيرة  مسئولية  ة 
واإلنصاف والسلوك المهني في عالقات العمل الخاصة بنا. ومن المتوقع أن يتبع المقاولون  
الرشيدة والمنصفة واتخاذ التدابير   النهج نفسه من خالل مراعات األخالقيات والممارسات 

في   التورط  دون  القوانين  للحيلولة  وكذلك  الدولية  بالمعاهدات  وااللتزام  ولمكافحته،  الفساد 
تواجههم   الذين  المقاولون  ننصح  الشفافية  وتعزيز  الفساد  ولمكافحة  والوطنية.  الدولية 

  7ممارسات فساد بتقديم شكوى لدى آلية الشكاوى الخاصة بمؤسسة دان تشرتش إيد. 

ات الفساد خالل عملية االختيار، المتعلقة  إن مشاركة المقاول في أي شكل من أشكال ممارس 
بأداء عقد أو أي سياق عمل آخر يعتبر أمرا غير مقبول وسوف يؤدي إلى رفض العطاءات 

 المقدمة من قبله أو إنهاء العقود المبرمة معه. 

 

 قائمة باالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تغطيها مدونة السلوك الخاصة بالمقاولين

  ،1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة  
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml  

   المبادئ التوجيهية الصادرة عن األمم المتحدة بخصوص األعمال وحقوق
  2011اإلنسان،

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrin
ciplesBusinessHR_EN.pdf  ،معاهدات جنيف األولى وحتى الرابعة

-http://www.icrc.org/eng/war-andوالبروتوكوالت اإلضافية   1949
law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp 

   إعالن منظمة العمل الدولية بخصوص المبادئ والحقوق الجوهرية في العمل
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm and 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_095898.pdf 

  ،1990معاهدة حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة  
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 

  ،1999معاهدة أسوأ أشكال عمالة الطفل http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convde.pl?C182 

   ،1973معاهدة الحد األدنى للسن http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convde.pl?C138 

  ،1948معاهدة حرية التجمع وحماية الحق في التنظيم  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087 

 
وهذا يشمل النهب/ السلب وهو االستيالء غير القانوني على ملكية خاصة لمكاسب شخصية أو خاصة    6

  باستخدام القوة والتهديدات والترهيب والضغط ومن خالل منصب سلطة يتحقق بسبب الصراع الدائر.

7 http://www.danchurchaid.org/about-us/quality-assurance/anti-
corruption/complaints 

  ،1949معاهد الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية ; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098 

  ،1930معاهدة العمالة باإلكراه http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convde.pl?C029 

  ،(السخرة) 1957معاهدة حظر العمالة باإلكراه  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105 

  ،1970معاهدة تحديد الحد األدنى لألجور http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convde.pl?C131 

  ،1951معاهدة المساواة في األجور  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convde.pl?C100 

  ،(في العمل والوظيفة) 1958معاهدة التمييز  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C111 

  1979اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econventi

on.htm 
 1919تفاقية ساعات العمل (الصناعة) ا http://www.ilo.org/ilolex/cgi-

lex/convde.pl?C001 

  (الصناعة) 1921اتفاقية الراحة األسبوعية 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C014 

  (أحكام إضافية) 1975اتفاقية العمالة المهاجرة  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143 

  1981اتفاقية السالمة الوظيفية والصحية http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convde.pl?C155 

  ،1992إعالن ريو بخصوص البيئة والتنمية  
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?

DocumentID=78&ArticleID=1161&l=en 

  ،1997معاهدة أوتوا  
http://www.apminebanconvention.org/fileadmin/pdf/mbc/te

xt_status/Ottawa_Convention_English.pdf 
  ،2007المعاهدة الخاصة بالذخيرة العنقودية  

http://www.clusterconvention.org/files/2011/01/Conventio
n-ENG1.pd 
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By this Code of Conduct, the Contracting Authority applies 
ethics to procurement. We expect our contractors to act socially 
and environmentally responsible and actively work for the 
implementation of the standards and principles in this Code of 
Conduct. The Code of Conduct is applicable for all our 
contractors who supply goods, services and works to our 
operations and projects.  
 
This Code of Conduct and its related principles and standards 
are based on recommendations from the Danish Initiative for 
Ethical Trade (DIEH)8, the UN Global Compact principles9 and 
ECHO’s Humanitarian Aid Guidelines for Procurement 201110.     
 
General Conditions 
The Code of Conduct defines the ethical requirements and 
standards for our contractors, whom we expect to sign and 
respect the Code of Conduct, and work actively towards the 
implementation hereof. By signing the Code of Conduct 
contractors agree to place ethics central to their business 
activities. 
 
The provision of the ethical standards constitutes minimum 
rather than maximum standards. International and national laws 
shall be complied with, and where the provisions of law and the 
Contracting Authority’s standards address the same subject, 
the highest standard shall apply. 
It is the responsibility of the contractor to assure that their 
contractors and subcontractors comply with the ethical 
requirements and standards set forth in this Code of Conduct.  
 
The Contracting Authority acknowledge that implementing 
ethical standards and ensuring ethical behaviour in our supply 
chain is a continuous process and a long term commitment for 
which we also have a responsibility. In order to achieve high 
ethical standards for procurement we are willing to engage in 
dialogue and collaboration with our contractors. In addition we 
expect our contractors to be open and willing to engage in 
dialogue with us to implement ethical standards for their 
businesses.  
 
Unwillingness to co-operate or serious violations of the Code of 
Conduct will lead to termination of contracts. 
 
Human Rights and Labour Rights  
Contractors must at all times protect and promote human- and 
labour rights and work actively to address issues of concern. As 
a minimum they are obliged to comply with the following ethical 
standards:  
 Respect for Human Rights (UN Universal Declaration of 

Human Rights) 
The basic principles of the Universal Human Rights are 
that all human beings are born free and equal in dignity 
and in rights, and everyone has the right to life, liberty 
and security of the person. Contractors must not flaunt 
their responsibility to uphold and promote the Human 
Rights toward employees and the community in which 
they operate.  

 Non exploitation of Child Labour (UN Child Convention 
on the Rights of the Child, and ILO Convention C138 & 
C182)   
Contractors must not engage in the exploitation of child 
labour11 and contractors must take the necessary steps 

 
8 http://www.dieh.dk/om-dieh/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-
retningslinjer-for-etisk-handel/dieh-guidelines/ 

9 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.ht
ml 

10http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Procurement_G
uidelines_en.pdf 

11 The definition of Child Labour can be found at:  
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5 
and http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138 

to prevent the employment of child labour. A child is 
defined as a person under the age of 18 and children 
shall not be engaged in labour that compromise their 
health, safety, mental and social development, and 
schooling. Children under the age of 15 (in developing 
countries 14) may not be engaged in regular work, but 
children above the age of 13 (in developing countries 12) 
can be engaged in light work if it does not interfere with 
compulsory schooling and is not harmful to their health 
and development.  

 Employment is freely chosen (ILO Convention C29 & 
C105)  
Contractors must not make use of forced or bonded 
labour and must respect workers freedom to leave their 
employer. 

 Freedom of association and the right to collective 
bargaining (ILO Convention C87 & C98) 
Contractors must recognise workers right to join or form 
trade unions and bargain collectively, and should adopt 
an open attitude towards the activities of trade unions 
(even if this is restricted under national law). 

 Living wages are paid (ILO convention C131) 
As a minimum, national minimum wage standards or ILO 
wage standards must be met by contractors. Additionally 
a living wage must be provided. A living wage is 
contextual, but must always meet basic needs such as 
food, shelter, clothing, health care and schooling and 
provide a discretionary income12 - which is not always 
the case with a formal minimum wage.  

 No discrimination in employment (ILO Convention C100 
& C111 and the UN Convention on Discrimination 
against Women) 
Contractors must not practice discrimination in hiring, 
salaries, job termination, retiring, and access to training 
or promotion - based on race, national origin, caste, 
gender, sexual orientation, political affiliation, disability, 
marital status, or HIV/AIDS status.  

 No harsh or inhumane treatment of employees (ILO 
Convention C105) 
The use of physical abuse, disciplinary punishment, 
sexual abuse, the threat of sexual and physical abuse, 
and other forms of intimidation may never be practiced 
by contractors. 

 Working conditions are safe and hygienic (ILO 
Convention C155) 
Contractors must take adequate steps to provide safe 
and hygienic working environments. Additionally workers 
safety must be a priority and adequate steps must be 
taken to prevent accidents and injury to health 
associated with or occurring in the course of work. 

 Working hours are not excessive (ILO Convention C1 & 
C14) 
Contractors must ensure that working hours comply with 
national law and international standards. A working week 
of 7 days should not exceed 48 hours and employees 
must have one day off per week. Overtime shall be 
compensated, limited and voluntary. 
 

 Regular employment is provided (ILO Convention C143) 
All Work performed must be on the basis of a recognised 
employment relationship established through 
international conventions and national law. Contractors 
must protect vulnerable group’s regular employment 
under these laws and conventions and must provide 
workers with a written contract.  
 

International Humanitarian Law  
Contractors linked to armed conflicts or operating in armed 
conflict settings shall respect civilian’s rights under International 

 
12 Discretionary income is the amount of an individual's income that is 
left for spending, investing, or saving after taxes and personal necessities 
(such as food, shelter, and clothing) have been paid. 
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Humanitarian Law and not be engaged in activities which 
directly or indirectly initiate, sustain, and/or exacerbate armed 
conflicts and violations of International Humanitarian Law13. 
Contractors are expected to take a ‘do no harm’ approach to 
people affected by armed conflict. 
 
Additionally, Contractors shall not be engaged in any other 
illegal activity.  
 
Involvement in Weapon Activities  
The Contracting Authority advocates for the Ottawa Convention 
against landmines and the Convention on Cluster Munitions 
against cluster bombs. Contractors shall not engage in any 
development, sale, or manufacturing of anti-personnel mines, 
cluster bombs or components, or any other weapon which feed 
into violations of International Humanitarian Law or is covered 
by the Geneva Conventions and Protocols.  
 
Protection of the Environment 
The Contracting Authority wishes to minimise the environmental 
damages applied to nature via our procurement activities and 
we expect our suppliers and contractors to act in an 
environmentally responsible manner. This involves respecting 
applicable national and international environmental legislation 
and acting in accordance with the Rio Declaration. 
 
As a minimum contractors should address issues related to 
proper waste management, ensuring recycling, conservation of 
scarce resources, and efficient energy use.    
 
Anti-Corruption 
Corruption is by the Contracting Authority defined as the 
misuse of entrusted power for private gain and it includes 
bribery, fraud, embezzlement and extortion. The Contracting 
Authority holds a great responsibility to avoid corruption and 
ensure high standards of integrity, accountability, fairness and 
professional conduct in our business relations. Contractors are 
expected to have the same approach by undertaking good and 
fair business ethics and practices, take action to prevent and 
fight corruption, and abide by international conventions as well 
as international and national laws. To fight corruption and 
promote transparency, contractors who are confronted with 
corrupt practices are advised to file a complaint in a Complaint 
Mechanism14. 
 
A contractor’s involvement in any form of corrupt practice 
during any stage of a selection process, in relation to the 
performance of a contract or in any other business context is 
unacceptable and will lead to the rejection of bids or termination 
of contracts.  
 
List of International Conventions and Treaties 
covered by this Code of Conduct for Contractors 

 UN Universal Declaration of Human Rights, 1948; 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml  

 Un Guiding Principles on Business and Human Rights, 
2011; 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Guiding
PrinciplesBusinessHR_EN.pdf  

 Geneva Conventions I-IV, 1949 and additional 
Protocols; 
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-
customary-law/geneva-conventions/index.jsp 

 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work, 1998;  

 
13 This includes pillage/looting which is the unlawful taking of private 
property for personal or private gain based on force, threats, intimidation, 
pressure and through a position of power accomplished due to the 
surrounding conflict. 

14Contractors who have signed a contract with DCA, or DCA implementing 
partner, shall file a complaint through: http://www.danchurchaid.org/about-
us/quality-assurance/anti-corruption/complaints 

 

http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm    
and http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_095898.pdf 

 UN Child Convention on the Rights of the Child, 1990; 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/C
RC.aspx 

 C182, Worst Forms of Child Labour Convention, 1999; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182  

 C138, Minimum Age Convention, 1973; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138   

 C87, Freedom of Association and Protection of the 
Right to Organise Convention, 1948;  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087  

 C98, Right to Organise and Collective Bargaining 
Convention, 1949;  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098  

 C29, Forced Labour Convention, 1930; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029  

 C105, Abolition of Forced Labour Convention, 1957; 
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1981; http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155  

 The Rio Declaration on Environment and 
Development, 1992; 
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