شركة مياه األردن – مياهنـا ذ.م.م.
JORDAN WATER COMPANY – MIYAHUNA LLC

C-T-20-0024-A

توريد وتمديد خط مياه قطر 200ملم دكتايل اليصال المياه الى اسكان المهندسين
 /ام العروق

وثائق العطاء
2020

 آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة  3:00من مساء يوم الخميس الموافق2020/09/03 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحا لغاية الـ  11:30ظه ار من يوم

الثالثاء الموافق 2020/09/08

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء الموافق 2020/09/08
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الجزء األول
دعوة العطاء
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توريد وتمديد خط مياه قطر 200ملم دكتايل اليصال المياه الى اسكان المهندسين  /ام
العروق

 )1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة لشراء المواد الواردة
في جداول المواصفات وفقا للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة .
 )2يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة او أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر
خالف ذلك في المواصفات .
 )3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية
العطاءات على العنوان المذكور أدناه علما بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة من مساء يوم الخميس الموافق
2020/09/03
 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ (  )50دينار  /خمسون دينار اردني غير
مستردة قبل اخر موعد لبيع وثيقة العطاء .
 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة (  1,800.00دينار) ألف وثمانمائة دينار ككفالة دخول العطاء صادرة عن

احـد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية  (,و في حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة (

)120يوم من تاريخ االغالق لذلك العطاء المر شركة مياه االردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل

العرض.
 )6تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء المواد وملزمة للمناقصين
 ،وللجنة العطاءات حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود التعليمات .
 )7يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحا لغاية الـى  11:30صباحا من يوم
الثالثاء الموافق 2020/09/08
 )8معايير التأهيل تكون طبقا للتالي :المقاول يجب أن يكون مسجال لدى وزارة األشغال العامة و اإلسكان و حاصال على
تصنيف درجة خامسة مياه وصرف صحي فما فوق وطرق و مسجال لدى نقابه المقاولين.
 )9يجب على جميع الموردين ختم جميع وثائق العطاء وتعبئة نموذج عرض المناقصة (حسب المادة رقم ( )12من الشروط العامه للعطاء)
 )10يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني عن المالي.

 )11للجنة الشراء المختصة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية.

 )12االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة  2019والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات العامة والخاصة.

 )13سيتم فتح العروض في تمام الساعه ( 12:00ظهرا) من يوم الثالثاء الموافق 2020/09/08
وعلى المتناقصين أو مندوبيهم الراغبين بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور
أدناه:
شركة مياه االردن – مياهنا
مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1624
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وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائرة العطاءات الحكومية
عقد المقاولة الموحد
للمشـاريع اإلنشائية 2010/

الطبعة الثانية االمعدلة 2013

 الجـزء األول  :شمولية وثائق العطاء -الجـزء الثاني :الشـــــــــــروط العـــامــــــــــــــــة

-

الجـزء الثالث :الشـــــــــــروط الخاصـــــــــــــة
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عقد المقاولة الموحد
للمشـاريع اإلنشائية2010/
الطبعة المعدلة الثانية 2013

الجـزء األول

شمولية وثائق العطاء
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شمولية وثائق العطاء
العطاء رقم (

/

)

الخاص بمشروع:
()1

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك في المناقصة

()2

شمولية وثائق العطاء

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

تشمل وثائق العطاء (المشروع ) ما يلي :

 -1-2دعوة العطاء بما فيها اإلعالن (مجلد رقم .)1
 -2-2التعليمات الى المناقصين (مجلد رقم .)1

 -3-2عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن (مجلد رقم :)2
أ -شمولية وثائق العطاء

ب -الشروط العامة .

ت -الشروط الخاصة اإلضافية.

ج -نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات.

 -4-2المواصفات العامة والمواصفات الخاصة (مجلد رقم .)3
 -5-2جداول الكميات واالسعار(مجلد رقم .)4

 -6-2المخططات (مجلد رقم .)5

 -7-2المواصفات الفنية العامة والصادرة عن شركة مياهنا
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عقد المقاولة الموحد
للمشـاريع اإلنشائية2010/
الطبعة المعدلة الثانية 2013

الجـزء الثانــي
الشـــــــروط العامـــــــــــة
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الفصـل األول

أحكــام عامـة
GENERAL PROVISIONS
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ

()1/1

التعاريف" Definitions " :
يــــــكــــــون لــــــلــــــكــــــلــــــمــــــات والــــــمصـــــــــــــــطــــــلــــــحــــــات الــــــتــــــالــــــيــــــة حــــــيــــــثــــــمــــــا وردت فــــــي شـــــــــــــــروط الــــــعــــــقــــــد هــــــذه

( العامة منها والخاصـــة) المعاني المخصـــصـــة لها أدناه ا كما أن الكلمات التي تشـــير إلى األشـــخاص أو الفرقاء تشـــمل الشـــركات والكيانات
القانونية األخرى ا ما لم يقتض السياق غير ذلك -:
1/1/1

1/1/1/1

العقـد " The Contract " :

العقـد "Contract " :

يعني اتفاقية العقد ا وكتاب القبول ا وكتاب عرض المناقصة ا وهذه الشروط ا والمواصفات والمخططات ا والجداول ا وأية وثائق أخرى (إن

وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول .
2/1/1/1
3/1/1/1

اتفاقية العقد" Contract Agreement " :
تعني اتفاقية العقد ( إن وجدت) المشار اليها في المادة ()6/1

كتاب القبول ""Letter of Acceptance

يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة ا شامال ألية مذكرات يتم االتفاق عليها بين الفريقين ا

ويقومان بتوقيعها  .واذا لم يتم إصدار كتاب القبول ا فإن مصطلح كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد " ا وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه
توقيع "اتفاقية العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول .

4/1/1/1

كتاب عرض المناقصة:

""Letter of Tender

يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول ا وتشمل العرض المتعلق باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى

صاحب العمل .
5/1/1/1

6/1/1/1

المواصفات :

""Specifications

تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأي تعديالت عليها أو إضافات إليها تتم وفقا الحكام

العقد .

المخططات"Drawings" :
تعني مخططات األشغال كما هي مشمولة في العقد ا وأية مخططات إضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل ( أو من ينوب عنه) بموجب أحكام

7/1/1/1

العقد .

الجداول"Schedules" :
تعني الوثائق المســـماة الجداول كما اســـتكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصـــة ا وتضـــم الى وثائق العقد بهذه الصـــفة ويمكن ان
تشمل البيانات والجداول وجداول الكميات والقوائم وجداول اسعار الوحدة.

8/1/1/1

عرض المناقصة"Tender " :

9/1/1/1

تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه ا كما اشتملها العقد.
"" Appendix to Tender
ملحق عرض المناقصة
تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة "

10/1/1/1

والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ا والتي تشكل جزءا منه .

جداول الكميات"Bill of Quantities " :

جدول العمل باليومية " Daywork Schedule" :
2 / 1/1
1/2/1/1

تعني الوثائق المسماة كذلك (إن وجدت) والمشمولة ضمن " الجداول " .

الفرقاء واألشخاص "Parties And Persons" :
الفريق ''Party '' :
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يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق .
2/2/1/1

صاحب العمل ""Employer :

3/2/1/1

المقاول"Contractor" :

يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.

المسمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صاحب العمل ا ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين .
يعني الشخص ( األشخاص)
ّ
المهندس"Engineer'' :

4/2/1/1

يعني الشــخص الذي يعينه صــاحب العمل للقيام بمهام المهندس ألغراض هذا العقد ا والمسـ ّـمى في ملحق عرض المناقصــة بهذه الصــفة ا أو
أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت الخر ا ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقا للمادة (. )4/3
ممثل المقاول"Contractor’s Representative " :

5/2/1/1

يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد ا أو من يعينه من وقت الخر بموجب المادة ( )3/4ليتصرف نيابة عنه .

أفراد صاحب العمل"Employer’s Personnel" :

6/2/1/1

يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة ( )2/3وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل ا وكذلك أيا من األفراد الذين
يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبالغ المقاول أنهم من أفراد صاحب العمل .

مستخدمو المقاولPersonnel""Contractor’s :

7/2/1/1

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع ا بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول
فرعي ا واألشخاص اآلخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ األشغال .

المقاول الفرعي"Sub contractor" :

8/2/1/1

يسمى في العقد كمقاول فرعي ا أو أي شخص يتم تعيينه كمقاول فرعي لتنفيذ جزء ما من األشغال ا والخلفاء القانونيين ألي
يعنيأي شخص ّ
من هؤالء .
" " DAB
فض لخالفات:
مجلس ّ
يعني الشخص أو األشخاص الثالثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد ا أو أي أشخاص آخرينيتم تعيينهم بموجب أحكام المادة ( )2/20أو

9/2/1/1

المادة ( )3/20من هذه الشروط .
 10/2/1/1اال تحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليه بـ ". "FIDIC

3/1/1

التواريخ  ,اإلختبارات ,المدد و اإلنجاز:

1/3/1/1
2/3/1/1

Dates ,Tetes ,Periods and Completions

التاريخ األساسي"Base Date" :

يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عروض المناقصات بـ ( )28يوما.
تاريخ المباشرة "Commencement Date" :
يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم اإلشعار به وفقا للمادة (.)1/8
مدة اإلنجاز"Time for completion" :

3/3/1/1

تعني المدة المحددة إلنجاز األشـــغال أو أي قســـم منها ( حســـب واقع الحال ) بموجب المادة ( )2/8محســـوبة من تاريخ المباشـــرة ا كما يتم
تحديدها في ملحق عرض المناقصة ا مع أي تمديد لمدة اإلنجاز يتم بموجب المادة (.)4/8

االختبارات عند اإلنجازTests on Completion '''':

4/3/1/1

تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد ا أو المتفق عليها بين الفريقين ا أو التي تطلب كتغيير ا والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام

" الفصل التاسع " ا قبل أن يتم تسلم األشغـال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب العمل.
5/3/1/1
6/3/1/1

شهادة تسلم األشغال''Taking-Over Certificate'':
تعني شهادة تسلم األشغال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " .

االختبارات بعداإلنجاز:

''''Tests after Completion

تعني تلك االختبارات ( إن وجدت) المنصــــــوص عليها في العقد ا والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام الشــــــروط الخاصــــــة ا بعد أن يتم تســــــلم
7/3/1/1

األشغال أو أي قسم منها( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب العمل.

فترة اإلشعار بالعيوب:

''''Defects Notification Period
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تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة ( )1/11لإلشــعار بالعيوب في األشــغال أو أي قســم منها ( حســب واقع الحال ) كما هي
محددة في عرض المناقصــة ( مع أي تمديد لها يتم بموجب المادة )3/11:محســوبة من تاريخ إنجاز األشــغال ا أو أي قســم منها ا كما يتم

تحديده في شهادة تسلم األشغال المشار إليها في المادة (. )1/10
8/3/1/1
9/3/1/1
4/1/1

شهادة األداء ''Performance Certificate':

تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب المادة (.)9/11

اليـوم '' day":
يعني يوما شمسيا ا والسنة تعني ( )365يوما .

المبالغ والدفعات ''Money And Payments'':

1/4/1/1
2/4/1/1
3/4/1/1

:

""Accepted Contract Amountقيمة العقد المقبولة

تعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل تنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها.
قيمة العقد "Contract Price " :

تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ( )1/14وتشمل أي تعديالت عليها تتم وفقا الحكام العقد.

الكلفة ''Cost" :

تعني جميع النفقات التي تكبدها أو ســــــــوف يتكبدها المقاول بصــــــــورة معقولة ا داخل الموقع أو خارجه ا بما في ذلك النفقات االدارية وما
4/4/1/1

يماثلها ا ولكنها ال تشمل الربح .

شهادة الدفعة الختامية"Final Payment Certficate " :
تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة (. )13/14

5/4/1/1

المستخلص النهائي ''Final Statement'' :

6/4/1/1

العملة االجنبية''Foreign Currency'' :

7/4/1/1

شهادة الدفع المرحلية''"Interim Payment Certificate

8/4/1/1

يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة (. )11/14
تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد (أو كلها ) ا ولكن غير العملة المحلية

تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام" الفصل الرابع عشر"ا غير شهادة الدفعة الختامية .

العملة المحلية ''Local Currency'' :

تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها .
9/4/1/1

شهادة الدفع ''Payment Certificate '' :

10/4/1/1

المبلغ االحتياطي ''Provisional Sum'':

تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر "
يعني أي مبلغ ( إن وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال لتزويد مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات

بموجب المادة (. )5/13
11/4/1/1

المحتجزات'':''Retention Money

12/4/1/1

بردها بموجب المادة (. )9/14
تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة( )3/14والتي يقوم ّ
''''Statement
الكشف أو المستخلص:

1/5/1/1

يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شهادة الدفع ا بموجب احكام " الفصل الرابع عشر " .
''''Works and Goods
االشغال واللوازم:
''''Contractor’s Equipment
معدات المقاول:

5/1/1

تعنـــي جميـــع األجهـــزة والماكنـــات والعربـــات وغيرهـــا مـــن األشـــياء الالزمـــة لتنفيـــذ األشـــغال وانجازهـــا واصـــالح أيـــة عيـــوب فيهـــا ا ولكنهـــا
ال تشــــمل األشــــغال المؤقتــــة وال معــــدات صــــاحب العمــــل ( إن وجــــدت) وال التجهيــــزات أو المــــواد او األشــــياء األخــــرى التــــي شــــكلت أو

قصد بها تشكيل جزء من األشغال الدائمة .
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2/5/1/1
3/5/1/1

اللوازم Goods"" :
تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغال المؤقتة أو أي منها ا حسبما هو مناسب .

المواد''Materials'':

تعني األشــــياء من كل األنواع (غير التجهيزات اآللية) التي شــــكلت او قصــــد بها تشــــكيل جزء ما من األشــــغال الدائمة ا بما في ذلك المواد

الموردة فقط ( ان وجدت) والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد .

''''Permanent Works

4/5/1/1

االشغال الدائمة:

5/5/1/1

تعني االشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد .
""Plant
التجهيزات االلية:

6/5/1/1

تعني األجهزة والماكنات والعربات التي شكلت او يقصد بها تشكيل جزء ما من األشغال الدائمة
''''Section
قســم :

7/5/1/1

تـــعـــنـــي أي قســـــــــــم مـــن االشـــــــــــغـــــال يـــتـــم الـــنـــص عـــلـــيـــــه فـــي مـــلـــحـــق عـــرض الـــمـــنـــــاقصـــــــــــــة كـــقســـــــــــم مـــن االشـــــــــــغـــــال

( إن وجد) .

األشغال المؤقتة :

''''Temporary Works

تعني جميع االشـــــغال المؤقتة من كل نوع ( باســـــتثناء معدات المقاول ) التي يقتضـــــي وجودها في الموقع لتنفيذ االشـــــغال الدائمة وانجازها
8/5/1/1

واصالح أية عيوب فيها .

االشغـال :

''''Works

تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ا أو أي منها حسبما هو مناسب .
6/1/1

1/6/1/1

تعاريف أخرى:

''''Other Definitions

وثائق المقاول:

''''Contractor’s Documents

تعني المذكرات الحســابية وبراما الحاســوب والمخططات واألدلة والمجســمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني ( إن وجدت) التي يقدمها

المقاول بموجب العقد .
2/6/1/1
3/6/1/1

الدولـة''Country'' :
تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع (أو معظم الموقع) حيث يطلب تنفيذ األشغال الدائمة فيها.

معدات صاحب العمل''Employer’s Equipment'' :

تعني األجهزة والماكنات والعربات ( إن وجدت) التي يقدمها صـــــاحب العمل لغرض اســـــتعمالها من قبل المقاول في تنفيذ األشـــــغال كما هي
محددة في المواصفات ا ولكنها ال تشمل تلك التجهيزات التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد .

4/6/1/1

القوة القاهرة''Force Majeure'' :

5/6/1/1

القوانين:

6/6/1/1

كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " .
''''Laws

تعني جميع التشريعات واألنظمة وغيرها من القوانين الوطنية ا وكذلك األنظمة الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونيا .
ضمـان األداء:

''''Performance Security

يعني الضمان ( أو الضمانات ا إن وجدت) المطلوبة بموجب المادة (. )2/4
7/6/1/1

8/6/1/1

الموقـع''Site'' :

تعني األماكن التي ســـــيتم تنفيذ األشـــــغال الدائمة عليها وتســـــليم التجهيزات اآللية والمواد فيها ا وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا

على اعتبارها جزءا من الموقع .

غير المنظور''Unforeseeable'' :
يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة

9/6/1/1
()2/1

التغيير ( األمر التغييري)''Variation Order'' :

يعني أي تغيير في األشغال يتم إصدار التعليمات به أو الموافقة عليه كتغيير بموجب أحكام "الفصل الثالث عشر " .

التفسير ''Interpretation'' :
في العقد ا باستثناء ما يقتضيه السياق خالفا لذلك ا تكون -:

أ -الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخر .
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ب-الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أيضا إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضا إلى المفرد .
ج -األحكام التي تتضمن كلمة " يوافق " أو " موافق عليه " أو "اتفاق" يشترط ان تكون تلك الموافقة مسجلة كتابيا .

د "-خطيا " أو "كتابة" تعني التحرير بخط اليد أو اآللة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة اإللكترونية بحيث تشــــــكل ســــــجال دائما .أما الكلمات
()3/1

الهامشية وغيرها من العناوين فإنها ال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير هذه الشروط .

االتصاالت ''Communications'' :

حيثما تنص هذه الشروط على إعطاء أو إصدار أي موافقات أو شهادات أو قبول ا أو تقديرات أو إشعارات أو طلبات ا فان هذه االتصاالت
يجب -:

أ -أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ( مقابل إشعار باالستالم) أو أن يتم إرسالهــــــــــا بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقولة
إلكترونيا حسبما ينص عليه في ملحـق عرض المناقصة ا و

ب -أن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان المرسل إليه المبين فـي ملحـــق عرض المناقصة ا ومع ذلك -:

 .1إذا كان المرسل إليه قد أرسل إشعا ار بتغير عنوانه فيجب إرسالها وفقا لذلك ا و

 .2إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبوال أو موافقة ا جاز إرسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب .

ال يجوز االمتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الشــهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير إصــدارها دون مبرر معقول ا كما انه يتعين
على الفريق الذي يصـــدر مثل هذا اإلشـــعار إلى الفريق اآلخر أو إلى المهندس ا أن يرســـل نســـخة منه الى المهندس أو إلى الفريق اآلخر

()4/1

حسبما تتطلبه الحالة .

القانون واللغة ''Law and Language'' :

يكون هذا العقد خاضعا لقانون الدولة ( أو أي سلطة أخرى ) كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة.
اذا تمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من لغة واحدة ا فان اللغة المحددة في ملحق عرض المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .

يتعين تحديد لغة االتصــال في ملحق عرض المناقصــة ا فإذا لم يتم تحديدها ا تعتمد اللغة التي صــيغ بها العقد (أو معظمة ) ا بأنها هي "

()5/1

اللغة المعتمدة" .

أولوية الوثائق ''Priority of Documents'' :
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منه العقد مفســـــرة لبعضـــــها البعض ا على انه لغايات تفســـــير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق
حسب التسلسل التالي -:

()6/1

 -1اتفاقيـة العقد ( إن وجدت ) .
 -2كتاب القبـول .
 -3كتاب عرض المناقصة.
 -4الشروط الخاصة .
 -5الشروط العامة هذه .
 -6المواصفات .
 -7المخططات .
 -8الجداول ا وأية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقد .
أما اذا تبين أن هنالك غموضا في الوثائق ا أو تباينا فيما بينها ا فانه يتعين على المهندس إصدار التعليمات أو اإليضاح الالزم بخصوص
ذلك .
اتفاقية العقد ''Contract Agreement'' :

يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خالل ( )28يوما من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول إال إذا اتفق الفريقان على غير ذلك ا وتكون
هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.

كما يتعين على المقاول أن يدفع رســـــوم الطوابع وغيرها من النفقات المشـــــابهة (إن وجدت) والتي قد تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه

االتفاقية.
()7/1

التنـازل ''Assignment'' :

()8/1

ب -تحويل ما استحق له او يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك او مؤسسة مالية .
''''Care and Supply of Documents
العناية بالوثائق والتزويد بها:

ال يحق الي فريق ان يتنازل عن العقد أو أي جزء منه او عن أي فائدة او مصلحة في العقد او بموجبها اال انه يجوز الي فريق :
أ -أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق االخر المسبقة ا وللفريق االخر وحده حريــة التقدير في هذا الشأن ا و

تحفظ المواصــــفات والمخططات تحت عناية صــــاحب العمل  .وما لم ينص في العقد على غير ذلك ا يتم تزويد المقاول بنســــختين من العقد

ومن أية مخططات يتم اصدارها الحقا ا ويتحمل المقاول نفقات استصدار أي نسخ اضافية منها .
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أما " وثائق المقاول " فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تســـــلمها من قبل صـــــاحب العمل  .وما لم ينص العقد على
غير ذلك ا فانه يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس ( )6نسخ من كل من " وثائق المقاول " .

يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنســــــخة من العقد ا والنشــــــرات المشــــــار إليها في المواصــــــفات ووثائق المقاول ( إن وجدت) ا
والمخططاتا والتغييراتا وغيرها من االتصـاالت المتعلقة بالعقد  .ويحق لمسـتخدمي صـاحب العمل االطالع على جميع هذه الوثائق في كل

األوقات المعقولة .

إذا اكتشــف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أي من الوثائق التي تم إعدادها لغاية اســتعمالها في تنفيذ األشــغال ا فانه يتعين على
()9/1

هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فو ار عن مثل هذا الخطأ أو العيب .

تأخ ارصدارالمخططات و/أو التعليمات:

Delayed Drawings or nstructions
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس إشـــــعا ار خطيا حينما يتعرض تنفيذ االشـــــغال الى التأخير او االعاقة اذا لم يقم المهندس بتزويده
بمخططات او تعليمات خالل مدة معقولةا وعلى ان يتضــمن االشــعار بيان تفاصــيل المخططات او التعليمات واالســباب الداعية الصــدارها ا

وموعد الحاجة اليها ا وبيان ما قد يترتب على تأخير اصدارها من اعاقة للعمل او تأخيره .

اذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسبب إخفاق المهندس في اصدار أية مخططات او تعليمات ضمن وقت معقول مما كان المقاول

قد اشـــعره بشـــأنها مع بيان أســـباب الحاجة إليها ا فانه يتعين على المقاول أن يقدم إشـــعا ار آخر إلى المهندس لتقدير اســـتحقاقات المقاول
بشأنها ا مع مراعاة أحكام المادة ( )1/20من حيث -:
أ -أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب المادة ()4/8ا و

ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول ا إلضافتهما إلى قيمة العقد .

كمـــا يتعـــين علـــى المهنـــدس بعـــد اســـتالمه لمثـــل هـــذا اإلشـــعار اآلخـــر أن يقـــوم أعمـــاال للمـــادة ()5/3ا باالتفـــاق علـــى تلـــك األمـــور
أو إعداد تقديراته بشأنها .

إال انــه إذا كـــان تـــأخر المهنـــدس فـــي إصـــدار التعليمـــات ناتجـــا عـــن خطــأ أو تـــأخر بســـبب فعـــل المقـــاول بمـــا فـــي ذلـــك أي خطـــأ أو تـــأخر
()10/1

في إصدار وثائق المقاول في مثل هذه الحالة ا ال يعتبر المقاول مستحقا للحصول على هذا التمديد او التكلفة او الربح .
إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :

“ “Employer’s Use of Contractor’s Documents
فـــي العالقـــة بـــين الفـــريقين ايحـــتفظ المقـــاول بحـــق التـــأليف وحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة فيمـــا يتعلـــق " بوثـــائق المقـــاول" والتصـــاميم التـــي

قام هو بإعدادها ( أو التي تم اعدادها لصالحه ) .

يعتبـــر المقـــاول بمجـــرد توقيعـــه علـــى اتفاقيـــة العقـــد انـــه يعطـــي صـــاحب العمـــل حقـــا كـــامال غيـــر منقـــوص الستنســـا او اســـتخدام او
التداول بوثائق المقاول ا بما في ذلك ادخال التعديالت عليها ا وهذا الحق -:

أ -يعتبر مطبقا خالل فترة العمر الفعلي او المقصود لتشغيل اجزاء االشغال ذات العالقةاايهما أطولاو
ب -يخول أي شخص تؤؤل اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنسا واستخدام وتداول وثائق المقاول لغاية انجاز االشغال وتشغيلها
وصيانتها وتعديلها واصالحها وتفكيكها أو هدمها ا و

ج -يســــمح باســــتخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاســــوبي وبرمجياتها ا بواســــطة أي جهاز

حاســــوب في الموقع أو أي اماكن أخرى

يحددها العقد ا بما في ذلك استبدال أي اجهزة حاسوب يكون المقاول قد قام بتوريدها .
ينبغي أن ال يسمح صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ألي طرف ثالث باستخدام او استنسا أو التداول بوثائق المقاول وغيرها من وثائق

التصميم التي اعدها ( او تم اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول ا ألية أغراض غير تلك المسموح بها بموجب احكام هذه " المادة ".
()11/1

إستخدام المقاول لوثائق صاحب العمل:
"" Contractor’s Use of Employer’s Documents
في العالقة بين الفريقين ا يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية األخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من
الوثائق التي أعدها صاحب العمل ( أو التي تم إعدادها لصالحه ) يجوز للمقاول ا على نفقته الخاصة ا أن يستخدم أو يستنسخ أو يتداول

بهذه الوثائق لغايات العقد.

وما لم تكن هناك ضرورة يتطلب ها العقد ا فانه ال يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول

بها ا باستثناء ما قد يلزم ألغراض العقد .
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()12/1

التفاصيـل السرية''Confidential Details" :
يتعين على المقاول ان يفصــح للمهندس عن كل المعلومات الســرية وغيرها مما قد يطلبه المهندس بصــورة معقولة للتأكد من التزام المقاول

بتطبيق أحكام العقد.
()13/1

التقيـد بالقوانين''"Compliance with Laws:

يتعين على المقاول في ســياق تنفيذه للعقد ا ان يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق ا وما لم ينص على غير ذلك في الشــروط الخاصــة ا فانه

-:
أ -يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل ( أو سيحصل) على التصاريح الالزمة بشأن تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص
المتعلقة باألشغال الدائمة ا وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول

ضد أي ضرر نتيجة إخفاق صاحب العمل في القيام بذلك ا و
ب -يتعين على المقاول أن يقوم بإرســــال اإلشــــعارات ا وتســــديد الرســــوم والضــــرائب ا والحصــــول على التصــــاريح والموافقات التي تتطلبها
القوانين فيما يتعلق بتنفيذ األشـــغال وانجازها واصـــالح أية عيوب فيها .كما ينبغي على المقاول أن يحمي صـــاحب العمل ويقيه من أي

()14/1

ضرر نتيجة إخفاق المقاول في القيام بذلك.

المسؤوليات المشتركة والمنفردة 'Joint and Several Liability '':
اذا شكل المقاول ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) ائتالفا او مشاركة او أي تجمع من شخصين او اكثر في شكل يختلف عن الشركة ا
فانه يجب مراعاة ما يلي -:

أ -يعتبر هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد ا و
ب -أن يقوم هؤال ء األشــــخاص بإبالغ صــــاحب العمل عن اســــم قائد االئتالف ا وبحيث يكون لقائد االئتالف ســــلطة إلزام المقاول وكل من
هؤالء األشخاص ا و
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()1/2

الفصل الثاني
صاحب العمـل
THE EMPLOYER
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق الدخـول الى الموقع ''Right of Access to the Site '' :

يتعين على صاحب العمل ان يعطي المقاول حق الدخول الى جميع اجزاء الموقع ا وتمكينه من حيازتها في الوقت ( أو االوقات ) المحدد في ملحق عرض

خص بها المقاول وحده .
المناقصة ا اال ان حق الدخول والحيازة يمكن ان ال ُي ّ
إذا نص في العقد على ان صاحب العمل مطلوب منه ان يعطي المقاول حق حيازةأي أساس او منشأ او تجهيزات او طريق وصول ا فانه يتعيين على
صاح ب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات ا اال انه يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول او الحيازة حتى يتسلم ضمان

االداء .

إذا لم يتم تحديد مثل هذا الموعد في ملحق عرض المناقصــــة ا فانه يتعين على صــــاحب العمل ان يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضــــمن

االوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ االشغال والسير فيها وفقا لبرناما العمل المشار اليه في المادة (. )3/8

إذا تكبد المقاول تأخ ار و/او كلفة ما نتيجة الخفاق صــاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع او حيازته خالل ذلك الوقت ا فعلى المقاول ان يرســل
اشعا ار الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها ا مع مراعاة احكام المادة ( )1/20للبت في -:

أ -أي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ا اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ا وذلك بموجب احكام المادة ( )4/8ا و
ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول ا الضافتهما الى قيمة العقد .
ويتعين على المهندس بعد تســـــلم هذا اإلشـــــعار ان يقوم بإعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب المادة ( )5/3ســـــواء باالتفاق عليها او اجراء تقديراته

بشأنها .

إال انه اذا كان تاخر صــــــــاحب العمل ( والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر ) ناتجا عن خطأ او تأخير من قبل المقاول ا بما في ذلك أي خطأ او تأخر
في تقديم " وثائق المقاول " فانه في مثل هذه الحالة ال يستحق للمقاول أي تمديد او تعويض عن أي كلفة او ربح .

()2/2

التصاريح او التراخيص او الموافقات''Permits, Licenses or Approvals'' :
يقوم صاحب العمل (اذا كان في وضع يمكنه من ذلك) بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول(عند طلبه) بخصوص ما يلي -:

أ -الحصول على نسخ قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية ا و

ب -طلبات المقاول للحصول على التصاريح او التراخيص او الموافقات المطلوبة بموجب قوانين الدولة -:
 .1فيما يتعلق بمتطلبات المادة ( 13/1التقيد بالقوانين ) ا و

 .2لتوريد اللوازم ا بما في ذلك التخليص الجمركي عليها ا و

()3/2

 .3لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع .

أفراد صاحب العمل''''Employer`s Personnel:

يكون صاحب العمل مسؤوال عن افراده ومستخدمي المقاولين االخرين العاملين معه في الموقع من حيث -:
أ -التعاون مع المقاول في جهوده حسب احكام المادة ( )6/4ا و

ب -االلـــــــتـــــــزام بـــــــتـــــــوفـــــــيـــــــر اجـــــــراءات الســـــــــــــــالمـــــــة كـــــــمـــــــا هـــــــي مـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــة مـــــــن الـــــــمـــــــقـــــــاول بـــــــمـــــــوجـــــــب الـــــــبـــــــنـــــــود
(أ ا ب ا ج ) من المادة ( )8/4وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة (. )18/4

()4/2

الترتيبات المالية لصاحب العمل''Employer’s Financial Arrangements" :
يقوم صـــاحب العمل خالل ( )28يوما من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتســـليم المقاول دليال معقوالعلى انه قد قام بعمل الترتيبات المالية الالزمة لتوفير

دفع قيمة العقد ا وفق التقديرات في حينه ا طبقا الحكام " الفصل الرابع عشر " .

أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيبات الماليةا فإنه يتعين عليه إشعار المقاول بالتفصيالت المتعلقة بذلك.
()5/2

مطالبات صاحب العمل''Employer’s Claims'':

اذا كان صاحب العمل يعتبر ان له حقا في تلقي دفعة ما ا بموجب أي شرط من هذه ال شروط أو لغير ذلك من األ سباب المتعلقة بالعقد ا و /أو أي تمديد
لفترة اإلشــعار بالعيوب ا فإنه يتعين عليه ا او على المهندس ا إشــعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصــيل  .ورغم ذلك فإنه غير مطلوب منه ان يرســل أية
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إشـــعارات تتعلق بالمبالغ المســـتحقة له بخصـــوص اســـتهالك الماء والكهرباء والغاز بموجب المادة ( )19/4او مقابل المعدات والمواد التي يقدمها صـــاحب

العمل إعماال للمادة ( )20/4او مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول .

ينبغي إرســال اإلشــعار في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ان يصــبح صــاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت إلى نشــوء مثل هذه المطالبات ا
اما اإلشعار بتمديد " فترة اإلشعار بالعيوب " فانه يجب إصداره قبل انقضائها.

يتعين ان تحدد هذه التفاصيل " مادة " العقد أو األسس األخرى للمطالبة ا وان تتضمن اثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك المبالغ و  /او فترات التمديد

التي يعتبر ان له حقا فيها بموجب العقد  .ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك المطالبات بموجب أحكام المادة ( )5/3لالتفاق عليها
او إعداد التقديرات لما يلي -:

( )1أية مبالغ ( إن وجدت) تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له ا و/أو
( )2أي تمديد ( إن وجد) لفترة اإلشعار بالعيوب ا عمال بأحكام المادة (. )3/11

هذه المبالغ يمكن تضــــمينها كخصــــميات في قيمة العقد وشــــهادات الدفع  .اال أن صــــاحب العمل ال يعتبر مخوال بإجراء المقاصــــة أو خصــــم أي مبلغ يتم

التقدم بمطالبة ضد المقاول لغير ذلك ا إالّ وفقا الحكام هذه المادة " .
تصديقه في شهادة دفع ا أو ّ
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الفصل الثالث

المهنــدس
THE ENGINEER
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

()1/3

واجبات وصالحية المهندس :

''''Engineer’s Duties and Authority

يقوم صاحب العمل بتعيين " المهندس " للقيام بالواجبات المحددة له في العقد ويجب أن يكون مستخدمو المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين
بالكفاية الالئقة ومؤهلين ألداء مثل هذه الواجبات.
ليس للمهندس صالحية في تعديل أحكام العقد .

للمهندس ممارسة الصالحيات المنوطة به تحديدا في العقد ا أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة  .واذا كان مطلوبا من المهندس أن
يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية ما ا فإن مثل هذا المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة  .ويتعهد صاحب العمل

أن ال يفرض على المهندس أية قيود إضافية بخصوص ممارسته لصالحيته ا إال إذا تم ذلك بموافقة من المقاول .

في كل األحوال ا فعندما يقوم المهندس بممارسة صالحية ما تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمـل ا فإنه ألغراض هذا العقد تعتبر وكأنها
موافق عليها من قبل صاحب العمل .

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط :
أ -عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارســة صــالحيته ا سـواء نص عليها صـراحة في العقد ا أو كانت مفهومة ضــمنيا منه ا فإنه يقوم بها
نيابة عن صاحب العمل ا و

ب -ليس للمهندس صالحية في إعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبات او االلتزامات او المسؤوليات المحددة في العقد ا و
ج -ان أي مصادقة او تدقيق او شهادة او قبول او فحص او تفتيش او إصدار أي تعليمات أو إشعار أو اقتراح ا او طلب اختبار ا او أي تصرف
مماثل من قبل المهندس ( بما في ذلك اغفال عدم الموافقة ) ال تعفي المقاول من أية مســـــــــؤولية يتحملها بموجب احكام العقد ا بما في ذلك
مسؤوليته عن االخطاء او االغفاالت او التناقضات او حاالت عدم التقيد بالشروط .
()2/3

التفويض من قبل المهندس ''Delegation by the Engineer'' :

للمهندس – من وقت آلخر – أن يسند إلى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصالحيات المنوطة به ا كما يجوز له أن
يلغي مثل هذا اإلســناد أو التفويض  .ويشــمل هؤالء المســاعدون المهندس المقيم و/أو أي مفتشــين مســتقلين يعينون للتفتيش أو الختبار على بنود

التجهيزات أو المواد أو اختبارها  .يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو اإللغاء خطيا ا وال يعتبر مثل هذا اإلجراء نافذا إال بعد تســـــــــلم الفريقين
إشعارات بذلك ا إال انه ال يحق للمهندس تفويض صالحيته بإعداد التقديرات أعماال للمادة ( )5/3إال إذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض .

يشـــترط في هؤالء المســـاعدين ان يكونوا من ذوي الكفاية الالئقة ا ومؤهلين الداء واجباتهم والقيام بالصـــالحية المنوطة بهم ا وان يكونوا متمرســـين

باستعمال لغة االتصال المحددة في المادة ( )4/1من العقد .

يتعين على كل من مساعدي المهندس ا الذين تم اسناد واجبات اليهم او تفويضهم بصالحية ما ا ان يصدروا التعليمات الى المقاول ا وان يتصرفوا
ضمن حدود الصالحية المحددة لهم بالتفويض  .وتعتبر

أية مصادقة او تدقيق او شهادة او موافقة او فحص او تفتيش او اصدار تعليماتا او إشعار او اقتراحا أو طلب او اختبار ا او القيام بأي اجراء

مماثل يقوم به أي منهم – ضمن حدود تفويضه – وكانها صادرة عن المهندس ا ورغم ذلك :

أ -فإن أي إخفاق من جانب مســـــــــاعد المهندس في رفض أي عمل او تجهيزات او مواد ال يعني المصـــــــــادقة عليها ا وبالتالي فانه ال يحول دون
ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك األعمال أو التجهيزات أو المواد .
ب -اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصــــــدرها مســــــاعد المهندس ا فإنه يجوز للمقاول ان يحيل الموضــــــوع إلى المهندس ا الذي
ينبغي عليه ا دون توان ا إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها .

()3/3

تعليمات المهندس "Instructions of the Engineer'':
للمهندس ان يصدر الى المقاول في أي وقت ا تعليمات ومخططات اضافية او معدلة ا اذا كانت الزمة لتنفيذ االشغال و اصالح أية عيوب فيها ا

عمال باحكام العقد .

ال يتلقى المقاول التعليمات اال من المهندس ا او من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام هذا "الفصل"  .اما اذا كانت أي من هذه

التعليمات تشكل تغيي ار ( أم ار تغييريا ) فانه يتم تطبيق احكام " الفصل الثالث عشر" عليها .
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يتعين على المقاول ان يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس او مساعده المفوض حول أي امر يتعلق بالعقد  .وكلما كان ذلك عمليا فإن
التعليمات يجب إصدارها خطيا ا

أما اذا قام المهندس او مساعده المفوض :

أ -بإصدار أمر شفوي و

ب -تسلم تأكيدا خطيا من المقاول ( أو من ينوب عنه ) بخصوص األمر الشفوي خالل يومي عمل من تاريخ صدورها و
ج -لم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو إصدار تعليمات بشأنه خالل يومي عمل من تاريخ تسلمه إشعار المقاول ا
()4/3

عندئذ يعتبر تأكيد المقاول لمثل هذه األمر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض ا حسب واقع الحال .

استبدال المهندس"Replacement of the Engineer" :

اذا اعتـــزم صـــاحب العمـــل اســـتبدال المهنـــدس ا فإنـــه يتعـــين عليـــه قبـــل مهلـــة ال تقـــل عـــن ( )42يومـــا مـــن تـــاريخ االســـتبدال ان يشـــعر المقـــاول
بـــذلك ا وان يحـــدد فـــي إشـــعاره اســـم وعنـــوان وتفاصـــيل خبـــرة المهنـــدس البـــديل  .ولـــيس لصـــاحب العمـــل أن يقـــوم بتعيـــين المهنـــدس البـــديل اذا

كان للمقاول اعت ارض معقول عليه اعلى أن يقوم المقاول بإشعار صاحب العمل باعتراضه امع بيان التفاصيل المؤيدة لذلك.
()5/3

التقديرات"Determinations" :

حيثما تقتضي هذه الشروط ان يقوم المهندس بإعمال هذه " المادة " الغراض االتفاق أو اعداد التقديرات الي أمر ا فانه يتعين على المهندس ان

جدي للتوصل الى اتفاق .اما اذا لم يتوصل الى اتفاق ا فانه يتعين على المهندس ان يعد تقديراته بصورة
يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى ّ
منصفة بموجب احكام العقدا آخذا في االعتبار كل الظروف ذات العالقة .
ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق او تقديرات يتوصل اليها ا مع التفصيالت المؤيدة  .ويتعين على كل من الفريقين ان يلتزم

باالتفاق او التقديرات الواردة في اإلشعار ا إال إذا تمت ( أو إلى أن تتم ) إعادة النظر فيها ا بموجب أحكام " الفصل العشرين "
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الفصل الرابع

المقـاول
THE CONTRACTOR
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/4

االلتزامات العامة للمقاول "Contractor’s General Obligations":

يتعين على المقاول ان يصمم ( الى المدى المنصوص عليه في العقد ) وان ينفذ االشغال وينجزها بموجب احكام العقد ووفقا لتعليمات المهندس
ا وان يصلح اية عيوب فيها .
يتعـــين علـــى المقـــاول ان يقـــدم التجهيـــزات و " وثـــائق المقـــاول " المحـــددة فـــي العقـــد ا وجميـــع افـــراد جهـــازه المنفـــذ ا واللـــوازم والمســـتهلكات
وغيرهـــا مـــن األشـــياء والخـــدمات ا ســـواء كانـــت ذات طبيعـــة مؤقتـــة أو دائمـــة ا ممـــا هـــو مطلـــوب منـــه الداء مهـــام التصـــميم والتنفيـــذ وانجـــاز

األشـــغال واصـــالح أيـــة عيـــوب فيهـــا .يعتبـــر المقـــاول مســـؤوال عـــن كفايـــة واســـتقرار وســـالمة جميـــع عمليـــات الموقـــع وعـــن جميـــع أســـاليب
اإلنشاء.

باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ا فان المقاول:
 -1يعتبر مسؤوال عن جميع " وثائق المقاول " ا واألشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات والمواد ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد
او
 -2فيما عدا ذلك ا ال يعتبر المقاول مسؤوال عن تصميم ومواصفات األشغال الدائمة .

يتعين على المقاول – كلما طلب منه المهندس ذلك – ان يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ األشغال التي يقترح المقاول اتباعها
لتنفيذ األشغال  .وال يجوز للمقاول أن يحدث تغيي ار جذريا في هذه الترتيبات او االساليب بدون اعالم المهندس مسبقا عن اجراءاته .

اذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزء ما من االشغال الدائمة ا فعندها ومالم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :
أ -يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس " وثائق المقاول" لهذا الجزء من االشغال وفقا لالجراءات المنصوص عليها في العقد ا و
ب -يشـــترط ان تكون " وثائق المقاول " متســـقة مع المواصـــفات والمخططات ا وان تتم صـــياغتها بلغة االتصـــال المحددة في المادة ( )4/1وان
تشتمل على المعلومات االضافية كما يطلبها المهندس الضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين ا و
ج -يعتبر المقاول مسؤوال عن هذا الجزء من االشغال ا وان يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز االشغال موفيا بالغرض الذي انشئ من اجله كما

هو مطلوب في العقد ا و
د -يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس  -قبل مباشــــرة اجراء االختبارات عند االنجاز "مخططات المنشــــأ كما تم تنفيذه " ا وأدلة الصــــيانة
والتشغيل المطلوبة بموجب العقد ا وبشكل مفصل ا حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه  .وال
يعتبر هذا الجزء من االشـغال انه قد تم انجازه لغرض تسـلمه بموجب المادة ( )1/10اال بعد تقديم هذه الوثائق وادلة التشـغيل الى المهندس

.
()2/4

ضمـان االداء "Performance Security" :
يتعين على المقاول ان يســتصــدر ( على حســابه ) ضــمان االداء لغاية االنجاز الالئق لالشــغال ا وذلك بالقيمة ونوع العملة المحددين في ملحق

عرض المناقصة ا واذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في ذلك الملحق فعندها ال تطبق احكام هذه " المادة " .

يتعين على المقاول ان يقدم ضـــمان االداء الى صـــاحب العمل خالل ( )28يوما من تاريخ تســـلمه " كتاب القبول " ا وان يرســـل نســـخة منه الى
المهندس .

ينبغي ان يكون الضـــــمان صـــــاد ار عن كيان مالي ومن داخل الدولة ( او نظام تشـــــريعي آخر ) موافق عليهما من قبل صـــــاحب العمل ا وان يتم
اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة ا أو بصيغة اخرى يوافق عليها صاحب العمل .
يتعين على المقاول ان يتأكد من ان يظل ضـــمان االداء ســـاري المفعول الى ان ينفذ المقاول االشـــغال وينجزها ويصـــلح اية عيوب فيها  .اما اذا

احتوت شروط الضمان على تاريخ ال نقضائه ا وتبين ان المقاول لن يكون مخوال بتسلم " شهادة االداء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته
بـ ( )28يوما ا فإنه يتعين عليه ان يقوم بتمديد سريان الضمان الى ان يتم انجاز االشغال واصالح اية عيوب فيها.

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

التالية -:
أ -اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان االداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة ا وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل ان يطالب بالقيمة
الكاملة لضمان االداء ا او
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ب -اخفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له ا سواء كان ذلك بناء على موافقة من المقاول ا او كما يتم تقديره بموجب
المادة ( )5/2ا او بموجب احكام " الفصل العشرين " وذلك خالل ( )42يوما من تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات ا او

ج -اخفاق المقاول في اصالح اي عيب خالل ( )42يوما من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن طلبه بإصالح العيب ,او
د -الظروف التي تخول صاحب العمل ان ينهي العقد بموجب احكام المادة ( )2/15ا وذلك بغض النظر عما اذا كان قد صدر اشعار باالنهاء .

يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويقيه من جميع االضرار والخسائر والنفقات ( بما في ذلك االجور واالتعاب القانونية ) مما قد ينتا
عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان ا وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه صاحب العمل انه غير محق في مطالبته .

()3/4

يتعين على صاحب العمل ان يعيد ضمان االداء الى المقاول خالل ( )21يوما من تاريخ تسلمه لشهادة االداء.

ممثل المقاول "Contractor’s Representative " :

ينبغي على المقاول ان يعين " ممثل المقاول " وان يعطيه كامل الصالحيات الضرورية لينوب عنه بموجب مقتضيات العقد .
وما لم يكن قد تمت تســمية ممثل المقاول في العقد ا فانه يتعين على المقاول – قبل تاريخ المباشــرة – ان يقدم الى المهندس ا للحصــول على

موافقتها اســم ومؤهالت الشــخص الذي يقترحه المقاول كممثل له .واذا لم تتم الموافقة عليه او تم حجبها الحقا من قبل المهندس ا او اذا اخفق
الممثل في ممارســــة عمله كممثل للمقاول ا فإنه يتعين على المقاول ان يتقدم بنفس الطريقة باســــم ومؤهالت شــــخص اخر يكون مناســــبا لهذا

التعيين .
ال يحق للمقاول ان يلغى استخدام ممثله او ان يستبدله ا بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك .

يجب ان يكون ممثل المقاول متفرغا بصــــــــورة كاملة للمناظرة على تنفيذ اشــــــــغال المقاول ا واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن
الموقع اثناء تنفيذ االشغال ا فانه يتعين على المقاول ان يسمي بديال مناسبا بموافقة المهندس المسبقة ا وان يتم اشعار المهندس بذلك .
يتعين على ممثل المقاول ان يتســلم التعليمات نيابة عن المقاول إمعماال للمادة ( )3/3ا كما يجوز لممثل المقاول ان يفوض بعض ســلطاته او

مهامه او صالحيته الى أي شخص مؤهل ا وان يلغي هذا التفويض في أي وقت الحق  .ولكن مثل هذا التفويض او االلغاء ال يعتبر نافذا اال اذا
المفوض ومؤهالته والســـلطة او
وافق المهندس عليه ا بعد ان يتســـلم إشـــعا ار مســـبقا موقعا من ممثل المقاول يتضـــمن اســـم مثل هذا الشـــخص
ّ

()4/4

فوض بها او التي تم الغاؤها.
المهام او الصالحية التي ّ
يجب ان يكون ممثل المقاول وجميع هؤالء االشخاص متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة بموجب المادة (. )4/1
المقاولون الفرعيون "Subcontractors " :

يلزم األشغال بكاملها إلى مقاولين فرعيين .
ال يحق للمقاول أن ّ

يعتبر المقاول مســــؤوال عن أفعال واخطاء أي مقاول فرعي او وكيله او مســــتخدميه ا كما لو كانت تلك األفعال أو األخطاء صــــادرة عن المقاول
نفسه ا وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصةا فإنه-:

أ -ال يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد ا او بشأن أي مقاولة فرعية تم ذكر اسم المقاول الفرعي بخصوصها نصا

في العقد ا و
ب -يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين االخرين ا و

ج -يتعين على المقاول ان يرسل للمهندس إشعا ار بمهلة ال تقل عن ( )28يوما من التاريخ المستهدف لمباشرة عمل أي مقاول فرعي ا وعن
المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع ا و

د -يشــــترط في اتفاقية كل مقاولة فرعية ان تحتوي على نصــــوص تخول صــــاحب العمل ان يتم التنازل عن هذه المقاولة الفرعية اليه ا بموجب
المادة (( )5/4عندما يلزم تطبيقها ) ا او في حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة (. )2/15

()5/4

التنازل عن المقاولة الفرعية "Assignment of Benefit of Subcontract" :
في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء " فترة اإلشعار بالعيوب " ا وقيام المهندس (قبل هذا التاريخ ) بالطلب الى المقاول
ا ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمل ا فإنه يتعين على المقاول ان يقوم بذلك  .وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر المقاول

مسؤوال امام صاحب العمل عن أي عمل يؤديه المقاول الفرعي بعد ان تصبح عملية التنازل نافذة ا ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل
()6/4

.

التعـاون "Co-operation" :
يتعين على المقاول ا كما هو منصوص عليه في العقد ا او استجابة لتعليمات المهندس ا ان يقدم التسهيالت المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل

:

أ -افراد صاحب العمل ا و
ب -أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل ا و
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ج -العاملين لدى اية سلطات عامة مش ّكلة قانونيا ا

ممن يتم استخدامهم لتنفيذ اعمال في الموقع او بجواره ا من غير االعمال المشمولة في العقد .

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير منظورة ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها

هؤالء المستخدمون او المقاولون اآلخرون يمكن ان تشمل استعمال معدات المقاول واالشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر

من مسؤولية المقاول .

أذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد ان يعطي المقاول حيازة أي اساس او منشأ او تجهيزات او حق دخول بموجب " وثائق المقاول "
()7/4

ا فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات .
تثبيت االشغال "Setting Out" :

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االشغال بالنسبة للنقاط االصلية واالستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد ا او تلك التي يزوده
المهندس بها ا كما يعتبر المقاول مســـؤوال عن دقة التثبيت لجميع اجزاء االشـــغال ا وعليه ان يقوم باصـــالح أي خطأ في أماكن او مناســـيب او
مقاييس او استقامات االشغال .

يعتبر صــاحب العمل مســؤوال عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصــوص عليها في العقد ا او تلك التي زود المقاول بها ا اال انه
يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها .

اذا تكبد المقاول تأخ ار في تنفيذ االشــــــغال و/او في كلفتها بســــــبب تنفيذ اشــــــغال اعتمادا على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية ا ولم يكن
بمقدور مقاول متمرســـــــان يكتشـــــــف مثل هذه االخطاء بصـــــــورة معقولة وان يتالفى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها ا فانه يتعين على
المقاول ان يرسل إشعا ار إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنه ا مع مراعاة احكام المادة ( )1/20لما يلي -:

أ -أي تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذ لك التأخير ا إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر ا وذلك بموجب المادة ( )4/8ا و
ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول ا و اضافتهما الى قيمة العقد .

لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ا فانه يتعين عليه اعماال للمادة ( )5/3ا ان يقوم باالتفاق عليها او اعداد التقديرات الالزمة لما

يلي :

( )1فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذ ار بصورة معقولة ا والى أي مدى ا و
( )2األمرين المذكورين في الفقرتين ( أ ا ب ) اعاله ا ولكن ضمن هذا المدى.
()8/4

اجراءات السالمة "Safety Procedures" :
يتعين على المقاول :

أ -أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها ا و
ب -العناية بسالمة جميع االشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع ا و

ج -أن يبذل جهودا معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خالية من العوائق غير الضرورية ا بقصد تجنب تعرض هؤالء االشخاص للخطر ا
و
د -تــــــوفير التســــــييا واالنــــــارة والحراســــــة ومراقبــــــة االشــــــغال الــــــى ان يــــــتم انجازهــــــا وتســــــليمها بموجــــــب احكــــــام " الفصــــــل العاشــــــر" ا
و
هـ -توفير اية اشغال مؤقتة ( بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ) مما قد يلزم ا بسبب تنفيذ االشغال ا الستعمال وحماية الجمهور

()9/4

والمالك والمستعملين لالرض المجاورة للموقع .

توكيد الجودة "Quality Assurance" :

يتعين على المقاول أن يضع نظاما لتوكيد الجودة الثبات التقيد بمتطلبات العقد ا على ان يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد ا كما يحق
للمهندس ان يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام .

يجب تقديم تفاصــيل جميع االجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس – لعلمه – قبل مباشــرة أي من مراحل التصــميم والتنفيذ ا وعند اصــدار أي
وثيقة ذات طابع فني الى المهندس ا فإنه يجب ان يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها .

إن التقيد بنظام توكيد الجودة ال يعفي المقاول من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته الواردة في العقد.
()10/4

بيانات الموقع "Site Data" :

يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تحت تصرف المقاول الطالعه قبل موعد " التاريخ االساسي " ا كل ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة

بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع ا بما في ذلك الظواهر البيئية ا كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول أية
معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ االساسي ا اال ان المقاول يعتبر مسؤوال عن تفسيره لجميع تلك المعلومات .
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كما انه والى المدى الممكن عمليا ( مع االخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة ) يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات الضرورية
المتعلقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروف االخرى التي قد تؤثر على عرضه او على االشغال والى المدى ذاته ا يعتبر المقاول انه قد

عاين وتفحص الموقع وما يجاوره ا وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها ا وانه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل
االمور ذات العالقة ا شاملة ( وليس بالحصر ) ما يلي :

أ -شكل وطبيعة الموقع ا بما في ذلك احوال الطبقات تحت السطحية ا و
ب -االحوال الهيدرولوجية والمناخية ا و
ج -مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها ا و

د -قوانين الدولة ا واجراءات العمالة وممارساتها فيه ا و

هـ -متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع ا والسكن ا والمرافق ا والمستخدمين ا والطاقة ا
()11/4

والمواصالت ا والماء ا وغيرها من

الخدمات.

كفاية " قيمة العقد المقبولة"Sufficiency of the Accepted Contract Amount” ":
يفترض في المقاول انه :
أ  -قد اقتنع شخصيا بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ا و
ب -انه قد وضع عرضه ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل االمور التي تمت االشارة
اليها في المادة (. )10/4

باســـــــــتثناء ما قد يرد خالفا لذلك في العقد ا فان " قيمة العقد المقبولة " يجب ان تغطي جميع التزامات المقاول المطلوبة في العقد ( بما فيها

المبالغ االحتياطية – إن وجدت ) وكل االشياء الضرورية لتنفيذ االشغال وانجازها بشكل الئق واصالح اية عيوب فيها .
()12/4

االوضاع المادية غير المنظورة "Unforeseeable Physical Conditions":
يقصــد بمصــطلح " االوضــاع المادية "  :االوضــاع المادية الطبيعية والعوائق االصــطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها

المقاول في الموقع عند تنفيذ االشغال ا بما فيها االوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية ا ولكنها ال تشمل االحوال المناخية .

اذا واجه المقاول اوضــاعا مادية معاكســة والتي ُيعتبر انها كانت غير منظورة ا فانه يتعين عليه ان يشــعر المهندس بها في اقرب فرصــة ممكنة
عمليا ا وعلى ان يتضــــمن االشــــعار وصــــفا لها وبيان االســــباب التي حدت به العتبارها كذلك ا حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من
االسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة .
كما يتعين على المقاول مواصــلة تنفيذ االشــغال ا متخذا االحتياطات المعقولة والمناســبة تجاه هذه " االوضــاع المادية " ا وأن يتقيد بأية تعليمات

قد يصــــدرها المهندس بخصــــوصــــها ا اما اذا شــــك ّل أي من هذه التعليمات تغيي ار ( ام ار تغييريا ) ا فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصــــل ( الثالث
عشر) بشأنها .

اذا واجه المقاول مثل هذه االوضـــاع المادية غير المنظورة ا والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك وقام بارســـال إشـــعار بشـــأنها الى المهندس ا

وتكبد تأخ ار في مدة االنجاز و/او كلفة ما بسببها ا فانه يكون مستحقا مع مراعاة احكام المادة ( )1/20ا لما يلي -:

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

ب -أي كلفة كهذه ا الضافتها الى قيمة العقد .

يقوم المهندس بعد ا ستالمه اال شعار الم شار اليه سابقا بالمعاينة و/او التحري عن تلك " االوضاع المادية " ا ومن ثم يقوم عمال بالمادة ()5/3
باالتفاق عليها او اعداد التقديرات لما يلي :

 -1فيما اذا كانت تلك " االوضاع المادية " غير منظورة ا والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك ا و
 -2تقدير االمرين الموصوفين في البندين ( أ ا ب ) اعاله ا وذلك بالنظر الى ذلك المدى .
ومع ذلك ا فانه يمكن للمهندس قبل االتفاق على التعويض المالي او تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة ( )2اعاله ا ان يتحرى فيما اذا كانت

األوضاع المادية األخرى في أجزاء األشغال المماثلة ( ان وجدت) افضل مما كان منظو ار ( بصورة معقولة ) عند تقديم المقاول لعرض المناقصة
ا وانه اذا تم مواجهة مثل هذه األوضـــاع المواتية ا يجوز للمهندس باتباع أســـلوب المادة ( )5/3ان يقدر او يصـــل باالتفاق على تخفيض الكلفة

بســبب تلك األوضــاع المواتية ا والتي يمك ن اعتبارها خصــميات من قيمة العقد وشــهادات الدفع ا اال ان محصــلة التعديالت الناتجة عن البند "ب"
أعاله وهذه الخصــــميات ا باعتبار كل األوضــــاع المادية التي تمت مواجهتها في أجزاء مماثلة من األشــــغال ا يجب ان ال تؤدي الى تخفيض في
قيمة العقد.

للمهندس ان يعتبر أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك االوضاع المادية ا كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عرض المناقصة ا اال ان المهندس
ال يكون ملزما بمثل هذا إثبات.
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()13/4

حق المرور والتسهيالت "Rights of Way and Facilities" :
يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بحقوق المرور الخاصة و/أو المؤقتة التي تلزمه ا بما فيها طريق الدخول الى الموقع ا ويتعين

على المقاول ان يوفر – على مسؤوليته ونفقته – اية تسهيالت اضافية خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ االشغال .
()14/4

تجنب التدخل "Avoidance of Interference" :

يجب على المقاول ان ال يتدخل بغير ضرورة ا او على نحو غير الئق ا بما يلي :

أ -راحة الجمهور ا او
ب -الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات ا سواء اكانت عامة او خاصة بملكية صاحب العمل او االخرين .

كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من االضرار والخسائر والنفقات ( بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي ) عن كل ما ينتا من

تدخل او عرقلة غير ضرورية او غير الئقة .
()15/4

المسالك الموصلة "Access Routes" :

يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر ومالئمة المســــــــالك الموصــــــــلة الى الموقع ا وانه قد اقتنع بأوضــــــــاعها ا كما يطلب منه ان يبذل الجهود

المعقولة لتجنب االضرار بالطرق او الجسور وحمايتها من االضرار نتيجة لحركة مرور المقاول او مستخدميه ا وذلك باستخدام العربات والطرق

المناسبة .

وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه الشروط :
أ -يكون المقاول مسؤوال ( فيما بين الفريقين ) عن أي صيانة قد تكون الزمة المسالك الموصلة بسبب استعماله لها ا و

ب -على المقاول ان يوفر االشارات واالرشادات التوجيهية الضرورية علـى امتداد هذه الطرق ا وان يحصل على التصاريح المطلوبـة من قبـل
السلطات ذات العالقة بخصوص استعماله للمسالك واالشارات واالرشادات ا و
ج -ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي مسلك موصل ا و

د -ال يضمن صاحب العمل توفر مسالك الوصول او مالءمتها ا و
()16/4

هـ -يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.

نقـل اللوازم "Transport of Goods " :

ما لم ينص في الشروط الخاصة خالفا لذلك ا فانه :
أ -يتعين على المقاول ان يشــعر المهندس بمدة ال تقل عن ( )21يوما عن تاريخ وصــول اية تجهيزات او قطعة رئيســية من اللوازم االخرى الى
الموقع  ,و

ب -يكون المقاول مسؤوال عن التوضيب والتحميل والنقل واالستالم والتنزيل والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها من االشياء الالزمة لالشغال ا
و

ج -يـــتـــعـــيـــن عـــلـــى الـــمـــقـــــاول ان يـــعـــوض صـــــــــــــاحـــــب الـــعـــمـــــل ويـــحـــمـــيـــــه مـــن أيـــــة اضــــــــــــرار او خســـــــــــــائـــر او نـــفـــقـــــات
( بما فيها االتعاب واالجور القانونية ) مما قد ينجم عن أي ضــــرر يحصــــل نتيجة لنقل اللوازم ا وان يقوم بالتفاوض ودفع المطالبات التي قد

تنتا عن عمليات النقل .
()17/4

معدات المقاول "Contractor’s Equipment " :
يكون المقاول مسؤوال عن جميع معداتها وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ االشغالا وال يحق للمقاول
ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة المهندسا اال ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل

()18/4

اللوازم او مستخدمي المقاولا الى خارج الموقع .

حماية البيئة:

""Protection of the Environment

يـــــتـــــعـــــيـــــن عـــــلـــــى الـــــمـــــقـــــاول اتـــــخـــــاذ جـــــمـــــيـــــع الـــــخـــــطـــــوات الـــــمـــــعـــــقـــــولـــــة لـــــحـــــمـــــايـــــة الـــــبـــــيـــــئـــــة ( داخـــــل الـــــمـــــوقـــــع
يحد من احداث االزعاج او الضرر لالفراد او للمتلكات نتيجة للتلوث او الضجيا او غيره مما قد ينتا عن عمليات التنفيذ .
وخارجه ) وان ّ
كما يتعين على المقاول التأكد من ان نســبة االنبعاثات ا ومقدار الصــرف الســطحي والتدفق الناتا عن نشــاطاته ا ال تتجاوز القيم المســموح بها
في المواصفات ا وال القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق.
()19/4

الكهرباء والماء والغاز:

""Electricity, Water and Gas

يكون المقا ول مسؤوال عن توفير الطاقة والماء والخدمات األخرى التي قد يحتاجها ا باستثناء ما هو منصوص عليه .
للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات األخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ األشغال ا حسب التفاصيل ومقابل األ سعار

المبينة في المواصفات ا وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته أية أدوات تلزم لمثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكها .
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يتم االتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها ( بموجب األسعار المحددة ) مقابل هذه الخدمات ا أو يتم تقديرها أعماال للمادة ()5/2
()20/4

الحتساب مطالبات صاحب العمل ا والمادة ( )5/3إلجراء التقديرات ا وعلى المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .

معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:
""Employer’s Equipment and -Issue Materials
يتعــــين علــــى صــــاحب العمــــل ان يســــمح للمقــــاول باســــتعمال " معــــدات صــــاحب العمــــل " –إن وجــــدت -فــــي تنفيــــذ األشــــغال وفقــــا للتفاصــــيل
والترتيبات ومقابل األسعار المحددة في المواصفات ا وما لم ينص على غير ذلك في المواصفات :

أ -يكون صاحب العمل مسؤوال عن معداته ا إال أن ا

ب -المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من "معدات صاحب العمل " أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم
بها .

يتم تحديد الكميات وبدالت االستعمال " وفق االسعار المحددة " مقابل استعمال معدات صاحب العمل باالتفاق او بالتقدير من قبل المهندس وفقا
الحكام المادتين ( 5/2ا  )5/3ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل .

يتعين على صـــاحب العمل ان يزود المقاول – دون مقابل)– بالمواد التي يلتزم بتقديمها مجانا (إن وجدت) وفقا للتفاصـــيل المحددة في متطلبات
صــاحب العمل ا وعلى صــاحب العمل ان يقوم وعلى مســؤوليته ونفقته بتزويد تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد ا ويقوم المقاول

بمعاينتها ظاهريا ا واعالم المهندس فو ار عن أي نقص او عيب او قصور فيها ا وما لم يكن قد تم االتفاق بين الفريقين على غير ذلك ا فعلى
صاحب العمل ان يصحح فو ار أي نقص او عيب او قصور فيها .
بعد هذه المعاينة الظاهرية ا تصـــــبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتحت حمايته ومراقبته ا اال ان التزام المقاول بمعاينتها وحمايتها ال

يعفي صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص او قصور او عيب مما لم يكن باالمكان كشفه من خال ل المعاينة الظاهرية .
()21/4

تقارير تقدم العمل "Progress Reports" :

ما لم ينص على غير ذلك في الشــروط الخاصــة ا فإنه يتعين على المقاول ان يعد تقارير تقدم العمل الشــهرية ويســلمها الى المهندس على ()6
نسخ ا على ان يغطي التقرير االول منه الفترة حتى نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة ا ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا ا خالل ( )7أيام

من آخر يوم من الفترة المتعلقة بها .
يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول جميع االعمال التي يكون معروفا انها متبقية في تاريخ االنجاز المحدد في شهادة تسلم االشغال.

يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي :

أ -الرســـوم البيانية وتفاصـــيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصـــميم ( إن وجدت) ا وثائق المقاولا طلبات الشـــراءا التصـــنيعا
التوريد الى الموقعا االنشـــاءا التركيب واالختباراتا وشـــاملة لكل مرحلة من مراحل العمل وانجازات المقاولين الفرعيين المســـميين المعرفين

بموجب احكام الفصل الخامسا و

ب -الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمــل في الموقــع ا و
ج -فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات والمواد  :بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ االنجاز المتوقعة
والفعلية :

( )1لمباشرة التصنيع ا و

( )2لمعاينات المقاول ا و
( )3لالختبارات ا و

( )4للشحن والتوصيل الى الموقع ا و

د -سجالت مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة ( )10/6ا و
هـ -نسخا عن وثائق توكيد الجودة ا ونتائا االختبارات وشهادات المواد ا و

و -قائمة باالشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقا للمادة ( )5/2وبمطالبات المقاول وفقاٌ للمادة ( )1/20ا و

ز -احصاءات السالمة العامة شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية والعالقات العامة ا و

ح -المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ االشــــــــغال والتقدم المخطط له ا مع بيان تفاصــــــــيل الوقائع او الظروف التي قد تعيق االنجاز وفقا للعقد ا

()22/4

وبيان االجراءات الجاري اتخاذها ( او التي ستتخذ ) لتالفي التأخير.

األمن في الموقع "Security of the Site " :
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :

 -1يكون المقاول مسؤوال عن ابقاء االشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه ا و
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 -2يكون مستخدمي المقاول المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بأفراد المقاول صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم اشعار المقاول
()23/4

بهم من قبل صاحب العمل او المهندس باعتبارهم مخولين بالتواجد كأفراد مقاولي صاحب العمل االخرين في الموقع .

عمليات المقاول في الموقع "Contractor`s Operations on Site" :

يتعـــين علـــى المقـــاول ان يحصـــر عملياتـــه فـــي الموقـــع وايـــة مســـاحات اخـــرى قـــد يحصـــل المقـــاول عليهـــا ا ويوافـــق عليهـــا المهنـــدس علـــى
اعتبارهـــا ســـاحات عمـــل ا كمـــا يتعــــين عليـــه ان يتخـــذ جميـــع االحتياطــــات الضـــرورية لالبقـــاء علـــى معــــدات المقـــاول وافـــراده ضـــمن حــــدود
الموقع وهذه الساحات االخرى ا بحيث يتم تجنب التعدي على االراضي المجاورة .
علـــى المقـــاولا اثنـــاء تنفيـــذه االشـــغال ا ان يحـــافظ علـــى الموقـــع خاليـــا مـــن جميـــع العوائـــق غيـــر الضـــرورية ا وان يقـــوم بتخـــزين او اخـــراج

المعدات الفائضة عن االستعمال ا وان ينظف الموقع من جميع االنقاض والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة .
علـــى المقـــاول ا عنـــد صـــدور شـــهادة تســـلم االشـــغال ا ان يقـــوم بتنظيـــف كـــل اجـــزاء الموقـــع او االشـــغال المتعلقـــة بشـــهادة التســـلم تلـــك ا

وان يزيــــل مــــا بــــه مــــن المعــــدات والمــــواد الفائضــــة عــــن االســــتعمال ا وكــــذلك النفايــــات واالنقــــاض واالشــــغال المؤقتــــة ا بحيــــث يتــــرك تلــــك
االجــــزاء مــــن الموقــــع واالشــــغال نظيفــــة وفــــي وضــــع آمــــن ا اال انــــه يجــــوز للمقــــاول ان يحــــتفظ فــــي الموقــــع حتــــى نهايــــة " فتــــرة االشــــعار

()24/4

بالعيوب " ا بما قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد .

االثريات "Fossils" :

توضــــع جميــــع المــــواد المتحجــــرة او النقــــود او االدوات او المنشــــوت وغيرهــــا مــــن المتبقيــــات او المــــواد ذات القيمــــة الجيولوجيــــة او االثريــــة
التــــي تكتشــــف فــــي الموقــــع تحــــت رعايــــة صــــاحب العمــــل وتصــــرفه  .وعلــــى المقــــاول اتخــــاذ كــــل التــــدابير المعقولــــة لمنــــع أفــــراده او أي

اشخاص اخرين من ازالتها او االضرار بأي من هذه المكتشفات .
كمــــا يتعــــين علــــى المقــــاول عنــــد اكتشــــافه لمثــــل هــــذه الموجــــودات ا ان يشــــعر المهنــــدس فــــو ار بوجودهــــا ا وعلــــى المهنــــدس ان يصــــدر
تعليماته بكيفية التعامل معها .
واذا تكبـــد المقـــاول تـــأخ ار فـــي مـــدة التنفيـــذ و /او كلفـــة مـــا نتيجـــة امتثالـــه لتلـــك التعليمـــات ا فعليـــه ان يرســـل إشـــعا ار آخـــر الـــى المهنـــدس
لتقدير استحقاقته مع مراعاة احكام المادة ( )1/20بخصوص ما يلي :

أ -تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير ا اذا كان االنجاز تأخر او سوف يتأخر ا وذلك بموجب المادة ( )4/8ا و
ب -أي كلفة كهذه ا الضافتها الى قيمة العقد .

ويقـــوم المهنـــدس بعـــد تســـلمه هـــذا اإلشـــعار االخـــر ا بالتصـــرف وفقـــا للمـــادة ( )5/3لالتفـــاق عليهـــا أو إجـــراء التقـــديرات لهـــذه االمـــور
.
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الفصل الخامس

المسمون
المقـاولون الفرعيون
َّ
NOMINATED SUBCONTRACTORS
ـ ـ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـ

()1/5

المسمى :
تعريف المقاول الفرعي
ّ

""Definition of Nominated Subcontractor

مسمى في هذا العقد أي مقاول فرعي :
يعرف بمقاول فرعي َ
أ -نص في العقد على انه مقاول فرعي مسمى ا او

ب -الذي يقوم المهندس ا وفقا الحكام " الفصل الثالث عشر – التغييرات والتعديالت " باصدار تعليمات الى المقاول الستخدامه كمقاول فرعي

()2/5

االعتراض على التسمية "Objection to Nomination" :

ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى ,له اعتراض معقول عليه ا على ان يقوم بإشعار المهندس باالمر مع بيان التفاصيل

المؤيدة  .ويعتبر االعتراض معقوال اذا كان مبنيا (اضافة الشياء اخرى ) على أي من االمور التالية ا اال اذا وافق صاحب العمل أيضا على
تعويض المقاول عن تبعات ذلك االمر -:

أ  -ان هنالك مبررات لالعتقاد بان هذا المقاول الفرعي ال يملك التأهيل الكافي ا او الموارد او القدرة المالية ا او
ب -ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير او اساءة استعمال
اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى او وكالئه او مستخدميه ا او

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

( ) 1على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته
ومسؤولياته بموجب العقد ا و

( )2أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتا عن العقد او تلك المتعلقة به نتيجة اخفاق المقاول الفرعي في
اداء تلك االلتزامات او الوفاء بتلك المسؤوليات.
()3/5

الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين:
""Payment to Nominated Subcontractors
يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية
ا على انه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقا للفقرة (-5/13ب) فيما عدا ما هو منصوص
عليه في المادة (.)4/5

()4/5

اثبات الدفعات "Evidence of Payments" :
للمهندس ا قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى ا ان يطلب من المقاول اثباتا معقوال بأن جميع

المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له ا محسوما منها الخصميات المطبقة للمحتجزات او
غيرها ا اال اذا قام المقاول بما يلي :

أ  -تقديم هذا االثبات المعقول للمهندس ا او
ب ) 1(-اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل هذه المبالغ او يرفض دفعها ا و
( )2أن يقدم للمهندس اثباتا معقوال بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه .
عندئذ يجوز لصاحب العمل ( بناء على تقديره منفردا ) ا أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعــــي المسمى جزءا من أو جميع تلك المبالغ التي
كانت قد تم تصديقها سابقا ا ( بعد حسم الخصميــات المطبقة) مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم االثباتات
الموصوفــة بالفقرتين ( أ ا ب) اعاله بشأنها  .وعلى المقاول في مثل هذه الحالة ان يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها

المسمى.
مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي
ّ
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الفصل السادس

المستخدمون والعمـال
STAFF AND LABOUR

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـ ـ

()1/6

تعيين المستخدمين والعمال "Engagement of Staff and Labour" :
ما لم ينص على خالف ذلك في وثائق العقد ا فانه يتعين على المقاول ان يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال ا محليين

او غيرهم ا وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهم .
()2/6

معدالت االجور وشروط العمل :
""Rates of Wages and Conditions of Labour
يتعين على المقاول ان يدفع معدالت االجور وان يراعي شروط العمالة بحيث ال تقل في مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف
التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال  .واذا لم توجد مثل هذه المعدالت او الظروف ا فإن على المقاول دفع
معدالت االجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث ال تقل عن المستوى العام لالجور او الظروف التي يتم مراعاتها محليا من قبل اصحاب العمل

()3/6

()4/6

لمهن تجارية او صناعية مشابهة لتك التي يقوم بها المقاول .

االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :
" "Persons in the Service of Employer
يتعين على المقاول ان ال يستخدم او يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين او العمال الذين يعملون ضمن افراد صاحب العمل .

قوانين العمل "Labour Laws":

ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميها بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسالمة

العامة والرعاية واالقامة والهجرة ا وان يراعي كل حقوقهم القانونية .
()5/6

كما يتعين على المقاول ان يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق ا بما فيها أنظمة السالمة في العمل .

ساعات العمل "Working Hours":

ال يجوز تنفيذ االشغال في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها او خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في ملحق

عرض المناقصة ا اال اذا :

أ -كان منصوصا على خالف ذلك في العقد ا أو
ب -تمت موافقة المهندس عليها ا او

ج -كان االستمرار في العمل ام ار حتميا ا او كان ضروريا النقاذه حياة االشخاص ا او للمحافظة على سالمة االشغال ا وفي مثل هذه
الحالة يتعين على المقاول اعالم المهندس فورا بذلك .

()6/6

المرافق للمستخدمين والعمال "Facilities for Staff and Labour :

ما لم ينص على خالف ذلك في متطلبات صاحب العمل ا فانه يتعين على المقاول ان يوفر ويصون المرافق وتجهيزات االعاشة الضرورية

لمستخدميه ا وعليه ان يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات الفراد صاحب العمل.
ينبغي على المقاول ان ال يسمح الي من مستخدميه ان يتخد أيا من المنشوت التي تشكل جزءا من االشغال الدائمة كمكان دائم او مؤقت

القامتهم .
()7/6

الصحة والسالمة "Health and Safety":

يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة مستخدميه ا وان يوفر – بالتعاون مع السلطات

الصحية المحلية – ما يلزم من كادر صحي ا ومرافق االسعاف االولي ا وغرفة منامة للمرضى وسيارة اسعاف ا بحيث تكون جاهزة في كل
االوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ا وان يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات

الصحة العامة ولمنع انتشار االوبئة .
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يتعين على المقاول ان يعين ضابطا للوقاية من الحوادث في الموقع ا وبحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤوال عن امور

السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ا وان يكون مخوال بصالحية اصدار التعليمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .
وفي هذا السياق يتعين على المقاول ان يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صالحيته ومسؤولياته .
ويقدم التقارير المتعلقة
كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصوله ا وان يقوم بحفظ السجالت ّ
بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة .
()8/6

مناظرة المقاول "Contractor`s Superintendence" :

ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة والتفتيش واختبار االشغال ا طيلة فترة التنفيذ وبعدها

الي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته .

ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال ( عمال باحكام المادة  ) 4/1وبالعمليات التي سيتم
تنفيذها ( بما في ذلك االساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث ) ا لغرض تنفيذ االشغال بصورة

مرضية وآمنه .
()9/6

مستخدمو المقاول "Contractor`s Personnel":
يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كال في مهنته او حرفته ا وبإمكان المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم
بإستبعاد ( او ان يعمل على استبعاد) أي شخص مستخدم في الموقع او في االشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطية ا بمن فيهم ممثل
المقاول ا اذا كان ذلك الشخص :

أ -متماديا في مسلكه او عدم مباالته بصورة مستمرة ا أو
ب -انه يقوم بواجباته بشكل غير كاف او باهمال ا أو

ج -انه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد ا او

د -انه متماد في سلوك يهدد السالمة او الصحة او حماية البيئة .

واذا كان ذلك مناسبا ا فعلى المقاول عندئذ ان يعين ( او يعمل على تعيين ) شخصا بديال مناسبا.

()10/6

سجالت مستخدمو ومعدات المقاول :
""Records of Contractor`s Personnel and Equipment
يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجالت مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمو المقاول مصنفين حسب المهارات ا
ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع  .يجب ان يتم تقديم هذه السجالت الى المهندس كل شهر حسب النماذج التي يوافق عليها

المهندس ا وذلك الى ان ينجز المقاول أي عمل معروف بأنه ال زال متبقيا بتاريخ االنجاز المحدد في " شهادة تسلم االشغال " .
()11/6

السلوك غير المنضبط "Disorderly Conduct":

يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع االوقات كل االحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع أي شغب او تجاوز على القانون او اخالل

بالنظام من قبل مستخدمو المقاول اوفيما بينهم ا وان يحافظ على االمن وحماية االشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره .

32
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024-A.docx

الفصل السابع

التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــ ـ ـ

()1/7

طريقة التنفيذ " Manner of Execution ":
يتعين على المقاول ان يقوم بتصنيع التجهيزات ا وانتاج وصناعة المواد ا وجميع اعمال التنفيذ االخرى على النحو التالي :
أ -بالطريقة المحددة في العقد ( إن وجدت) ا و

ب -بطريقة حريصة والئقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها ا و
ج -باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ( اال اذا نص في العقد على غير ذلك ).
()2/7

العينـات "Samples" :
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ا العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها ا للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في
االشغال :

أ  -عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقدا وذلك على نفقة المقاول ا و

ب -أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات ا

وعلى ان يتم وضع ملصق صورة على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في االشغال .

()3/7

المعاينة "Inspection " :
يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلي :

أ -الدخول بيسر الى كل أجزاء الموقع والى جميع االماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها.
ب -ان يتمكنـــوا خـــالل االنتـــاج والتصـــنيع واالنشـــاء ا ( فـــي الموقـــع وخارجـــه ) مـــن الفحـــص والمعاينـــة والقيـــاس واختبـــار المـــواد والمصـــنعية
ا والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات وانتاج وصناعة المواد .
يتعـــين علـــى المقـــاول ان يتـــيح الفـــراد صـــاحب العمـــل الفرصـــة الكاملـــة للقيـــام بهـــذه االنشـــطة ا بمـــا فـــي ذلـــك تـــوفير حـــق الـــدخول والتســـهيالت

ا والتصاريح ا وادوات السالمة ا علما بأن قيام المقاول بمثل هذه االفعال ال يعفيه من أي التزام او مسؤولية .

كمــــا يتعــــين علــــى المقــــاول اشــــعار المهنــــدس عنــــدما يــــتم تجهيــــز االشــــغال وقبــــل تغطيتهــــا او حجبهــــا عــــن النظــــر ا او توضــــيبها بقصــــد

التخــــزين او النقــــل  .وعلــــى المهنــــدس ان يجــــري الفحــــص او المعاينــــة او القيــــاس او االختبــــار دون أي تــــأخير غيــــر معقــــول ا او ان يعلــــم
المقــــاول انــــه الحاجــــة الجــــراء الكشــــف عليهــــا  .أمــــا اذا اخفــــق المقــــاول فــــي إشــــعار المهنــــدس ا فانــــه يترتــــب عليــــه – متــــى طلــــب منــــه
المهنـــدس ذلـــك – ان يكشـــف عـــن االشـــغال التـــي تمـــت تغطيتهـــا ا ثـــم يعيـــدها الـــى وضـــعها الســـابق واصـــالح العيـــوب فيهـــا ويتحمـــل المقـــاول
كل التكاليف التي تترتب على ذلك .

()4/7

االختبـار " Testing" :
ينطبق ما يرد في هذه " المادة " على جميع االختبارات المنصوص عليها في العقد عدا االختبارات التي يتم اجراؤها بعد االنجاز ( إن وجدت)

يتعين على المقاول ان يقدم جميع االدوات ا والمواد والمساعدة او الوثائق وغيرها من المعلومات ا والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات

ا والعمالة ا والمواد ا وكاد ار مؤهال وخبي ار ا مما يلزم الجراء االختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة  .كما يتعين عليه ان يتفق مع المهندس
على وقت ومكان اجراء االختبار الي من التجهيزات او المواد واالجزاء االخرى من االشغال.

يجوز للمهندسا اعماال الحكام "الفصل الثالث عشر" ان يغير مكان او تفاصيل االختبارات المنصوص عليها ا او ان يأمر المقاول القيام باختبارات
اضافية ا واذا تبين نتيجة لهذه االختبارات المغيرة او االضافية ان التجهيزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها ال تتوافق ومتطلبات العقد ا

فان كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد االخرى .

يتعين على المهندس ان يرسل اشعا ار بمدة ال تقل عن ( )24ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته لحضور االختبارات  .واذا لم يحضر المهندس
في الموعد والمكان المتفق عليهما ا فانه يمكن للمقاول أن يمضي في اجراء هذه االختبارات ا اال اذا صدرت له تعليمات من المهندس بخالف ذلك
ا وتعتبر هذه االختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس .
اذا تكبد المقاول تاخ ار في مدة التنفيذ و /أو كلفة بسب امتثاله لهذه التعليمات ا او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤوال عنه ا فإنه يتعين

على المقاول ان يقدم اشعا ار الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها ا مع مراعاة احكام المادة ( )1/20ا بخصوص :

أ -تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ا اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ا وذلك بموجب احكام المادة ( )4/8ا و
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ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول ا الضافتهما الى قيمة العقد .

يتعين على المهندس ا بعد تسلمه لمثل هذا اإلشعار ا ان يقوم اعماال الحكام المادة ( )5/3باالتفاق عليها ا او اجراء التقديرات لهذه االمور .
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ا دون توان ا تقارير مصدقة لالختبارات ا فاذا وجد المهندس بأن االختبارات قد اجيزت ا يقوم بتوقيع

()5/7

شهادة االختبار ا او يصدر للمقاول كتابا بهذا المضمون  .واذا لم يكن المهندس قد حضر اجراء االختبارات ا فعليه قبول نتائجها على انها
صحيحة.

الرفـض "Rejection ":

إذا ُو مج َد نتيجة الي فحص او معاينة او قياس او اختبار ا ان ايا من التجهيزات أو المواد او المصنعيات معيب ا او انه ال يتوافق مع متطلبات
العقد ا فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات او المواد او المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول ا مع بيان االسباب الداعية للرفض ا ويتعين
على المقاول تاليا لذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقا مع متطلبات العقد .

واذا طلب المهندس اعادة االختبار الي من التجهيزات او المواد او المصنعيات ا فإنه يجب اعادة اجراء االختبارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا
 .واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة االختبار ا فإنه يتعين على المقاول إعماال للمادة ( )5/2ان

يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل .
()6/7

أعمال االصالح ”Remedial Work“ :
بالرغم من أي اختبار سابق او اصدار شهادة سابقة ا يتمتع المهندس بصالحية اصدار التعليمات الى المقاول بما يلي :

أ -اخالء الموقع من أي تجهيزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد ا و

ب -ازالة واعادة تنفيذ أي جزء من االشغال مخالف لمتطلبات العقد ا و
ج -تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سالمة االشغال ا بسبب حصول حادث ما ا او واقعة غير منظورة
ا او لغير ذلك من االسباب.

ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ا وان ينفذها خالل مدة معقولة ا ال تتجاوز المدة المحددة ( ان وجدت ) في التعليمات ا او

ان ينفذها فو ار اذا كان االمر متعلقا بتنفيذ عمل ما بصفة االستعجال كما هو مبين في الفقرة (ج) اعاله .

اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس ا فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله
ا وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقا لدفعة ما بخصوص هذا العمل ا فإنه يتعين على المقاول ا اعماال للمادة ( )5/2ان يدفع
لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا االخفاق .

()7/7

ملكية التجهيزات اآللية والمواد : "Ownership

" of Plant and Materials

إن أي بند من التجهيزات والمواد ا والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة ا يصبح ملكا لصاحب العمل ( خاليا من أي رهن او حقوق للغير )
اعتبا ار من التاريخ األبكر مما يلي :

أ -عندما يتم توريدها الى الموقع ا أو
ب-عندما يصبح المقاول مخوال لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل اعماال للمادة ( . ) 10/ 8
()8/7

عوائد حق الملكية ”Royalties“ :
على المقاول – ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك – ان يدفع عوائد الملكية وبدالت االيجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي :

أ -المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع ا و

ب -التخلص من االنقاض وناتا الحفريات والمواد الفائضة االخرى خارج الموقع ( سواء كانت طبيعية او مصنعة ) اال اذا تضمن العقد تخصيص
اماكن لطرح االنقاض داخل لموقع .
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الفصل الثامن

المباشرة  ،تأخر اإلنجاز وتعليق العمل
COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION
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()1/8

مباشرة العمل :

""Commencement of Works

يتعين على المهندس ان يرسل الى المقاول اشعا ار " بتاريخ المباشرة " قبل ( ) 7ايام على االقل ا وما لم يتم تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة ا
فان تاريخ المباشرة يجب ان يكون خالل ( )42يوما من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول.

يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياا بعد " تاريخ المباشرة"ا وأن يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي

()2/8

تأخير.

مدة االنجاز:

""Time for Completion

ينبغي على المقاول ان ينجز جميع االشغال ا واي قسم منها ( إن وجد ) خالل مدة االنجاز المحددة لالشغال بكاملها ا او الي قسم منها ا (حسب
واقع الحال ) ا بما في ذلك :

أ -تحقيق نجاح " االختبارات عند االنجاز" ا و
ب -انجاز كل االشغال المحددة في العقد ا كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها او الي قسم منها ا بحيث يمكن اعتبارها انها قد اكتملت الغراض
تسلمها بموجب المادة ( . )1/10

مدة االنجاز  240يوما تقويميا.
()3/8

برناما العمل :

""Programme

يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برناما عمل زمني مفصل خالل ( )28يوما من تاريخ تسلمه الشعار المباشرة بموجب المادة ( )1/8كما يتعين
عليه ايضا ان يقدم برنامجا معدال في أي وقت يتبين فيه ان البرناما السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ا على ان

يشتمل كل من هذه البراما على ما يلي :

أ -الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ االشغال بمقتضاه ا بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم ( إن وجدت) واعداد وثائق
المقاول والشراءا وتصنيع التجهيزات ا والتوريد الى الموقع ا واالنشاء ا والتركيب واالختبار ا و

ب -بيان ادوار المقاولين الفرعيين المسميين لكل مرحلة من مراحل العملو
ج -بيان تسلسل ومواعيد المعاينات واالختبارات المحددة في العقد ا و
د -تقري ار مساندا يتناول :

( -)1الوصف العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ا و
( -)2بيان تقديرات المقاول المعقولة العداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول مصنفة حسب االنواع ا مما يلزم تواجده
في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية .

وما لم يقم المهندس – خالل ( )21يوما من تاريخ تسلمه للبرناما – بالتعليق عليه واعالم المقاول عن مدى عدم مطابقة البرناما للعقد ا فللمقاول
حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ا مع مراعاة التزاماته االخرى وفقا للعقد  .كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين باالعتماد على ذلك البرناما
عند التخطيط الداء انشطتهم .

يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس ا دون توانا عن أية احداث محتملة او ظروف مستقبلية يمكن ان تؤثر تأثي ار عكسيا على تنفيذ
االشغال ا او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ ا ويجوز للمهندس ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به االحداث
المحتملة او الظروف المستقبلية و/او ان يقدم مقترحاته بموجب احكام المادة ( )3/13المتعلقة بالتغييرات .

اذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برناما العمل لم يعد يتوافق مع العقد ( مبينا مدى عدم التوافق ) او انه ال يتناسب مع التقدم

()4/8

الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها ا فإنه يتعين على المقاول تقديم برناما معدل الى المهندس اعماال الحكام هذه " المادة " .
""Extension of Time for Completion
تمديد مدة االنجاز :

يعتبر المقاول مخوال – اعماال للمادة ( – )1/20بالحصول على تمديد لمدة االنجاز ا اذا حصل تأخر او كان متوقعا ان يحصل تأخر ( والى أي مدى
) في موعد تسليم االشغال لغرض تطبيق المادة ( )1/10ا وذلك الي من االسباب التالية :
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أ -التغييرات ا اال اذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة ( )3/13ا او أي تغير جوهري آخر في كمية بند ما من بنود االشغال
المشمولة في العقد ا او .

ب -أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أي من هذه الشروط ا او
ج -الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية ا او

د -النقص غير المنظور في توفر المستخدمين او اللوازم مما هو ناتا عن انتشار وباء او تغيير في االجراءات الحكومية ا او
هـ -أي تأخير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل او افراده ا او اي من المقاولين االخرين العاملين لحسابه في الموقع .
اذا اعتبر المقاول نفسه مخوال لتمديد ما في " مدة االنجاز " ا فإنه يتعين عليه ان يشعر المهندس بذلك اعماال للمادة ( )1/20وعندما يقوم المهندس

بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة ( )1/20فان له ان يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له ان يزيد ا ولكن ليس له ان ينقص التمديد الكلي
لمدة االنجاز .
()5/8

التأخير بسبب السلطات:

""Delays Caused by Authorities

اذا انطبقت الشروط التالية ا وهي :

أ -بسبب ان المقاول تجاوب بجدية التباع االجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة والمشكلة قانونيا في الدولة ا و

()6/8

ب -ان هذه السلطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمل المقاول ا و
ج -ان هذا التأخير او االعاقة لم يكن منظو ار ا فإن مثل هذا التأخير او االعاقة يمكن اعتباره سببا للتأخير بموجب الفقرة (ب) من المادة ( .) 4/8
""Rate of Progress
نسبة تقدم العمل :
اذا تبين في أي وقت :

أ -ان التقدم الفعلي بطئ جدا بحيث يصبح االنجاز متعذرا خالل مدة االنجاز ا و /او
ب -ان تقدم العمل قد تخلف ( او سوف يتخلف ) عن توقيت البرناما الحالي المشار اليه في المادة (  ) 3/8ا
ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك االسباب الواردة في المادة ( ) 4/8ا عندئذ يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته الى المقاول عمال بالمادة ( ) 3/8
يبين االساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االنجاز
ليقوم باعداد برناما عمل معدلا مدعما بتقرير ّ

.

وما لم يصدر المهندس تعليمات خالفا لذلك ا فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد االساليب المعدلة ا التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل
و/او عدد مستخدمو المقاول و /او اللوازم ا على مسؤولية المقاول ونفقته .أما اذا ادت هذه االساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة

اضافيةا فانه ينبغي على المقاول– عمال باحكام المادة (  –) 5/2ان يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العملا باالضافة الى أية تعويضات عن

()7/8

التأخير( ان وجدت) بموجب المادة (  ) 7/8الحقا.
""Delay Damages
تعويضات التأخير :

اذا اخفق المقاول في االلتزام بانجاز االشغال وفقا الحكام المادة ( )2/8فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل اعماال الحكام المادة (  ) 5/2تعويضات
التأخير المترتبة على هذا االخفاق ا وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصة ا وذلك عن كل يوم اعتبا ار من

التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغالا اال ان مجموع التعويضات المستحقة بموجب هذه" المادة" ا يجب ان ال تتجاوز الحد االقصى لتعويضات
التأخير ( إن وجدت ) كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة .

تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذه االخفاق ا فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب

المادة (  ) 2/15قبل انجاز االشغال ا على ان اداء هذه التعويضات ال يعفي المقاول من أي من التزاماته النجاز االشغال او من أي من واجباته او
()8/8

التزاماته او مسؤولياته االخرى التي يتحملها بموجب العقد .
""Suspension of Works
تعليق العمل :

للمهندس – في أي وقت – ان يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من االشغال او فيها كلها  .وعلى المقاول خالل هذا التعليق ا
ان يحمي ويخزن ويحافظ على االشغال او ذلك الجزء منها ضد أي استرداد او خسارة او ضرر .

وللمهندس ايضا ان يبين اسباب التعليق في اشعاره  .فاذا – والى المدى – الذي يكون فيه التعليق من مسؤولية المقاول ا فإن احكام المواد التالية
(  9/8ا  10/8ا  ) 11/8ال تطبق .
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()9/8

تبعات تعليق العمل :

""Consequences of Suspension

اذا تكبد المقاول تأخ ار في مدة االنجاز و /او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عمال بالمادة (  ) 8/8ا و /أو استئناف العمل
ا فللمقاول ان يقدم اشعا ار الى المهندس بذلك ا لتقدير ما يستحقه المقاول عمال باحكام المادة (  ) 1/20بخصوص :

أ -أي تمديد في مدة االنجاز بسبب هذا التأخيرا اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخرا وذلك بموجب المادة (  ) 4 / 8ا و

ب -أي كلفة كهذه ا الضافتها الى قيمة العقد .

وبعد تسلم المهندس لهذا االشعار ا يتعين عليه ان يتصرف بموجب المادة ( )5/3لالتفاق على او اعداد تقديراته بشأن هذه االمور .

علما بأنه ال يستحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصالح ما هو ناتا عن عيب في تصاميمه او

مواده او مصنعيته ا او عن أي اخفاق من قبله في الحماية او التخزين او المحافظة على االشغال عمال باحكام المادة (. )8/8
()10/8

الدفع مقابل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل :
"“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension
يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التجهيزات و/او المواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقعا اذا:
أ -كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و /او الموادا قد تم تعليقه لمدة تتجاوز ( )28يومـا ا و

()11/8

ب -قام المقاول باالشارة على ان تلك التجهيزات و/او المواد اصبحت ملكا لصاحب العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن المهندس .
""Prolonged Suspension
التعليق المطول :
اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة ( )8/8لمدة تتجاوز ( )84يوما ا جاز للمقاول ان يطلب من المهندس ان يصرح له باستئناف العمل ,فاذا لم
يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خالل الـ ( )28يوما التالية لتاريخ الطلب ا جاز للمقاول ا بعد اشعار المهندس ا ان يتعامل مع
ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام " الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من االشغال  .اما اذا كان التعليق يؤثر على االشغال بمجملها ا

جاز للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد من قبله عمال باحكام المادة (. )2/16

()12/8

استئناف العمل "Resumption of Works":

اذا صدرت تعليمات او اذن من المهندس باستئناف العملا فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعينا أن يقوما بالكشف على االشغال والتجهيزات
والمواد التي تأثرت بالتعليقا وعلى المقاول ان يقوم باصالح أي استرداء او عيب او خسارة قد لحق بها خالل فترة التعليق .
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الفصل التاسع

االختبارات عند االنجاز
TESTS ON COMPLETION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1/9

التزامات المقاول "Contractor`s Obligations":
يتعين على المقاول اجراء " االختبارات عند االنجاز " طبقا الحكام هذا " الفصل " والمادة ( )4/7ا وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة

( -1/4د) .

يتعين على المقاول ان يعلم المهندس باشعار ال تقل مدته عن ( )21يوما قبل الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا الجراء أي من االختبارات عند

االنجاز .وما لم يتفق على خالف ذلك ا يتم اجراء هذه االختبارات خالل( )14يوما بعد هذا الموعد ا في اليوم او االيام التي يقوم المهندس بتحديدها
.
عند تقييم نتائا " االختبارات عند االنجاز" ا يتعين على المهندس اعتبار هامش تفاوت الثار استخدام صاحب العمل لالشغال على اداء االشغال او

خواصها االخرى  ,وعندما تعتبر االشغالا او أي قسم منهاا انها قد اجتازت مرحلة " االختبارات عند االنجاز"ا يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق
()2/9

بنتائا تلك االختبارات الى المهندس .

االختبارات المتأخرة "Delayed Tests":
اذا قام صاحب العمل بتأخير االختبارات عند االنجاز بدون مبررا يتم تطبيق احكام الفقرة الخامسة من المادة ( )4/7و/أو المادة ( )3/10بخصوص
التدخل في اجراء االختبارات.

اذا تم تأخير اجراء " االختبارات عند االنجاز" من قبل المقاول بدون مبرر ا جاز للمهندس ان يرسل اشعا ار الى المقاول يطلب منه فيه ان يعد الجراء
االختبارات خالل ( )21يوما من تاريخ تسلّم االشعار ا ويتعين على المقاول ان يجري االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او االيام التي يحددها
المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك.

اما اذا اخفق المقاول في اجراء " االختبارات عند االنجاز " خالل فترة الـ ( )21يوما ا جاز الفراد صاحب العمل ان يقوموا باجراء االختبارات على

()3/9

مسؤولية ونفقة المقاول ا وتعتبر تلك االختبارات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة .

اعادة االختبار "Retesting":

اذا اخفقت االشغال او أي قسم منها باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتم تطبيق احكام المادة ( )5/7عليها  .ويجوز للمهندس او للمقاول ان
يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته الي جزء من االشغال ذي العالقة ا على ان تعاد االختبارات تحت نفس الشروط والظروف .

()4/9

االخفاق في اجتياز االختبارات عند االنجاز :

""Failure to Pass Test onCompletion
اذا اخفقت االشغال ا او أي قسم منها ا في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتها بموجب المادة ( )3/9ا فان المهندس مخول باتخاذ أي

من االجراءات التالية :

أ -أن يأمر بتكرار اعادة االختبارات عند االنجاز مرة اخرى بموجب المادة ( )3/9ا او
ب -اذا كان هذ ا االخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من االستفادة الكاملة من االشغال او أي قسم منها فللمهندس ان يرفض
االشغال او أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) ا وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن

احكام الفقرة (-4/11ج)ا او

ج -ان يصدر المهندس شهادة تسلم لالشغال ا اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.

في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعاله ا يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته االخرى وفقا للعقد ا ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون
مناسبا لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة االن تفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذ االخفاق ا وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا

االخفاق محددا في العقد ( أو حددت طريقة احتسابه ) ا فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم التخفيض باحدى الطريقتين التاليتين :

 -1ان يتم االتفاق عليه فيما بين الفريقين ( كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط ) و يدفع مقابله قبل اصدار شهادة تسلم االشغال ا او
 -2ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين (  )5/2و (. )5/3
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الفصل العاشر

تسلّم االشغال من قبل صاحب العمل

EMPLYER'S TAKING OVER
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

()1/10

تسلم االشغال واقسام االشغال :
""Taking Over of the Works and Sections
باستثناء النص الوارد في المادة ( ) 4/9بخصوص االخفاق في اجتياز " االختبارات عند االنجاز" ا فانه يتعين ان يتم تسلم االشغال من

قبل صاحب العمل عندما :

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

 -2يكون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال ا او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا الحكـام هـذه " المادة " .
يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار" شهادة تسلم االشغال " في موعد ال يقل عن ( )14يوما من التاريخ الذي تكون فيه
االشغال – برأي المقاول -انه قد تم انجازها وانها جاهزة للتسليم ,واذا كانت االشغال مقسمة الى اقسام ا فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم
أي قسم منها بنفس الطريقة .

يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي ا خالل ( )28يوما من تاريخ تسلمه طلب المقاول :
أ -ان يصدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه االشغال ا او أي قسم منها ا انه قد تم انجازها بموجب

العقد ا باستثناء اية اعمال ثانوية متبقية وعيوب ال توثر بشكل جوهري على استعمال االشغال  -أو أي قسم منها – للغرض الذي

انشئت من اجله ( إلى أن أو حينما يتم انجاز هذه االعمال واصالح هذه العيوب )ا او

ب -ان يرفض الطلب ا مبينا االسباب ا ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول ان يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة تسلم
التقدم باشعار آخر لتسليم االشغال بموجب احكام هذه " المادة
االشغال  .ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل ّ
".
أما اذا لم يقم المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ ( )28يوماا وكانت االشغال او القسم ( حسب

واقع الحال) قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقدا وعندها يجب اعتبار شهادة " تسلم االشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر
()2/10

يوم من تلك الفترة .
تسلم اجزاء من االشغال "Taking Over of Parts of the Works” :

يجوز للمهندس – بناء على تقدير صاحب العمل منفردا– ان يصدر شهادة تسلم الي جزء من االشغال الدائمة .
ال يجوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من االشغال ( بخالف االستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم االتفاق بين

الفريقين بشأنه ) اال اذا او الى حين ان يقوم المهندس باصدارشهادة تسلم االشغال لذلك الجزء  .اما اذا قام صاحب العمل باستخدام أي
جزء قبل اصدار شهادة التسلم ا فإنه :

أ  -يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله ا و
ب -تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من االشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ ا وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به ا و
ج -يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ا اذا طلب المقاول منه ذلك .
بعد قيام المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال لجزء ما من االشغال ا فانه يجب اتاحة اقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات

الجراء ما تبقى من " اختبارات عند االنجاز" ,وعلى المقاول ان يقوم باجراء تلك االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمليا ا وقبل انقضاء
" فترة االشعار بالعيوب " التي تخص ذلك الجزء .
اذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل بتسلم جزء ما من االشغال و /او استخدامه ا  -اال اذا كان ذلك منصوصا عليه في

العقد او تمت موافقة المقاول عليه – فانه يتعين على المقاول :
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( )1ان يرسل اشعا ار الى المهندس ا و

( ) 2ان يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة ا مع مراعاة احكام المادة ( )1/20مضافا

اليها ربح معقول ا الضافتهما الى

قيمة العقد .
ويتعين على المهندسا بعد تسلمه لمثل هذا االشعارا ان يقوم عمال باحكام المادة ( )5/3باالتفاق على تلك الكلفة والربح او تقديرهما .
اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من االشغال (غير القسم ) فان تعويضات التأخير عما تبقى من االشغال يجب تخفيضها ,وبالمثلا
فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من االشغال ( ان وجد ) اذا تم تسلم جزء ما منها يتم تخفيضها ايضا ,اما التخفيض في
تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية لالشغـال او القســم من االشغـــال

( حسب واقع الحال ) ويتعين على المهندس عمال باحكام المـادة ()5/3ا ان يقوم باالتفاق عليها او ان يعد التقديرات المتعلقة بهذه
النسب ,علما بأن احكام هذه الفقرة ال تطبق اال على المقدار اليومي لتعويضات التاخير بموجب المادة ( )7/8وال تؤثر على قيمة الحد

االقصى لها .

()3/10

التدخل في اجراء االختبارات عند االنجاز:
"“Interference with Tests on Completion
اذا تعذر على المقاول اجراء " االختبارات عند االنجاز" – لفترة تتجاوز ( )14يوما الي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤوال عنه ا فانه يجب

اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) انه قد تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز
االختبارات عند االنجاز.

ويتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقا لذلك ا ولكن يتعين على المقاول ان يقوم باجراء االختبارات عند االنجاز في
اقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " ,وعلى المهندس ان يرسل اشعا ار بمهلة ( )14يوما يتضمن اجراء االختبارات
عند اإلنجاز بموجب الشروط ذات العالقة في العقد .

اذا تكبد المقاول تأخ ار في مدة االنجاز و /او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء االختبارات عند االنجاز ا فللمقاول ان يرسل اشعا ار
الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة ( )1/20ا بخصوص -:

أ -أي تمديد في مدة االنجاز مما نتا عن هذا التأخر ا اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ا وذلك بموجب المادة (. )4/8
أ -أي كلفة كهذه مع ربح معقول ا و اضافتهما الى قيمة العقد .
ب-

()4/10

وعلى المهندس – بعد تسلمه الشعار المقاول -أن يقوم إعماال للمادة ( )5/3باالتفاق عليها أو إعداد التقديرات المتعلقة بهذه
األمور.

االسطح التي تتطلب اعادتها الى وضعها السابق :
“”Surfaces Requiring Reinstatement
باستثناء ما نص عليه خالفا لذلك في شهادة تسلم االشغال ا فان شهادة التسلم الي قسم او جزء ما من االشغال ا ال يمكن اعتبارها

تصديقا على انجاز أية اراض او اسطح اخرى تتطلب اعادتها الى وضعها السابق .
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الفصل الحادي عشر

المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

()1/11

إنجاز االعمال المتبقية واصالح العيوب :
""Completion of Outstanding Work and Remedying Defects
المقاول ا واي قسم
االشغال ووثائق
لغاية ان تكون

منها

ا

في

الحالة

التي

يتطلبها

العقد

( باستثناء ما قد ينجم عن االستعمال العادي واالستهالك المتوقع ) بتاريخ انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " المتعلقة بها ا او بعدها مباشرة

باقصر فترة ممكنة عمليا ا فانه يتعين على المقاول :

أ -انجاز أي عمل متبق اعتبا ار من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ا خالل مدة معقولة وفقا لتعليمات المهندس ا و
ب-

تنفيذ

جميع

االعمال

المطلوبة

الصالح

العيوب

او

الضرر

وفقا

لتعليمات

صاحب

العمل

( او من ينوب عنه ) ا بتاريخ او قبل انقضاء فترة اإلشعاربالعيوب في تلك االشغال او في أي قسم منها ( حسب واقع الحال ).

واذا ما ظهر عيب او حدث ضررا فانه يتعين على صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ان يرسل للمقاول اشعا ار بها .
()2/11

كلفة اصالح العيوب " Cost of Remedying Defects":
يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المشار اليها في الفقرة(-1/11ب)على مسؤوليته ونفقته الخاصةااذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه

االعمال الى:

أ -أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه ا او

ب -تقديم تجهيزات او مواد او مصنعية مخالفة لشروط العقد ا او
ج -أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .
اما اذا كانت ا والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي سبب اخر ا كليا او جزئيا فانه يجب ابالغ المقاول بذلك من قبل صاحب العمل (

او نيابة عنه ) دون توان وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام المادة ( )3/13المتعلقة باجراء التغييرات .
()3/11

تمديد فترة االشعار بالعيوب :
”“PeriodExtension of Defects Notification
ــد الـــذي تكـــون
لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي تمديـــد فتـــرة االشـــعار بـــالعيوب فـــي االشـــغال او أي قســـم منهـــا بموجـــب المـــادة ()5/2ا والـــى الحـ ّ
فيـــه هـــذه االشـــغال او أي قســـم منهـــا او أي بنـــد رئيســـي مـــن التجهيـــزات ( حســـب واقـــع الحـــال بعـــد تســـلمه) ال يمكـــن اســـتعماله لالغـــراض
المقصودة منه ا وذلك بسبب وجود عيب او ضررا اال انه ال يجوز تمديد تلك الفترة الكثر من سنتين .

اذا تم تعليق توريد التجهيزات و/او المواد او تركيبها بموجب احكام المادة ( ) 8/8ا او بناء على اجراءات المقاول بموجب احكام المادة ()1/16
فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا " الفصل " ال تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كانت سوف

تنقضي به فترة اإلشعار بالعيوب لتلك التجهيزات و/او الموادا لو لم يحصل ذلك
()4/11

االخفاق في اصالح العيوب " Failure to Remedy Defects" :

اذا اخفق المقاول في اصالح أي عيب او ضرر خالل فترة معقولة ا جاز لصاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ان يرسل اشعارا بشكل معقول الى

المقاول يحدد فيه موعدا آخر الصالح تلك العيوب او االضرار قبل انقضائه .
واذا اخفق المقاول في اصالح العيب او الضرر في هذا الموعد المشار اليه وترتب على ذلك ان يتم االصالح على حساب المقاول اعماال للمادة

( )2/11ا جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االجراءات التالية ( حسب اختياره ) :

أ -ان يقوم بتنفيذ العمل بنفسه او بواسطة اخرين ا بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول ا ولكن دون ان يتحمل المقاول اية مسؤولية عن هذا
العمل المنفذ  .وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول – اعماال للمادة ( – )5/2ان يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من

تكاليف الصالح العيب او الضرر .

ب -ان يطلب الى المهندس ان يتوصل إلى اتفاق او ان يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابلها حسب اجراءات المادة ( )5/3ا او

ج -اذا كــــان العيــــب او الضــــرر يــــؤدي الــــى حرمــــان صــــاحب العمــــل بصــــورة جوهريــــةا مــــن االســــتفادة الكاملــــة مــــن االشــــغال أو أي جــــزء
رئيســــي منهــــا فلــــه ان ينهــــي العقــــد بكاملــــها او انهــــاءه بالنســــبة لــــذلك الجــــزء الرئيســــي منهــــا ممــــا ال يمكــــن اســــتخدامه لالغــــراض
المقصــــودة منــــها وبــــدون االجحــــاف بأيــــة حقــــوق اخــــرى تترتــــب لصــــاحب العمــــل بموجــــب العقــــدا او غيــــر ذلــــك مــــن االســــبابا وبحيــــث
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يكـــون لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي اســـترداد جميـــع المبـــالغ التـــي تـــم دفعهـــا علـــى االشـــغال او علـــى ذلـــك الجـــزء ( حســـب واقـــع الحـــال )
()5/11

مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخالء الموقع واعادة التجهيزات والمواد الى المقاول .

إزالة االشغال المعيبة :

""Removal of Defective Work

اذا كان العيب او الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة ا فانه يجوز للمقاول – بعد الحصول على موافقة صاحب العمل – ان ينقل

من الموقع لغرض اصالح اية اجزاء من التجهيزات تكون معيبة او تالفة ا اال ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان يزيد قيمة ضمان
()6/11

االداء بما يعادل كامل قيمة االستبدال لتلك التجهيزات المنقولة ا او ان يقدم ضمانا آخر مناسبا بشأنها .
""Further Tests
االختبارات االخرى :

اذا كان العمال اصالح أي عيب او ضرر تأثير على اداء االشغال ا فإنه يجوز للمهندس ان يطلب إعادة اجراء أي من االختبارات الموصوفة في
العقد ا على ان يتم ذلك الطلب خالل ( )28يوما من تاريخ اتمام اصالح العيب او الضرر .
يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجبها االختبارات السابقة ا اال ان كلفة اجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤوال

()7/11

عن العيب او الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة ( )2/11فيما يخص كلفة اعمال االصالح .
""Right of Access
حق الدخول الى الموقع :

()8/11

بموجب احكام هذا " الفصل " ا اال فيما ال يتعارض مع االعتبارات االمنية المعقولة لصاحب العمل .
""Contractor to Search
واجب المقاول في البحث عن االسباب :

الى ان يتم اصدار " شهادة االداء " ا يظل المقاول متمتعا بحق الدخول الى االشغال ا كما يتطلب االمر بصورة معقولة الغراض الوفاء بالتزاماته

يتعـــين علـــى المقـــاول – اذا طلـــب المهنـــدس ذلـــك – ان يبحـــث بموجـــب توجيهـــات المهنـــدس عـــن اســـباب أي عيـــب فـــي االشـــغال ,ومـــا لـــم
تكـــن كلفـــة اصـــالح العيـــوب علـــى حســـاب المقـــاول بموجـــب احكـــام المـــادة ( )2/11ا فانـــه يتعـــين علـــى المهنـــدس ان يقـــدر الكلفـــة المترتبـــة
علــــى عمليــــة البحــــث عــــن االســــباب ا مــــع ربــــح معقــــول ا بموجــــب احكــــام المــــادة ( )5/3إمــــا باالتفــــاق او باعــــداد التقــــدير الــــالزم لهــــا
واضافتهما الى قيمة العقد .

()9/11

شهادة االداء :

""Performance Certificate

ال يعتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته اال بعد ان يقوم المهندس باصدار " شهادة االداء " للمقاول مبينا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول
انه قد اكمل االلتزامات المطلوبة منه بموجب العقد .
يتعين على المهندس ان يصـــدر " شـــهادة االداء " خالل ( )28يوما من بعد انقضـــاء آخر فترة من فترات االشـــعار بالعيوب ا او في اقرب فرصـــة

ممكنة ,بعد ان يكون المقاول قد قدم جميع " وثائق المقاول " وانجز االشــغال وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك اصــالح اية عيوب فيها ا كما يتم
ارسال نسخة من شهادة االداء تلك الى صاحب العمل .
()10/11

ان " شهادة االداء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول االشغال .
"" Unfulfilled Obligations
االلتزامات غير المستوفاه :
بعد ان يتم صــــدور " شــــهادة االداء "ا يبقى كل فريق مســــؤوال عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه .وعليه ا يظ ّل العقد ســــاري المفعول بين
الفريقين الى ان يتم تحديد طبيعة ومدة االلتزامات غير المستوفاة .

()11/11

اخالء الموقع:

" "Clearance of Site

يتعين على المقاول ا عند تســــــــلمه لشــــــــهادة االداء ا ان يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول ا والمواد الفائضــــــــة والحطام والنفايات

واالشغال المؤقتة .

واذا لـــم تكـــن جميـــع هـــذه المعـــدات واللـــوازم قـــد تمـــت ازالتهـــا خـــالل ( )28يومـــا مـــن بعـــد تـــاريخ تســـلم صـــاحب العمـــل لنســـخة " شـــهادة االداء

" ا فانــــه يحــــق لصــــاحب العمــــل ان يبيــــع او يــــتخلص مــــن بقاياهــــا ا ويكــــون صــــاحب العمــــل مخــــوال بــــأن يســــترد التكــــاليف التــــي تكبــــدها
التمام عملية البيع او التخلص واستعـادة الموقـع .
يدفع للمقاول أي رصيد فائض من ح صيلة البيع  .اما اذا كانت قيمة ما تم تح صيله تقل عما انفقه صاحب العمل ا فانه يتعين على المقاول ان

يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل .
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الفصل الثاني عشر

كيل االشغال وتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

()1/12

كيل االشغال :

""Works to be measured

تكال االشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا " الفصل " .
عندما يطلب المهندس كيل أي جزء من االشغال فإن عليه ان يرسل إشعا ار معقوال إلى ممثل المقـاول ا والذي يتعين عليه :
أ -ان يمتثل دون توان اما بالحضور او ان يرسل ممثال آخر مؤهال لمساعدة المهندس في اجراء الكيل ا أو

ب -ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه .

اذا تخلف المقاول عن الحضور او ارسال ممثل عنه ا فعندها يعتبر الكيل الذي يعده المهندس ( أو من ينوب عنه ) مقبوال ككيل صحيح .
وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في العقد ا حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود ا فانه يتعين على المهندس اعدادها وعلى
المقاول ا حينما يدعى لذلك ا ان يحضر لتفحص القيود لالتفاق عليها مع المهندس ا ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة  .فاذا تخلف المقاول

عن الحضور تعتبر القيود مقبولة وصحيحة

أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقةا فإنه يتعين عليه أن يشـــــــعر المهندس بذلكا مبينا األمور التي
يزعم بأنها غير صــــــحيحة في تلك القيود ويتعين على المهندس بعد تســــــلمه لهذا اإلشــــــعارا أن يقوم بمراجعة القيود فإما أن يؤكدهاا أو أن يعدل

عليها وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك اإلشعار إلى المهندس خالل ( )14يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصهاا فإنها تعتبر مقبولة وصحيحة.
()2/12

أسلوب الكيل :

”"Method of Measuremen

باستثناء ما يرد خالفا لذلك في العقد وعلى الرغم من وجود أية اعراف محليةا يتم الكيل على النحو التالي :
 -1تكال االشغال كيال هندسيا صافيا للكميات الفعلية لكل بند من بنود االشغال الدائمة ا و

()3/12

 -2يكون اسلوب الكيل وفقا لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق.
تقدير القيمة"Evaluation":

باســـــــــتثناء ما هو وارد خالفا لذلك في العقد ا فانه يتعين على المهندس – عمال باحكام المادة ( – )5/3أن يقوم باالتفاق على قيمة العقد او

تقديرها باحتســاب القيمة لكل بند من بنود االشــغال ا وذلك باعتماد الكيل الموافق عليه او الذي يتم تقديره بموجب احكام المادتين ( 1/12و )2/12

اعاله ا وبسعر الوحدة المناسب للبند .
يكون ســـعر الوحدة المناســـب للبند كما هو محدد في العقد ا فاذا لم يكن هذا البند موجودا ا يعتمد ســـعر الوحدة لبند مشـــابه  .ومع ذلك فانه يلزم
تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من االشغال ا في الحالتين التاليتين :

أ )1( -اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على ( )%10من الكمية المدونة في جدول الكميات او أي جدول آخرا و
المحدد في العقد لهذا البند ا يتجاوز ( )%0.01من قيمة العقد المقبولة "ا و
التغير في الكمية بسعر الوحدة
ّ
( )2كان حاصل ضرب ّ
( )3كان الختالف الكمية هذا اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد علـى ()%1ا و
( )4إن هذا البند لم تتم االشارة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثابت " ا او
ب )1(-ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغييربموجب احكام الفصل " الثالث عشر " و
( )2انه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ا و

( )3انه ال يوجد له ســــعر وحدة محدد مناســــب الن طبيعة العمل فيه ليســــت متشــــابهة مع أي بند من بنود العقد ,او ان العمل ال يتم تنفيذه
ضمن ظروف مشابهة لظروفه .
يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من اسعار بنود العقد ذات الصلة ا مع تعديالت معقولة لشمول اثر االمور الموصوفة في الفقرتين ( أ ) و  /أو (

ب ) اعاله ا حسبما هو واجب للتطبيق منها .

واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل مضافا اليها ربح
معقول ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات عالقة .

والى ان يحين وقت االتفاق على ســعر الوحدة المناســب او تقديره فإنه يتعين على المهندس ان يقوم بوضــع ســعر وحدة مؤقت الغراض شــهادات

الدفع المرحلية .

43
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024-A.docx

()4/12

االلغاءات ”Omissions ”:
عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا ما (أو كال ) من التغيير ( االمر التغييري ) ا ولم يكن قد تم االتفاق على تحديد قيمته ا فانه :

أ -اذا كان المقاول سوف يتكبد ( او قد تكبد ) كلفة ما كان مفترضا فيها ان تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزءا من " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لم
يحصل االلغاء ا و

ب -بالغاء العمل سوف ينتا عنه ( او نتا عنه ) ان هذا المبلغ ال يشكل جزءا من قيمة العقد ا و
ج -ان هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له ففي مثل هذه الحالـــــة

يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك

مع تقديم التفصيالت المؤيدة  .كما يتعين على المهندس ا عند تسلمه لهذا االشعار – عمال باحكام المادة ( – )5/3ان يتوصل باالتفاقا او

ا ن يقوم باعداد التقدير الالزم لهذه الكلفة ا الضافتها الى قيمة العقد.
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الفصل الثالث عشر

التغييرات والتعديالت
VARIATIONS AND ADJUSTMENTS

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/13

صالحية احداث التغيير "Right to Vary" :

بإمكان المهندس ا في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم االشغال ا ان يبادر باحداث تغييرات في االشغال ا سواء من خالل تعليمات يصدرها ا او
بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحا للنظر فيه .

يتعين على المقاول ان يلتزم بكل تغيير ( امر تغييري ) وينفذه بدون توان ا اال اذا قدم المقاول اشـــــعا ار الى المهندس يعلمه فيه بانه ال يســـــتطيع
ان يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية ا على ان يرفق باشعاره التفصيالت المؤيدة لرأية  .لدى تسلم المهندس لمثل هذا
يعدل في تعليماته .
اإلشعار ا يتعين عليه اما ان يلغى اويثبت او ّ
يمكن ان يشتمل كل تغيير ( امر تغييري ) على ما يلي -:

أ -تغييـــرات فـــي الكميـــات الي بنـــد مـــن بنـــود االشـــغال المشـــمولة فـــي العقـــد ( اال ان مثـــل هـــذه التغييـــرات ال تشـــكل امـــ ار تغييريـــا بالضـــرورة )
ا أو

ب -تغييرات في النوعية او الخصائص االخرى الي بند من بنود االشغال ا أو
ج -تغييرات في المناسيب واالماكن و/او االبعاد الي جزء من االشغال ا أو
د -الغاء أي من االشغال ( اال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين ) ا أو

هـ -تنفيذ أي عمل اضافي ا او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة  -ما لم و حتى ذلك أي " اختبارات عند االنجاز " متعلقة
بها ا او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال استكشافية اخرى ا او

ز -تغييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ االشغال .
ال يحق للمقاول ان يجري أي تغيير و/او أي تعديل في االشــــغال ا اال اذا قام المهندس ( أو الى ان يقوم ) باصــــدار تعليمات به او موافقته على
()2/13

اجراءه كتغيير .

القيمية "Value Engineering":
الهندسة
ّ
يمكن للمقاول في أي وقت ان يقدم الى المهندس اقتراحا خطيا ا يعرض فيه رأيه ا الذي إن تم اعتماده ا فانه :
 -1يعجل في انجاز االشغال ا أو

 -2يخفض قيمة االشغال ( لمصلحة صاحب العمل ) فيما يخص عمليات التنفيذ او صيانة او تشغيل االشغال ا او
 -3يحسن من فاعلية او قيمة االشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل ا او

 -4انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل .
يتعين ان يتم اعداد االقتراح على حساب المقاول ا وان يكون مستوفيا لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة في المادة ( )3/13الحقا .

اذا اشــتمل عرض المقاول ا الذي تتم موافقة المهندس عليه ا تعديال على تصــميم أي جزء من االشــغال الدائمة ا فانه يتعين القيام بما يلي ( اال
اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ) :

أ  -ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ا و
ب -تطبق عليه احكام الفقرات ( -1/4أ ا با جا د) المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ا و
ج -اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء ا فانه يتعين على المهندس ا عمال باحكام المادة ( )5/3ان يقوم باالتفاق

على او تقدير بدل االتعاب المترتب على تعديل التصـــميم لتضـــمينه في قيمة العقد  .ويكون هذا البدل مســـاويا لــــــــــــ ( )%50من الفرق بين
المبلغين التاليين :

( -)1التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء ا مما هو ناتا عن التعديل ا باستثناء التعديالت بسبب تغيير التشريعات بموجب المادة
(  )7/13ا والتعديالت بسبب تغير التكاليف بموجب المادة ( )8/13ا و

( - )2التخفيض الحاصـــل ( ان وجد ) في قيمة تلك االجزاء المغيرة بالنســـبة لصـــاحب العمل ا مأخوذا في االعتبار اي نقص في النوعية او
العمر المتوقع او الفاعلية التشغيلية .

اال انه اذا وجد أن قيمة ( )1تقل عن قيمة ( )2ا فعندها ال يحتسب أي بدل لالتعاب .
()3/13

اجراءات التغيير"Variation Procedure" :
اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول ا قبل اصــدار التعليمات بتغيير ما ا فإنه يتعين على المقاول ان يســتجيب للطلب كتابيا في اســرع وقت
ممكن عمليا ا اما بإبداء اسباب عدم قدرته على االمتثال ( ان كان هذا هو الحال )ا او بأن يقدم ما يلي :
أ  -وصفا لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرناما العمل لتنفيذها ا و

45
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024-A.docx

ب -مقترحات المقاول الي تعديل يلزم ادخاله على برناما العمل المقدم منه بموجب المادة ()3/8ا واثره على مدة االنجاز ا و

ج -اقتراح المقاول بخصوص تقدير قيمة التغيير .
يتعين على المهندس ا باســـــــــرع ما يمكن عمليا ا بعد تســـــــــلمه القتراح المقاول ( بموجب المادة ( )2/13او لغير ذلك ) ان يرد على المقاول إما

بالموافقة او عدم الموافقة او ان يرسل تعليقاته عليه ا علما بأنه يتعين على المقاول ان ال يؤجل تنفيذ أي عمل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد .
أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما ا مع طلب تســـــــــجيل النفقات ا يجب ان تصـــــــــدر من المهندس الى المقاول ا وعلى المقاول ان يعلمه بتســـــــــلم تلك

التعليمات .
يتم تقدير قيمة كل " تغيير" بموجب احكام " الفصــــــل الثاني عشــــــر" ا اال اذا اصــــــدر المهندس تعليماته او وافق على غير ذلك عمال باحكام هذا
الفصل " .

()4/13

الدفع بالعمالت الواجب الدفع بها :
""Payment in Applicable Currencies
اذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة ا فعندها ا اذا تم االتفاق على أي تعديل لالسعار او الموافقة عليه ا ان تم اجراء تقدير
بشأنه ا كما ذكر اعاله ا فانه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العمالت الواجب الدفع بها  .وبناء عليه ا فانه يجب االشارة الى

()5/13

المبالغ االحتياطية " Provisional Sums" :

النسب الفعلية او المتوقعة للعمالت التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير ا ونسب العمالت المختلفة المحددة لدفع قيمة العقد .

يتم استخدام كل مبلغ احتياطي فقط كليا او جزئيا وفقا لتعليمات المهندس ا ويتم تعديل قيمة العقد وفقا لذلك .
ال يشـــمل المبلغ االجمالي الذي يدفع للمقاول اال تلك المبالغ المتعلقة بالعمل او اللوازم او الخدمات التي تم رصـــد المبلغ االحتياطي الجلها ا وفقا
لتعليمات المهندس  .ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهندس ان يصدر تعليمات بخصوص ما يلي -:

أ -لعمل ينفذه المقاول ( بما في ذلك التجهيزات او المواد او الخدمات المطلوب تقديمها ) ا ويتم تقدير قيمته كتغيير بموجب المادة ( )3/13و/أو
ب -التجهيزات او المواد او الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول ا ويتم تقدير قيمتها على النحو التالي ا الضافتها إلى قيمة العقد :

 -1المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول ( او المستحقة الدفع من قبله ) ا و

 -2مبلغا مقابل الم صاريف االدارية والربح ا مح سوبا كن سبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق الن سبة المئوية ذات ال صلة ( إن وجدت) كما
حددت في أي من الجداول المناسبة ا فان لم ترد مثل هذه النسبة في الجداول ا فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة .

يتعين على المقاول ا عندما يطلب المهندس منه ذلك ا ان يقدم له العروض المسعرة والفواتير والمستندات والحسابات او االيصاالت االثباتية .
()6/13

العمل باليوميه "DayWork" :
لالعمال الصغيرة او ذات الطبيعة الطارئة ا يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس العمل باليوميةا وعندئذ يتم تقييمه بموجب

جدول " العمل باليومية " المشمولة بالعقد ا وباالجراءات المحددة تاليا اما اذا لم يوجد جدول " للعمل باليومية " مشموال في العقدا فان احكام هذه
المادة ال تطبق.

يتعين على المقاول – قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم – ان يقدم الى المهندس العروض المسعرة ا كما انه يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع
ان يقدم الفواتير والمستندات والحسابات او االيصاالت المتعلقة بأي من هذه اللوازم .
وباستثناء اية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للدفع مقابلهاا فانه يتعين على المقاول ان يقدم كشوفا يومية دقيقة ( على نسختين
) تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق :

أ -اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول ا و
ب -تحديد انواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة ا و
ج -كميات وانواع التجهيزات والمواد المستعملة .

يقوم المهندس بتوقيع نســخة واحدة من كل كشــف اذا وجده صــحيحا او وافق عليه ا ومن ثم يعيده الى المقاول  .الحقا لذلك يقوم المقاول بتقديم
كشف مسعر بهذه الموارد الى المهندس قبل تضمينه في كشف الدفعة التالية بموجب احكام المادة (. )3/14
•

المادة ( )8/13و ):( 7/13
يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشروط العامة والخاصة وجميع البنود المتفرعة منها وتعديالتها ويستعاض عنها بالنص
التالي :
(( ال يستحق المقاول اي تعويض عن اي تغير في التكاليف سواء الناجمة عن التغيير في التشريعات و القوانين بما فيها التعليمات
الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسعار ( ارتفاعا /انخفاضا ) على اجور االيدي العاملة و/او اسعار اللوازم و/او المواد
وغيرها من مدخالت االشغال والتي تشمل التغيير في اسعار المحروقات و/او المواد الرئيسية المدرجة في جدول الكميات  ,ويكون السعر

المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))
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الفصل الرابع عشر

قيمة العقد والدفعات
CONTRACT PRICE AND PAYMENTS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/14

قيمة العقد ""The Contract Price:
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ا فانه :

أ  -يتم االتفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة (  ) 3/12ا وتكون هذه القيمة خاضعة الي تعديالت تتم بموجب احكام العقد ا و
ب -يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها من قبله بموجـب العقدا وال يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي
من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي المـادة (  ) 7/13ا و

ج -ان الكميات المدونة في جدول الكميات او غيره من الجداول هي كميات تقريبية ا وال تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية والدقيقة :
 -1لتلك االشغال المطلوب من المقاول تنفيذها ا او

 -2الغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و

د  -يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ا خالل ( )28يوما من تاريخ المباشـــرة ا اقتراحه المتعلق بتحليل الســـعر لكل بند تم تســـعيره في
()2/14

الجداول كمبلغ مقطوع  .وللمهندس ان يعتبر هذا التحليل عند اعداده شهادات الدفع ا اال انه ال يعتبر ملزما باعتماده .

الدفعة المقدمة ”Advance Payment ”:

يدفع صـــــــاحب العمل الى المقاول دفعة مقدمة ا كقرض بدون فائدة الغراض التجهيز ا عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام

هذه " المادة " .ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع اقســـــاطها ( ان تعددت ) والعمالت التي يتم دفعها بها ا باالســـــلوب المحدد في
ملحق عرض المناقصة .

ما لم ا والى ان يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ا او اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمة في ملحق عرض المناقصة ا فان احكام هذه

المادة ال تطبق .

يقوم المهندس بعد تسلمه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة عمال باحكام المادة ( )3/14باصدار شهادة دفع مرحلية للقسط االول من تلك الدفعة
ا وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم :

 -1ضمان االداء بموجب المادة ( )2/4ا و

 -2كفالة الدفعة المقدمة مســــاوية في قيمتها وعمالتها لقيمة الدفعة المقدمة ا وبحيث تكون صــــادرة عن كيان مالي ومن داخل دولة ( او نظام
تشريعي آخر ) يوافق عليهما صاحب العمل ا وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها صاحب
العمل .

يتعين على المقاول المحافظة على اســـتمرار صـــالحية كفالة الدفعة المقدمة حتى ســـداد قيمة الدفعة المقدمة الى صـــاحب العمل بكاملها ا ولكن
يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة اوال باول بالقدرالمسترد من المقاول كما يتم بيانه في شهادات الدفع  .واذا كان من بين شروط الكفالة انقضائها
بتاريخ محدد ا ولم يكن قد تم اســـترداد قيمتها قبل ( )28يوما من تاريخ حلول موعد انقضـــائها ا فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ا

ان يمدد صالحيتها الى حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل .
يتم اســترداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصــميات بنســب مئوية من شــهادات الدفع ا على النحو التاليا ما لم يكن قد تم تحديد نســب اخرى

في ملحق عرض المناقصـة :
أ  -كخصـــــميات تبدأ بشـــــهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصـــــدقة ( باســـــتثناء الدفعة المقدمة والخصـــــميات االخرى ورد المحتجزات ) ما يتجاوز

( )%10من قيمة العقد المقبولة مخصوما منها المبالغ االحتياطية ا و
ب -يــــتــــم اجــــراء الــــخصـــــــــــــمــــيـــــات بــــنســـــــــــــبـــــة اســـــــــــــتــــهــــالك الـــــديــــن لــــــــــــــــــــــ ( )%25مــــن قــــيــــمـــــة كـــــل شـــــــــــــهـــــادة دفــــع
ورد المحتجزات ) بالعمالت ونسب الخصم من الدفعة المقدمة ا حتى ذلك الوقت الذي
( باستثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصميات االخرى ّ
يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة .

اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام " الفصل الخامس عشر " او الفصل
المسدد يصبح مستحقا
السادس عشر"أو انهاء العقد بموجب احكام الفصل االتاسع عشر"– حسب واقع الحال – فإن رصيد الدفعة المقدمة غير
ّ

()3/14

وواجب السداد فو ار من المقاول الى صاحب العمل .

تقديم طلبات الدفع المرحلية :
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”” Certificate Application for Interim Payment
يــــتــــعــــيــــن عــــلــــى الــــمــــقـــــاول ان يــــقـــــدم الــــى الــــمــــهــــنـــــدس بــــعـــــد نــــهـــــايـــــة كـــــل شـــــــــــــهــــر كشـــــــــــــف الــــمــــطـــــالــــبـــــة بـــــالـــــدفــــع

( من  6نســـــــخ ) وبحيث يكون الكشـــــــف معدا على النموذج المعتمد من قبل المهندس ا ومبينا فيه تفاصـــــــيل المبالغ التي يعتبر المقاول انها
تستحق له ا ومرفقا به الوثائق المؤيدة ا بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خالل هذا الشهر بموجب احكام المادة (.) 21/4

يجب ان يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية ا حسب انطباقها ا والتي يجب ان يعبر عنها بعمالت الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة

العقد ا وبالترتيب التالي - :

أ  -القيمة التعاقدية التقديرية لالشـــغال المنفذة ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشـــهــــــــــــر ( شـــاملة التغييرات ا ولكن باســـتبعاد المفردات
المذكورة في الفقرات :ب ا جا دا هـ ا و ا ز ادناه ) ا و
تغيــــر التشــــريعات او بســــبب تغيــــر التكــــاليفا عمــــال باحكـــــام
بســــبب
االســــعار
ب-أي مبــــالغ يجــــب اضــــافتها او خصــــمها مقابــــل تعــــديل
ّ
المادتين (  7/13و )8/13ا و

ج -أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزاتا وبواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة اقتطاعا من اجمالي المبالغ المتحققة اعاله ا
حتى ان تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد االقصى لقيمة المحتجزات ( ان وجد) كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة

او
د -اية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها ا بموجب احكام المادة ( )2/14ا و

هـ-أية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص التجهيزات والمواد بموجب احكام المادة ( )5/14ا و
و -اي إضــــافات او خصــــميات اخرى تكون قد أصــــبحت مســــتحقة بموجب أي من احكام العقد ا او لغير ذلك من االســــباب ا بما في ذلك تلك
الناجمة عن احكام " الفصل العشرين " ا و

()4/14

ز -خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة .
جدول الدفعات ": "Schedule of Payments

اذا تضمن العقد جدوال للدفع محددا فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقساط ا عندئذ ا وما لم يكن قد نص على غير ذلك في هذا الجدول :

أ -إن االقساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة (-3/14أ) اعــالها و
ب-ال تطبق المادة ( )5/14المتعلقة بالتحضيرات ا و

ج-اذا لم تكن هذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال ا ووجد بأن التقدم الفعلي لالشغال المنفذة يقل عما هو محدد في
جدول الدفعات ا فللمهندس عندئذا ان يشرع بتطبيق احكام المادة ( ) 5/3لالتفاق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدى
تقدم العمل عن ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق لالقساط .
الذي تاخر به ّ
أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات ا فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمة للدفعات التي يتوقع انها تســـــــــتحق له في

()5/14

نهاية كل دورة ربع سـنوية على ان يتم تقديم التقدير االول خالل ( )42يوما من تاريخ المباشـرة ويسـتمر تقديم التقديرات المصـححة في نهايات
الدورات الربعيةا الى ان يتم اصدار شهادة تسلم االشغال .
التجهيزات والمواد المقصود استعمالها في االشغال ( التحضيرات ) :
”"Plant and Materials Intended for the Works
اذا كانت احكام هذه " المادة" تنطبق ا يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية ا عمال باحكام الفقرة ( – 3/14هـ ) ما يلي -:

 -1مبلغا مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في االشغال الدائمة ا و

 -2التخفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات والمواد قد دخلت كجزء من االشــــــغال الدائمة بموجب احكام الفقرة

(-3/14أ) .

اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين ( ب – )1و (ج )1-ادناه مشمولة ضمن ملحق عرض المناقصة ا فان احكام هذه المادة ال تطبق .
يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم استيفاء الشروط التالية :
يتعين على المهندس ان ّ
أ -ان يكون المقاول :
 -1قد احتفظ بقيود وافية جاهزة للمعاينة ( بما فيها طلبات الشراء وااليصاالت ا والتكاليف ا واستعمال التجهيزات والمواد ) ا و
 -2قد قدم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات والمواد الى الموقع ا مؤيدا ببيانات اثباتية كافية ,
وان أيا مما يلي -:
ب -ان التجهيزات والمواد ذات العالقة :

 -1هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها ا و
 -2انها قد تم شحنها باتجاه الدولة ا أي الى الموقع ا عمال باحكام العقد ا و
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 -3انها موصوفة ضمن سند شحن صحيح او أي اثبات اخرى للشحن ا وتم ت سليمها الى المهندس مع بيانات دفع اجرة الشحن والتأمين ا
وغيرها من وثائق االثباتات المطلوبة ا وكفالة بنكية معدة على نموذج وصــــــادرة عن كيان مالي موافق عليها من قبل صــــــاحب العمل

وبالمبالغ والعمالت المحد دة بموجب احكام هذه " المادة"  .يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج الدفعة المقدمة المشـــــــار
اليه في المادة ( ) 2/14ا شـــــريطة ان تظل ســـــارية المفعول حتى يتم ايصـــــال التجهيزات والمواد وتخزينها بشـــــكل مالئم في الموقع ا
وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء ا او :

ج -ان التجهيزات والمواد ذات العالقة :
 -1هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع ا و

 2انها قد تم ايصــالها وتخزينها في الموقع بصــورة مناســبة وحمايتها ضــد الفقدان او الضــرر او

االســترداءا ويظهر انها تفي متطلبات

العقد .
عندها يكون المبلغ االضافي الذي يتم تصديقه معادال (  ) %80من تقديرات المهندس لكلفة التجهيزات والمواد ( بما في ذلك كلفة االيصال الى
الموقع ) ا مع االخذ في الحسبان الوثائق المذكورة في هذه المادة والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد .

تكون العمالت لهذا المبلغ االضـــافي مماثلة لما ســـيتم به صـــرف الدفعات المســـتحقة بموجب الفقرة (-3/14أ) في ذلك الوقت ا يجب مراعاة ان

تكون شــــهادة الدفع شــــاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه ا والذي يعتبر معادال لما يطبق على هذا المبلغ والدفع بانواع ونســــب العمالت الواجب
تطبيقها ا لهذه القيمة االضافية للتجهيزات والمواد ذات العالقة .
()6/14

اصدار شهادات الدفع المرحلية
""Issue of Interim Payment Certficates
لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حين ان يتسلم صاحب العمل ضمان االداء ويوافق عليـــــــــه ا وبعدها يتعين على المهندس –
خالل مدة ( )28يوما من تاريخ تســلمه لكشــف الدفعة والوثائق المؤيدة لها  -ان يصــدر الى صــاحب العمل شــهادة دفع مرحلية مبينا فيها المبلغ
الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة ا ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة .

اال ان المهندس ال يعتبر ملزما قبل صدور " شهادة تسلم االشغال " باصدار أي شهادة دفع مرحلية ا اذا كانت قيمتها ( بعد خصم المحتجزات
واالقتطاعات االخرى ) اقل من الحد االدنى ( ان وجد ) للدفعة المرحلية المشـــــار اليه في ملحق عرض المناقصـــــة ا وفي مثل هذه الحالة يتعين

على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.

ال يجوز حجب اصدار شهادة الدفع الي سبب آخر ,اال انه :

أ -اذا كان أي شـــــئ تم توريده او أي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد ا فيمكن حبس كلفة االصـــــالح او االســـــتبدال حتى يتم

انجاز ذلك االصالح او االستبدال ا و  /أو
ب-اذا كان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء أي عمل او التزام وفقا للعقد وتم إشـــــــــعاره بذلك من قبل المهندس جاز حبس قيمة هذا
العمل او االلتزام حتى يكون العمل او االلتزام قد تم تنفيذه .
يجوز للمهندس  -في أي شهادة دفع  -ان يقوم بعمل أي تصحيح او تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة دفع سابقةا
كما ان أي شهادة دفع ال يمكن اعتبارها مؤش ار على رضا المهندس او موافقته او قبوله او اقتناعه.

()7/14

الدفع للمقاول "Payment ":

يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول :

أ -القسط االول من الدفعة المقدمة خالل ( )42يوما من تاريخ اصدار كتاب القبول ا او خالل ( )21يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان
االداء ا عمال بالمادة ( )2/4ولكفالة الدفعة المقدمة عمال بالمادة ( )2/14ايهما كان متأخ ار اكثر ا و

ب -المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية ا خالل ( )56يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له ا و
ج -المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خالل ( )56يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه.
يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة ا وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي يعينه المقاول في دولة الدفع (
لهذه العملة ) والمحددة في العقد .

()8/14

الدفعات المتأخرة " Delayed Payment ":

اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة ( )7/14ا فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له ا

بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير  .وتحسب هذه المدة اعتبا ار من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة ( )7/14بغض النظر عن تاريخ اصدار
شهادة الدفع المرحلية ( في حالة الفقرة  – 7/14ب) .

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ا فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي في

المحددة لها .
دولة عملة الدفع ا مضافا اليها ( )%3ويتعين دفعها بالعملة
ّ
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يكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديقا و دون االجحاف بأي حق او تعويض آخر .
()9/14

رد المحتجزات ” Payment of Retention Money ”:

عندما يتم اصدار " شهادة تسلم االشغال " يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول  .اما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء

رد نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحتساب القيمة النسبية لذلك القسم او الجزء ا وتكون هذه النسبة بواقع
او قسم من االشغال ا فانه يتم ّ
( )% 40من النسبة الناتجة عن قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها .
يحق للمقاول فور إنقضاء آخر فترة من " فترات االشعار بالعيوب " ا استرداد رصيد المحتجزات المتبقي بشهادة مصدقة من قبل المهندس  .اما
بالنسبة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب لقسم ما من االشغال ا فانه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل (  ) %40من القيمة

التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها ا وذلك فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب المتعلقة به
.
اال انه اذا تبقت اشغال اصالحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر" ا فان المهندس مخول بحجب تصديق الكلفة التقديرية لتلك االصالحات

الى ان يتم تنفيذها .

تغير
عند احتساب هذه النسب ا ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في االسعار بسبب تغيير التشريعات عمال باحكام المادة ( )7/13او بسبب ّ

التكاليف عمال باحكام المادة (.)8/13
()10/14

كشف دفعة االنجاز ( عند تسليم االشغال):
""Statement at Completion
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز (  )84يوما من تاريخ تســـلمه لشـــهادة تســـلم االشـــغال ا كشـــف دفعة االنجاز –

على ( )6نسخ – مع الوثائق المؤيدة ا حسب متطلبات المادة ( )3/14مبينا فيه :

أ -قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ا و
ب -أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها ا و

ج -تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد ا على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه

()11/14

المبالغ المقدرة في كشف دفعة االنجاز ا ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة (.)6/14

طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ) :
"Application for Final Payment Certificate
ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل ( )56يوما من تاريخ تسلمه شهادة االداءا مسودة المستخلص النهائي – على ( )6نسخ – مع
الوثائق المؤيدةا بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس -ومبينا فيها تفاصيل ما يلي -:

أ -قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد ا و

ب -أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها بموجب العقدا او لغير ذلك .

اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي ا او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ا فانه يتعين على المقاول ان يقوم
بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها المهند س بصورة معقولة ا وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها ا مع مالحظة
ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها ا يسمى في هذه الشروط بـ ( المستخلص النهائي ) .
مع ذلكا اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول ا واية تعديالت لمسودة المستخلص النهائي التي يتم االتفاق عليها ا وجود

خالف ما ا فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية عن تلك االجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص
النهائي ( مع ارسال نسخة منها الى المقاول ) .
فض الخالف نهائيا بموجب احكام المادة ( )4/20او تمت تسويته بموجب احكام المادة ( )5/20فانه يتعين على المقاول عندئذ
بعد ذلك ا اذا تم ّ
اعداد وتقديم " المستخلص النهائي " الى صاحب العمل ا مع ارسال نسخة منه الى المهندس .

()12/14

المخالصـة "Discharge" :

ينبغي على المقاولا عند تقديمه المستخلص النهائي ان يسلم صاحب العمل اق ار ار خطيا يثبت فيه ان " المستخلص النهائي" يشكل التسوية الكاملة
والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به ا ويمكن النص في هذه المخالصة على انها ال تصبح نافذة المفعول اال

بعد اعادة ضمان االداء الى المقاول وتسلّمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة لها وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من هذا التاريخ

.
()13/14

إصدار شهادة الدفعة الختامية:
""Issue of Final Payment Certificate
ينبغي على المهندس خالل ( )28يوما من ت سلمه" الم ستخلص النهائي" بموجب المادة ( )11/14والمخال صة بموجب المادة ()12/14ا ان يصدر
الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختاميةا مبينا فيها -:
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أ -المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائيةا و
ب -الرصيد المستحق (إن وجد) من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل ( حسب واقع الحال) وذلك بعد احتساب جميع
الدفعات التي دفعها صاحب العمل ا ورصيد االقتطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد .

اذا لم يقم المقاول بتقديم " المســـــــــتخلص النهائي " عمال باحكام المادة ( )11/14والمخالصـــــــــة عمال باحكام المادة ( )12/14ا فإنه يتعين على

المهندس ان يطلب منه القيام بذلك  .واذا اخفق المقاول في تقديم المســـــــــتخلص خالل مدة ( )28يوما من تاريخ طلب المهندسا فللمهندس

عندئذ ا ان يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول .
()14/14

انتهاء مسؤولية صاحب العمل”Cessation of Employer`s Liability ”:

ال يـــــعـــــتـــــبـــــر صـــــــــــــاحـــــب الـــــعـــــمـــــل مســـــــــــــؤوال تـــــجـــــاه الـــــمـــــقـــــاول عـــــن أي امـــــر أو شـــــــــــــئ

نـــــاتـــــا عـــــن هـــــذا الـــــعـــــقـــــد

( او متصل به ) او عن تنفيذ االشغال ا اال الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة -:
أ -ضمن " المستخلص النهائي " ا وايضا

ب -ضمن "كشف دفعة االنجاز" الموصوف في المادة ( )10/14ا باستثناء االمور او االشياء المستجدة بعد اصدار شهادة تسلم االشغال .
على كل حالا فان ما يرد في هذه "المادة" ال يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويضا او من مسؤولية صاحب العمل في

أي من حاالت الغش او التقصير المتعمدا او المسلك الالمبالي من قبله.
()15/14

عمالت الدفع "Currencis of Payment":
يتم دفع " قيمة العقد " بالعملة او العمالت المحددة في ملحق عرض المناقصـــة  -وما لم ينص على غير ذلك في الشـــروط الخاصـــة  -اذا كان
الدفع سيتم باكثر من عملة واحدةا فيجب ان يتم الدفع على النحو التالي -:

أ -اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلية فقط :
 -1تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعمالت االجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في حساب الدفعاتا كما تم
تحديدها في ملحق عرض المناقصةااال اذا اتفق الفريقان على غير ذلكا و

 -2يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطيةا عمال باحكام المادة ( )5/13وتعديل االسعار بسبب التشريعات عمال باحكام
المادة ()7/13ا بالعمالت والنسب الواجبة التطبيقا و

 -3اما الدفعات والخصـــميات االخرى المشـــار اليها في الفقرات (-3/14أاباجاد) ا فيتم دفعها بالعمالت والنســـب المحددة في الفقرة "(أ –")1
اعاله  ,و

ب -الدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة يجب ان يتم بالعمالت والنسب المحددة في ذلك الملحق ا و
تسدد بالعملة التي تم انفاق المبالغ عليها بمعرفة صاحب العمل ا أو
ج -أما الدفعات االخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان ّ
بأي عملة اخرى يتم االتفاق عليها فيما بين الفريقين ا و

د -اذا كان المبلغ المســــتحق ســــداده الى صــــاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المســــتحق دفعه من صــــاحب العمل الى
المقاول بتلك العملة ا فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعمالت اخرى ا و

هــــــــــــ -اذا لم يتم تحديد اســـعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصـــة ا فتعتمد اســـعار تبديل العمالت التي كانت ســـائدة في موعد التاريخ
االساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .
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الفصل الخامس عشر

انهاء العقد من قبل صاحب العمل
TERMINATION BY EMPLOYER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1/15

" "Notice to Correct

اإلشعار بالتصويب :

اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد ا يقوم المهندس بارســـــــــال اشـــــــــعار له طالبا منه تدارك هذا االخفاق وعالجه خالل مدة

معقولة محددة .
()2/15

انهاء العقد من قبل صاحب العمل :

" "Termination by Employer

يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحاالت التالية :

أ -اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان االداء بموجب المادة ( )2/4او في االستجابة إلشعار بالتصويب كما ورد في المادة ( )1/15ا أو
بين بوضوح نيته في عدم االستمرار في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ا او
ب -اذا تخلى المقاول عن تنفيذ االشغال ا او اذا ّ
ج -ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في :
 -1مواصلة العمل وفقا الحكام " الفصل الثامن " ا او

 -2التقيد بأي إشـــعار صـــادر بموجب أي من المادة ( )5/7المتعلقة بالرفض ا او المادة ( )6/7المتعلقة باعمال االصـــالحات ا خالل ()28
يوما من تاريخ تسلمه لالشعار ا او

د -إذا قام المقاول بتلزيم االشغال بكاملها لمقاول فرعيا او بالتنازل عن العقد دون الحصول على الموافقة المطلوبة ا او

هـــــــــــ -أن المقاول قد أصبح مفلسا او معس ارا او تعرض لتصفية موجوداتها او صدر امر اداري ضده او اجرى تسوية مع دائنيها أو وافق
على االستمرار في العمل تحت اشراف حارس قضائي او مصف او مدير لمصلحة دائنيها او انه حدثت اية واقعة لها نفس التأثير ألي
من هذه االفعال أو الحوادث ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) ا او

و -ان المقاول قدم او عرض على أي شخص ( بصورة مباشرة او غير مباشرة ) رشوة او هدية او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب
او مكافأة مقابل :

 -1ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد ا او
 -2ان يظهـــــر او يمتنـــــع عـــــن اظهـــــار محابـــــاة او عـــــدم محابـــــاة ألي شـــــخص لـــــه عالقـــــة بالعقـــــدا او اذا قـــــام أي مـــــن مســـــتخدميه
وكالئــــه او مقاوليــــه الفــــرعيين باعطــــاء او الوعــــد باعطــــاء أي رشــــوة ( بشــــكل مباشــــر او غيــــر مباشــــر) الي شــــخص كحــــافز او

مكافــــأة حســــبما هــــو موصــــوف فــــي الفقــــرة " و"ا اال ان تقــــديم المقــــاول ايــــة حــــوافز ومكافــــوت قانونيــــة الفــــراده ال يســــتوجب انهــــاء

العقد .

ففي أي من هذه الحاالت او الظروف ا يجوز لصاحب العمل ا بعد اشعار المقاول خطيا لمدة ( )14يوما ا ان ينهي العقد ويقصي

المقاول من الموقع ا اال انه يمكن لصاحب العمل باشعار ان ينهي العقد فو ار اذا حصلت أي من الحالتين (هـ) او (و) اعاله .

ان اختيار صاحب العمل النهاء العقد يجب ان اليجحف بأية حقوق اخرى قد تتحقق له بموجب العقد ا او لغير ذلك من االسباب.

يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتســـــــــليم المهندس اللوازم المطلوبة وجميع " وثائق المقاول" ا وأية وثائق
تصــميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصــالحه  .ومع ذلك ا فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصــارى جهده لينفذ فو ار اية تعليمات معقولة

مشمولة في االشعار الذي ارسله صاحب العمل ا وذلك فيما يتعلق بـ :
 -1التنازل عن أي مقاولة فرعية ا و
 -2حماية الحياة او الممتلكات او سالمة االشغال .

بعد االنهاء ا يحق لصــــاحب العملا ان يكمل االشــــغالا و  /او ان يســــتخدم أي اشــــخاص آخرين الكمالها ,ويجوز عندئذ لصــــاحب العمل

وهؤالء االشخاص االخرين ان يستخدموا أيا من لوازم المقاول ووثائق المقاول ا ووثائق التصاميم االخرى التي اعدها المقاولا او تلك التي
تم اعدادها لصالحه .
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يتعين على صاحب العمل عندئذ ا ان يرسل اشعا ار بأن معدات المقاول واالشغال المؤقتة سوف يتم االفراج عنها الى المقاول في الموقع او

بجواره ا وعلى المقاول ان يقوم فو ار بإزالتها على مســؤوليته وحســابه  .اال انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتســديد أي اســتحقاقات
عليه الى صــــاحب العمل ا فانه يمكن لصــــاحب العمل ان يبيع تلك اللوازم لتحصــــيل اســــتحقاقاته ا واذا تبقى رصــــيد من حصــــيلة البيع بعد

()3/15

استرداد االستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول .

التقييم بتاريخ انهاء العقد :
" "Evaluation at the Date of Termination
على المهندس – وبأســــــرع ما يمكن عمليا – بعد ان يكون االشــــــعار بانهاء العقد قد اصــــــبح نافذا بموجب المادة ( )2/15ا ان يقوم عمال
باحكام المادة ( ) 5/3باالتفاق على قيمة االشـــغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تســـتحق للمقاول مقابل االشـــغال المنفذة بموجب

العقد او اجراء تقديراته بشأنها .
()4/15

الدفع بعد انهاء العقد :

" "Payment after Termination

لصاحب العمل ا بعد ان يكون اإلشعار بإنهاء العقد قد اصبح نافذا بموجب المادة ( )2/15ا ان يقوم بالتالي :

أ -ان يباشر باتخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا الحكام المادة ( )5/2ا و /أو

ب -ان يمســــك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ االشــــغال وانجازها واصــــالح اية عيوب فيها ا وتحديد تعويضــــات
التأخير المتحققة على المقاول ( إن وجدت ) ا واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل ا و /أو
ج -ان يقتطع من حســاب المقاول مقابل اية خســائر واضـرار تكبدها صــاحب العمل واية تكاليف اضــافية تم صــرفها لغرض إنجاز االشــغال ا

وذلك بعد احتســــاب اية مبالغ تســــتحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب المادة ( , )3/15وبعد اســــترداد مثل هذه الخســــائر واالضــــرار

()5/15

والتكاليف االضافية يقوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول .

حق صاحب العمل في انهاء العقد :

”"Employer`s Entitlement to Termination
يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ا بحيث يصدر اشعا ار بذلك الى المقاول ا ويعتبر االنهاء نافذا بعد مرور

( )28يوما من بعد تاريخ تسلم المقاول لالشعار المذكور ا او من تاريخ اعادة ضمان االداء اليه من قبل صاحب العمل ا ايهما الحق ا اال
انه ال يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه " المادة " ليقوم بتنفيذ االشغال بنفسه او للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر .

بعد هذا االنهاء ا يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا الحكام المادة ( )3/16ا ومن ثم تتم تســــــوية حســــــاباته بتطبيق
احكام المادة (. )6/19
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الفصل السادس عشر

تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1/16

حق المقاول في تعليق العمل :
" "Contractor's Entitlement to Suspend Work
اذا لم يقم المهندس بالتصـــديق على أي شـــهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة ( )6/14ا او لم ينفذ صـــاحب العمل التزاماته بخصـــوص الترتيبات
المالية المنصــــوص عليها في المادة ( )4/2ا او لم يتقيد بمواعيد الدفعات المســــتحقة للمقاول عمال باحكام المادة ( )7/14ا فإنه يجوز للمقاول بعد

توجيه اشــــعار بمهلة ال تقل عن ( )21يوما الى صــــاحب العمل ا ان يعلق العمل ( أو ان يبطئ عملية التنفيذ ا ما لم وحتى يتســــلم المقاول شــــهادة
الدفع ا اواثباتا معقوال بشأن الترتيبات المالية ا او يتم الدفع له ( حسب واقع الحال ) وحسبما هو وارد في االشعار .

ان اجراء المقاول هذاا ال يجحف بحقه في اســـــــــتيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام المادة ( )8/14وال بحقه في انهاء العقد عمال

باحكام المادة (. )2/16
اذا تسلم المقاول الحقا الشعاره شهادة الدفع او دليل الترتيبات المالية او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار االنهاء ا فانه يتعين عليه ان

يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليا .

أما اذا تكبد المقاول تأخ ار في مدة االنجاز و /أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل ( او ابطاء عملية التنفيذ ) بموجب احكام هذه " المادة " ا فعليه ان
يرسل اشعا ار الى المهندس باالمر ا لتقدير استحقاقاته بشأنها ا مع مراعاة احكام المادة ( )1/20بخصوص :

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

ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول ا الضافتهما الى قيمة العقد .

وبعد تســـلم المهندس لمثل هذا االشـــعار ا يتعين عليه المضـــي باالجراءات بموجب احكام المادة ( )5/3لالتفاق عليها او اجراء التقديرات بشـــأن هذه

االمور .
()2/16

انهاء العقد من قبل المقاول :

" "Termination by Contractor

يحق للمقاول انهاء العقد في الحاالت التالية :
أ -اذا لم يتلق المقاول اثباتا معقوال خالل ( )42يوما من تاريخ ارســاله االشــعار الى صــاحب العمل بموجب المادة ( )1/16بخصــوص اخفاق صــاحب
العمل في االلتزام بعمل الترتيبات المالية حسب احكام المادة ( )4/2ا او

ب -اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خالل ( )56يوما من تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة ا او
ج -اذا لم يتســلم المقاول أي مبلغ اســتحق دفعه له بموجب شــهادة دفع مرحلية خالل ( )42يوما من انقضــاء المهلة التي يتعين على صــاحب العمل
الدفع خاللها بموجب احكام المادة ( ( ) 7/14باســـــــــتثناء الخصـــــــــميات التي يتحقق اقتطاعها بخصـــــــــوص مطالبات صـــــــــاحب العمل بموجب
المادة (  )5/2ا او
د -اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد ا او

هـ -اذا أخل صاحب العمل في االلتزام باحكام المادة ( )6/1المتعلقة باتفاقية العقد او بالمادة ( )7/1المتعلقة بالتنازل ا او
و -اذا حدث تعليق مطول للعمل ا مما يؤثر على تنفيذ االشغال بكاملها ا حسبما هو منصوص عليه في المادة ( )11/8ا او

ز -اذا تبين بأن صاحب العمل قد ا صبح مفل سا او وقع تحت الت صفية ا او فقد ال سيولة ا او صدر امر اداري ضده ا او انه قد اجرى ت سوية مالية
مع دائنيه ا أو قد حدثت أية واقعة لها نفس التأثير ألي من هذه االفعال او االحداث( بموجب القوانين الواجبة التطبيق )ا

ففي أي من هذه االحداث او الظروف ا يمكن للمقاول بعد إشــــــــعار صــــــــاحب العمل خطيا بمهلة ( )14يوما ا ان ينهي العقد ا اال انه يمكن للمقاول

بإشعار ان ينهي العقد فو ار اذا حصلت أي من الحالتين (و) او (ز) اعاله .

إن اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من االسباب .
()3/16

التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :
""Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment
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بعد ان يصبح أي من االشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة ( )5/15ا او بانهاء العقد من قبل المقاول بموجب
احكام المادة ( )2/16ا او باالنهاء االختياري المترتّب على حصـــــــــول قوة قاهرة بموجب احكام المادة ( )6/19ا نافذا ا فإنه يتعين على المقاول ان
يباشر على الفور بما يلي :
أ -التوقف عن تنفيذ أي عمل ا اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صــدرت تعليمات بشــأنه من قبل المهندس لغرض حماية االشــخاص او الممتلكات
او لسالمة االشغال ا و

ب -ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد واالشغال االخرى التي تم الدفع مقابلها ا و
()4/16

ج -ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع ا باستثناء ما يلزم منها المور السالمة  ,وان يغادر الموقع.
" "Payment on Termination
الدفع عند انهاء العقد :
يتعين على صاحب العمل ا بعد ان يكون االشعار الصادر بانهاء العقد بموجب المادة ( )2/16قد اصبح نافذا ا ان يقوم بالتالي :
أ -اعادة ضمان االداء الى المقاول ا و

ب -ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة ( )6/19ا و
ج -ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاء.
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الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/17

التعويضــات "Indemnities ":

يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضـرر كال من صـاحب العمل وافراده ووكالئهم ضـد جميع المطالبات واالضـرار واالعباء والنفقات (بما

فيها االجور والنفقات القانونية) وذلك فيما يتعلق بالتالي-:
أ -االصـــابات الجســـدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي قد تلحق بأي شـــخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بســـبب تصـــاميم
معزوة الى االهمال او الفعل المتعمد او نقض
المقاول ( ان وجدت) او عن تنفيذ االشـــــــغال وانجازها واصـــــــالح اية عيوب فيها ا ما لم تكن
ّ
للعقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم ا و

ب -الضرر او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية ( فيما عدا االشغال ) ا وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او
الخسارة :

 -1ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ( ان وجدت ) أو عن تنفيذ وانجاز االشغال واصالح اية عيوب فيها ا و

متعمد او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي من وكالئهم او أي شــــــخص مســــــتخدم من قبل أي منهم
 -2يعزى الى أي اهمال او فعل
ّ
بصورة مباشرة او غير مباشرة .
كما يتعين على صــــاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومســــتخدميه ووكالئهم ضــــد اية مطالبات او اضــــرار او خســــائر او نفقات ( بما فيها

االجور والنفقات القانونية ) بخصوص ما يلي :

( )1االصـــــابات الجســـــدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي تعزى الى االهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من قبل صـــــاحب العمل او
افراده او أي من وكالئهم ا و

()2/17

( )2اية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها في الفقرات ( د 1-ا 2ا  )3من المادة (. )3/18
" "Contractor's Care of the Works
اعتناء المقاول باالشغال :
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور " شهادة تسلم االشغال" ( او تعتبر وكأنها

قد صدرت ) بموجب المادة () 1/10ا عندما تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل ا وينطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من االشغال تم
اصدار" شهادة تسلم لالشغال "( او اعتبارها وكأنها قد صدرت ) بخصوصه.

بعـــد ان تنتقـــل المســـؤولية الـــى صـــاحب العمـــل وفقـــا لـــذلكا يظـــل المقـــاول مســـؤوال عـــن العنايـــة بـــأي عمـــل متبـــق بالتـــاريخ المحـــدد فـــي "
شـــــهادة تســـــلم االشـــــغال” الـــــى ان يـــــتم اســـــتكماله .اذا لحـــــق باالشـــــغال او اللـــــوازم او وثـــــائق المقـــــاول أي ضـــــرر او خســـــارة خـــــالل فتـــــرة
مســــؤولية المقــــاول عــــن العنايــــة بهــــاا الي ســــبب مــــن االســــباب ( باســــتثناء المخــــاطر المبينــــة فــــي المــــادة ( )3/17الحقــــا( ا فــــإن المقــــاول

يكـــون مســـؤوال عـــن أي ضـــرر أو خســـارة ,قـــد تنـــتا عـــن أي فعـــل أو أفعـــال قـــام بهـــا المقـــاول بعـــد صـــدور شـــهادة تســـلم االشـــغال ,كمـــا
يكـــون المقـــاول مســـؤوال كـــذلك عـــن أيـــة اضـــرار او خســـائر قـــد تحصـــل بعـــد إصـــدار شـــهادة تســـلم االشـــغال ,ولكنهـــا ناشـــئة عـــن حـــدث ســـابق

كان المقاول مسؤوال عنه.
()3/17

مخاطر صاحب العمل "Employer`s Risks":

ان المخاطر المشار اليها في المادة (  )4/17الحقا هي :

أ -الحرب او االعمال العدائية ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او الغزو ا او افعال االعداء االجانب.
التمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان او االستيالء على الحكم بالقوة ا او الحرب االهلية في الدولة ا
بّ -
ج -االضـــطرابات او المشـــاغبات او حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها اشـــخاص ليســـوا من أفراد المقاول او مســـتخدمي مقاوليه
الفرعيين ا
د -االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشــعاعات االيونية او التلوث باالشــعاعات النووية داخل الدولة ا باســتثناء ما هو ناتا عن اســتخدام
المقاول مثل هذه االعتدة او المواد المتفجرة او االشعاعات.

هـ -موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت أو بسرعة تفوق سرعة الصوتا
و -استخدام صاحب العمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة ا باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ا
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ز -تصميم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل او من قبل آخرين يعتبر صاحب العمل مسؤوال عنهم ا و
ح -أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر ام ار غير منظور ا والتي لم يكن بوســــع مقاول متمرس توقعها بصــــورة معقولة واتخاذ االجراءات الوقائية
الكافية ضدها .

()4/17

تبعات مخاطر صاحب العمل :
""Consequences of Employer`s Risks
اذا (والى المدى الذي) نتا عن أي من المخاطر المدرجة في المادة ( )3/17اعاله أي خســــارة او ضــــرر لالشــــغال او اللوازم او وثائق المقاول ا
فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فو ار وان يقوم باصالح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس .

واذ ا تكبد المقاول تأخ ار في التنفيذ و /او كلفة ما بســـبب اصـــالح تلك االضـــرار او الخســـائر ا فإنه يتعين عليه ارســـال اشـــعار آخر الى المهندس
لتقدير استحقاقاته بشأنها ا مع مراعاة احكام المادة ( ) 1/20بخصوص:

أ -تمديد مدة االنجاز لقاء ذلك التأخير ا اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ا وذلك بموجب احكام المادة ( )4/8ا و
ب -أي كـــــلـــــفـــــة كـــــهـــــذه ا الضـــــــــــــافـــــتـــــهـــــا الـــــى قـــــيـــــمـــــة الـــــعـــــقـــــد ا مـــــع احـــــتســـــــــــــاب ربـــــح مـــــعـــــقـــــول لـــــلـــــحـــــالـــــتـــــيـــــن
( و ا ز) الواردتين في المادة ( )3/17اعاله .

()5/17

يتعين على المهندس ا بعد تسلمه لالشعار الالحق ان يتصرف وفقا للمادة ( )5/3باالتفاق عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه االمور .

حقوق الملكية الفكرية والصناعية:
""Intellectual and Industrial Property Rights

يعني مصــــــطلح " التعدي" في هذه " المادة "  :أي تعد ( او زعم بالتعدي ) على أية حقوق من حيث براءة االختراع او التصــــــاميم المســــــجلة او

حقوق التأليف او العالمات او االسماء التجارية او االسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة باالشغال ا كما
يعني مصطلح " مطالبة " اية مطالبة ( او اجراءات للمطالبة ) بادعاء حصول تعد ما .

اذا لم يقم أي فريق بأرســــال اشــــعار الى الفريق االخر حول اية مطالبة خالل ( )28يوما من تاريخ تســــلم مطالبة ما ا اعتبر الفريق االول ( في

هذه الفقرة ) متنازال عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه " المادة " .

يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي ا اذا كان االدعاء :
أ -قد حصل كنتيجة المتثال المقاول الحكام العقد ا مما لم يكن بإمكانه تجنبه ا او
ب -ناتجا عن استخدام صاحب العمل الية اشغال :
( )1لغرض غير المقصود منها ا او مما يمكن استنتاجه من العقد ا بصورة معقولة ا او
( )2مت صال بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده ا اال اذا كان هذا اال ستخدام معروفا للمقاول قبل موعد " التاريخ اال سا سي " او انه من صوص عليه
في العقد .
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة:
 -1بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم ا او
 -2أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه .
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اذا اســــــتحق الي فريق تعويض بموجب احكام هذه " المادة " ا فإنه يتعين على الفريق المعوض ( ان يقوم على حســــــابه ) بالتفاوض لتســــــوية
االدعاء وأية اجراءات قضــــــــائية او تحكيمية قد تنجم عنها  .وعلى الفريق االخر ان يســــــــاعد في تفنيد االدعاء بناء على طلب الفريق المعوض
وحســـــــــابه  .كما يتعين على الفريق االخر وافراده ان يمتنعوا عن تقديم أي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الفريق المعوض ا اال اذا كان هذا

الفريق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من قبل الفريق االخر .

()6/17

محدودية المسؤولية "Limitation of Liability " :
ال يعتبر أي فريق مسؤوال تجاه الفريق االخر ازاء فقدان استخدام أي من االشغال ا او فوات ربح عن أي عقد ا او فقدان الفرصة للحصول على

عقود اخرى ا او الي ضـــــرر او خســـــارة غير مباشـــــرة او بالتتابع مما قد يلحق بالفريق االخر بســـــبب العقد ا باســـــتثناء ما تم النص عليه من

تعويضات بموجب المادة ( )4/16المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد ا والمادة ( )1/17المتعلقة بالتعويضات .

إن المســـــــؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صـــــــاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصـــــــل به ا يجب ان ال تتجاوز المبلغ المحدد في
الشروط الخاصة او " قيمة العقد المقبولة" ( إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة ) وذلك فيما عدا :

■ التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة ( )19/4ا
■ معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجانا منه ا بموجب المادة ( )20/4ا
■ التعويضات ا بموجب المادة ( )1 /17ا
■ حقوق الملكية الفكرية والصناعية ا بموجب المادة ( )5/17ا
تحد احكام هذه " المادة " من مسؤولية الفريق المخ ّل في أي من حاالت الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بال مباالة من قبله .
وال ّ
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الفصل الثامن عشر
التأمين
INSURANCE

()1/18

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتطلبات العامة للتأمينات :
" "General Requirements for Insurances
يعني م صطلح " الفريق المؤِّمن " في " هذا الف صل " – لكل نوع من التأمينات ا ذلك الفريق الم سؤول عن ا ست صدار وادامة التأمين المن صوص
عليه من أي من " مواد " هذا الفصل .
المؤمن " فإنه يتعين عليه ان يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشــــروط تأمين مقبولة لدى صــــاحب العمل ا
حيثما يكون المقاول هو " الفريق ّ
وبحيث تكون هذه الشـــــــروط متوائمة مع أي شـــــــروط يتفق عليها الفريقان قبل تاريخ " كتاب القبول " ا اذ ان هذه الشـــــــروط المتفق عليها لها
االولوية على ما يرد في هذا " الفصل " من احكام .

المؤمن " فإنه يتعين ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط
حيثما يكون صاحب العمل هو " الفريق
ّ
الخاصة .
مؤمن
اذا كان مطلوبا في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشــترك ( أي للفريقين مجتمعين ) ا فإنه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل فريق َ

له بصــــورة مســــتقلة وكأنه قد تم اســــتصــــدار وثيقة منفردة له  .اما اذا نصــــت وثيقة التأمين على تقديم تعويضــــات " لمشــــتركين اضــــافيين" أي

المؤمن لهما بموجب احكام هذا " الفصل "ا فإنه يتعين :
الشخاص آخرين غير الفريقين َ

 -1ان ينوب المقاول عن هؤالء المشتركين االضافيين ا فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم ا و

 -2ال يعتبر هؤالء المشتركون االضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة
التأمينية ا و

المؤمن ان يطلب من جميع هؤالء المشتركين االضافيين االلتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين .
 -3للفريق
ّ
كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضررا ان يتم دفع تعويضاتها بالعمالت المطلوبة لجبر الخسارة او الضررا وان تستخدم الدفعات
التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر.

المؤمن " ذي العالقة ان يقدم الى الفريق االخرا خالل الفترات المحددة في ملحق عرض المناقصــــــة ( والتي يتم احتســــــاب
يتعين على " الفريق
ّ
بدايتها من تاريخ المباشرة ) ما يلي :

أ -اثباتا بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و

ب-نسخا من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب المادة ( )2/18والتأمين ضد اصابة االشخاص وضد تضرر الممتلكات
بموجب المادة (. )3/18

المؤمن " عند سداد كل قسط ا ان يقدم نسخا عن ايصاالت السداد الى الفريق االخر ا وعندما يتم تقديم الوثائق او
كما يتعين على " الفريق
ّ
ايصاالت السداد الى الفريق االخر ا فانه يتعين اعالم المهندس بذلك.
يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين  .كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يعلم الجهة التأمينية عن أية

تغييرات تحصل في االشغال وان يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكام هذا " الفصل " .

ال يحق الي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الفريق االخر  .واذا قامت
جهة تأمينية بإجراء ( او حاولت اجراء ) أي تعديل على شروط التأمين ا فإنه يتعين على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل

اوال ان يعلم الفريق االخر فو ار باالمر .

المؤمن " عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد ا او اخفق في أن يقدم دليال مقنعا ونسخا
اذا تخلف " الفريق
ّ
من الوثائق وفقا لمتطلبات هذه " المادة "ا فانه يحق للفريق االخر ( باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ) ان يستصدر وثائق
المؤمن ان يسدد قيمة هذه االقساط الى الفريق االخر ا ويتم
التأمين بالتغطيات المطلوبـة ا وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط ا وعلى الفريق
ّ
تعديل قيمة العقد وفقا لذلك .
ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ال يشكل تحديدا على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول و /او صاحب العمل بموجب الشروط
االخرى في العقد .ان أيا من المبالغ التي لم يتم التأمين عليها أو لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقا لهذه
الواجبات او االلتزامات او المسؤوليات ا باستثناء الحالة التي يخفق فيها " الفريق المؤمن " باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها ا
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وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد ا ولم يوافق الفريق االخر على إلغائها ا ولم يقم هو االخر بابرام تأمينات لتغطية هذا االخالل ا فإن أي مبالغ

كان يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار تلك الوثيقة ا يتحملها " الفريق المؤمن" .
ان الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق االخرا تكون خاضعة الحكام المادة ( )5/2المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او المادة

()2/18

( )1/20المتعلقة بمطالبات المقاول ا حسبما ينطبق .

التأمين على االشغال ومعدات المقاول :
" "Insurance for Works and Contractor`s Equipment
يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على االشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها االستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة
الهدم ونقل االنقاض واالجور المهنية والربح .يجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة (-1/18أ
) وحتى تاريخ اصدار شهادة تسلم االشغال " .

كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار " شهادة االداء " ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب

بها المقاول خالل قيامه بأية عمليات أخرى بما فيها اصالح العيوب عمال باحكام " الفصل الحادي عشر "

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها االستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع ا
مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول .

وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ا فانه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات المقصودة بهذه " المادة " :

مؤمن " .
أ  -ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق ِّ

ب -ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ا واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين من الجهات التأمينية ا ويتم من ثم
حفظها او التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط ا و

ج -ان تكون مغطية ايضا لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في المادة ( )3/17ا و
د -وان تكون مغطية ايضا لكل ضرر او خسا رة قد تلحق بأي جزء من االشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء آخر

من االشغال ا ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (-3/17جا زاح) من مخاطر صاحب العمل ا فيما عدا حاالت
المخاطر التي ال يمكن التأمين عليها بشروط تجارية معقول ة ا مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض
المناقصة ا ( واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه ا فإن هذه الفقرة (د) ال تنطبق ) ا

هـ -ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او االستبدال لما يلي :

 -1أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او المواد او المصنعية (إال انه يجب المحافظة على غطاء
تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتا عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن االسباب المبينة في البند ( )2الحقا ) ا و
 -2أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال ا اذا كان هذا الجزء االخر في حالة معيبة
بسبب عيب في التصميم او المواد او المصنعية ا و

 -3أي جزء من االشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل ا باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤوال عن جبر الضرر او
الخسارة ا و

 -4اللوازم عندما ال تكون موجودة في الدولة ا مع مراعاة احكام المادة ( )5/14فيما يخص التجهيزات والمواد المقصود استخدامها في
االشغال .

اذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ االساسي"– بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة (د) اعاله لم يعد متوف ار على اسس تجارية
معقولةا فإنه يتعين على المقاول" كفريق مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشأن الموضوعا مرفقا به التفاصيل المؤيدة ,ويكون صاحب
العمل عندئذ :

 -1مستحقا – مع مراعاة احكام المادة ( – )5/2للحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التأمينية التجارية المعقولة التي يكون
المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية ا و
 -2يعتبر صاحب العملا ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولةا انه قد صادق على الغائها من التأمين بموجب
احكام المادة (. )1/18

()3/18

التأمين ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتلكات :
" "Insurance against Injury to Persons and Damage to Property
يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او اصابة جسدية او أي خسارة او ضرر يمكن ان يلحق
بأي ممتلكات مادية ( باستثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام المادة (  )2/18أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة
( ) ) 4/18ا وذلك لما يمكن ان ينتا عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة االداء ".
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يجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصةا دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد الحوادثا (واذا
لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن احكام هذه المادة ال تطبق ) .

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ا فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه " المادة " :

مؤمن " ا و
أ  -ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق ّ

ب -ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ا و

ج -ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقدا(
باستثناء االشياء المؤمن عليها بموجب المادة () )2/18ا و

د -رغم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن :
 -1حق صاحب العمل في ان ينفذ االشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارضا وان يقوم بإشغال هذه االرض الغراض االشغال
الدائمة ا و

 -2الضرر الذي يعتبر نتيجة ال يمكن تفاديها اللتزامات المقاول بتنفيذ االشغال واصالح أية عيـوب فيهاا و
()4/18

 -3أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة ()3/17ا ما لم يكن الغطاء التأميني لها متاحا بشروط تجارية معقولة .

التأمين على مستخدمي المقاول:
""Insurance for Contractor`s Personnel
يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات واالضرار والخسائر والنفقات ( بما فيها االجور
والنفقات القانونية ) التي قد تنتا عن اصابة او مرض او اعتالل او وفاة أي شخص يستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول.

كما يجب شمو ل صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ا باستثناء أن هذا التأمين يمكن ان ال يشمل أية خسائر او
مطالبات الى المدى الذي نتا عن أي فعل او اهمال من قبل صاحب العمل او افراده .
يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء االشخاص مشتركين في تنفيذ االشغال ا اما بالنسبة لمستخدمي

أي مقاول فرعي ا فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهـم ا ولكن يظل المقاول مسؤوال عن االلتزام بأحكام هذا " الفصل ".
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الفصل التاسع عشر
القوة القاهرة

FORCE MAJEURE
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1/19

تعريف القوة القاهرة "Definition of Force Majeure ":
يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثنائي يتصف بـ :
أ -انه خارج عن سيطرة أي فريق ا و

ب -انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد ا و
ج -الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه ا و

د -انه ال يعزى بشكل جوهري الى الفريق االخر .

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل ا ولكنها ليست محص ورة في أي من انواع االحداث او الظروف االستثنائية التالية ا طالما تحقق فيها الشروط
المدرجة اعاله ( أ ا ب ا ج ا د ) جميعها :

 -1الحرب او االعمال العدائية ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او الغزو ا او افعال االعداء االجانب.
التمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة او الحرب االهلية.
ّ -2
 -3االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظاما او االضرابات او الحصار من قبل اشخاص من غير أفراد المقاول والمستخدمين االخرين
لدى المقاول والمقاولين الفرعيين ا و

 -4االع تدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ا او التلوث باالشعاعات النووية ا باستثناء ما يمكن ان يعزى الى استخدام المقاول
لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ا و

 -5كوارث الطبيعة مثل الزالزل او االعاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني .
()2/19

االشعار عن القوة القاهرة "Notice of Force Majeure ":

اذا تعذر على احد الفريقين ( او كان سيتعذر عليه ) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرةا فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعا ار الى

الفريق االخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة ا وان يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح ( أو سيصبح ) متعذ ار عليه
أداؤها  .يتعين ان يصدر هذا االشعار خالل ( )14يوما من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية ( او يفترض فيه انه قد درى ) بالحدث او

الظرف الذي شكل القوة القاهرة .

يعتبر الفريق الذي قام بارسال اإلشعار معذو ار من اداء االلتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها .

وبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ا يجب ان ال يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريق في ان يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته

بموجب العقد .
()3/19

واجب التقليل من التأخر "Duty to Minimise Delay ":

يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة ا في كل االوقات ا للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد ا كنتيجة للقوة القاهرة

وعلى أي فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة .
()4/19

تبعات القوة القاهرة "Consequences of Force Majeure ":
اذا منـــع المقـــاول مـــن أداء أي مـــن التزاماتـــه بموجـــب العقـــد نتيجـــة لقـــوة قـــاهرة تـــم ارســـال اشـــعار بشـــأنها عمـــال بأحكـــام المـــادة ()2/19ا وتكبـــد
بسببها تأخ ار في مدة التنفيذ و /او كلفة ما ,يكون المقاولا مع مراعاة احكام المادة ()1/20ا مستحقا لما يلي :
أ  -تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخيرا اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخرا وذلك بموجب احكام المادة ( )4/8ا و

ب -أن تـــدفع لــــه هــــذه الكلفــــةا اذا كــــان الحــــدث او الظــــرف مـــن النــــوع الموصــــوف فــــي أي مــــن الفقــــرات ( -1/19د )5,4,3,2,1/وفيمــــا اذا
حصل أي من االحداث في الفقرات ( -1/19د2 ,1/ا  ) 3،5,4في الدولة.
يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار ان يتصرف بموجب المادة ( )5/3لالتفاق عليها او اعداد تقديراته بشأنها .
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()5/19

القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي
”Force Majeure Affecting Sub Contractor
اذا كان أي مقاول فرعي مستحقا بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة باالشغال العفاء نتيجة لقوة قاهرة بناء على شروط اضافية او شروط اوسع من
تلك المحددة في هذا " الفصل " ا فان تلك االحداث او الظروف االضافية او االوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ا وال تخولة

أي اعفاء بموجب أحكام هذا " الفصل " .
()6/19

إنهاء العقد اختياريا ا الدفع واالخالء من مسؤولية االداء :
" "Optional Termination, Payment and Release
اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة ( )84يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة

( )2/19ا او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من ( )140يوما بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار بشأنها ا فعندها يمكن الي
فريق ان يرسل الى الفريق االخر اشعا ار بإنهاء العقد  .وفي هذه الحالة ا يصبح انهاء العقد نافذا بعد ( )7أيام من تاريخ ارسال االشعار ا ويتعين
على المقاول المباشرة باتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته ا عمال باحكام المادة (. )3/16

عند انهاء العقد بهذه الصورة ا يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها ا واصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي :

أ -المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد ا و

ب -كلفة التجهيزات والمواد التي جرى تثبيت شرائها وا لتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على توريدهاا وفي مثل هذه الحالة تصبح
هذه التجهيزات والمواد ملكا لصاحب العمـل ( وضمـــن مسؤوليته) حال تسديده الثمانها ا ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف
صاحب العملا و

ج -أي كلفة او مسؤولية اخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه النجـاز االشغالا و
د -كلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ا واعادتها الى مخازنه في بلده ( او الى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها
الى بلده ) ا و

هـ  -كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة ا وذلك عند انهاء هذا العقد .
()7/19

االخالء من مسؤولية االداء بموجب القانون :
”"Release from Performance under the Law
بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"ا اذا نشأ أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ( بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصو ار بها
)ا وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية مستحيال او مخالفا للقانونا أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين
من االستمرار في اداء أي التزام آخر بموجب العقد عندئذا وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق االخر بذلك الظرف او الحدث:

أ -يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر ا ولكن بدون االجحاف بحقوق أي منهما بخصوص أي اخالل سابق بالعقد ا و
ب -يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاولا هو نفس ما يستحق دفعه بموجب احكام المادة ( )6/19آنفا ا كما لو أن
العقد قد تم انهاؤه بموجبها .
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الفصل العشـرون
المطالبات والخالفات والتحكيم
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/20

مطالبات المقاول "Contractor`s Claims " :

اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقا للحصول على تمديد في " مدة االنجاز " و  /او اية دفعة اضافية بموجب أي " مادة " من هذه الشروط ا او
تكون المطالبة .
لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد ا فإنه يتعين عليه ان يرسل الى المهندس إشعا ار مبينا فيه الحدث او الظرف الذي أدى الى ّ
يتعين ارسال هذا االشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليا ا وذلك خالل مدة ال تتجاوز ( )28يوما من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بذلك الحدث
او الظرف .

إذا اخفـــق المقـــاول فـــي ارســـال االشـــعار خـــالل فتـــرة الــــ ( )28يومـــا تلـــك ا فإنـــه لـــن يـــتم تمديـــد مـــدة االنجـــاز ا ولـــن يكـــون المقـــاول مســـتحقا
للحصـــول علـــى أي دفعـــة اضـــافية ا وبـــذلك يعتبـــر صـــاحب العمـــل أنـــه قـــد اخليـــت مســـؤوليته فيمـــا يتعلـــق بتلـــك المطالبـــة  .وفيمـــا عـــدا ذلـــك ا

فإنه ينبغي تطبيق االحكام التاليـة مـن هــذه " المادة ".

كما يتعين على المقاول ايضا ان يرسل اية إشعارات أخ رى تكون مطلوبة بموجب العقد ا وان يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة ا وذلك لكل ما له
عالقة بالحدث او الظرف المذكورين .

ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة ( المحاضر ) مما قد تستلزمه الضرورة الثبات صحة المطالبة ا إما في الموقع او في أي

مكان آخر مقبول لدى المهندس  .ويمكن للمهندس – دون ان يكون مضط ار لالقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها – بعد تسلمه آلي اشعار بموجب
هذه " المادة " ا ان يرصد حفظ السجالت و  /او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجالت المعاصرة  .ويتعين على المقاول ان يتيح للمهندس

فرصة االطالع على السجالت وتفحصها ا وان يقدم له نسخا منها (اذا طلب منه ذلك).

كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خالل ( )42يوما من تاريخ درايته بالحدث أو الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة ( او من التاريخ

الذي كان مفروضا فيه ان يكون قد درى به ) ا او خال ل اية فترة اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس ا مطالبة مفصلة بصورة وافية
وشاملة للتفاصيل المؤيدة السس المطالبة وتمديد المدة و  /او الدفعة االضافية المطالب بها  .اما اذا كان للحدث او الظرف الذي ادى الى تكون
المطالبة مفعول مستمرا فإنه

المفصلة التي تم تقديمها مطالبة مرحلية ا و
أ  -تعتبر المطالبة
ّ

ب -يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية االخرى شهريا ا مبينا في كل منها مدة التأخر المتراكم و /او المبلغ المطالب به ا
وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة .

ج -يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خالل ( )28يوما من تاريخ انتهاء اآلثار الناجمة عن
الحدث أو الظرفا أو خالل أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.

يتعين على المهندسا خالل ( )42يوما من تاريخ تسلمه مطالبة ما ,او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة سابقة  -أو خالل أي فترة يقترحها
يقيم المطالبة ويرد عليها اما بالموافقةا او عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها ا وله ايضا ان
المهندس ويوافق عليها المقاول – ان ّ
رده على اسس المطالبة خالل تلك الفترة ا واذا لم م
يف المهندس بهذا االلتزام
يطلب أية تفاصيل اخرى ضرورية,ورغم ذلكا فانه يعتبر ملزما بتقديم ّ

يمكن الي فريق اعتبار ان المطالبة قد تحولت الى خالفا وألي فريق أن يحيل الخالف الى المجلس للنظر فيها على ان يرفق بتلك االحالة المذكرات
التي تثبت ان المهندس لم م
يف بالتزامه.
يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة .

ما لم ا والى أن ا يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة االدعاء لكامل المطالبة ا فإن استحقاق المقاول بشأنها ا يكون محصو ار بذلك الجزء

من المطالبة الذي تمكن من ان يثبت صحة ادعائه بشأنه .

يتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعالها ان يتصرف وفقا الحكام المادة ( ) 5/3ا باالتفاق على -او ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة
بخصوص :
( )1أي تمديد في مدة االنجاز ( سواء قبل أو بعد انقضائها ) بموجب المادة (  ) 4/8ا و /أو
( )2الدفعة االضافية ( ان وجدت) مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد .
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تعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة ,واذا لم يلتزم المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية"
مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ا فينبغي ان يؤخذ في االعتبار مدى ( ان وجد ) أثر هذا االخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير

أي تمديد في مدة االنجاز و /او اية دفعة اضافية بصورة مالئمةا اال اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه " المادة" .
()2/20

فض الخالفات ( المجلس) :
تعيين مجلس ّ
" )"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB
فض الخالفات" اعماال الحكام المادة () 4/20ا ويتعين على الفريقين ان يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة
فض الخالفات من قبل "مجلس ّ
يتم ّ
مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة .

يتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من اشخاص ذوي تأهيل مناسب ( االعضاء ) واذا

لم يكن قد تم تحديد عدد " االعضاء" ولم يتم االتفاق من قبل الفريقين على ذلك ا فإن العدد يعتبر ثالثة .

اذا كان " المجلس " يتكون من ثالثة اعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق االخر عليه ا ومن ثم يقوم الفريقان
بالتشاور مع العضوين المعينين لالتفاق على العضو الثالث ا والذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس .

على انه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشا ار اليها في العقد ا فانه يتم اختيار اسماء االعضاء من بين االسماء الواردة فيها ا باستثناء
أي شخص غير قادر او غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس .

تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث يشار الى الشروط العامة المتعلقة " باتفاقية

فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ا مع ادخال اية تعديالت يتفق عليها فيما بينهم .
يجب ان يتفق الفريقان عند االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكافوة لعضو المجلس المنفرد او لكل من األعضاء الثالثة ا وايضا على

مقدار المكافأة الي من الخبراء الذين يستشيرهم المجلس .

يجوز للفريقين مجتمعين ا اذا اتفقا على ذلك في اي وقت ا احالة اي امر الى المجلس البداء الرأي حوله ا لكنه ال يحق الي فريق أن يستشير "
المجلس " في أي امر اال بموافقة الفريق االخر .

اذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت ا فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدالء وبتأهيل مناسب ( ليكون أو يكونوا بدالء ) لعضو او
اكثر من اعضاء المجلس .وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك ا فإن التعيين يصبح نافذا في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح
غير قادر على اداء مهامه بسبب العجز او الوفاة ا او بسبب االستقالة او انهاء التعيين.

اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يمكن قد تم تعيين البديل ا فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس االجراءات التي تم من خاللها تعيين
العضو االصيل ا من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب احكام هذه " المادة " .

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين ا وليس من قبل أي من صاحب العمل او المقاول باالنفراد  .وما لم يتم االتفاق على خالف

()3/20

ذلك من قبل الفريقين ا فان مدة تعيين " المجلس " ( بما في ذلك كل عضو فيه ) تنتهي عندما تُصبح " المخالصة " المنوه عنها في المادة (
 ) 12/14نافذه ا إال اذا تم النص في الشروط الخاصة او اتفاقية فض الخالفات على غير ذلك .
االخفاق في االتفاق على تعيين " المجلس:

“Board Adjudication”Failure to Agree Dispute

اذا انطبقت أي من الحاالت التالية تحديدا :
المحدد ضمن الفقرة االولى من المادة (  ) 2/20ا او
أ  -لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد
ّ

ب -اخفق أي فريق في تسمية عضو ما ( للموافقة عليه من قبل الفريق االخر ) اذا كان " المجلس" يتكون من ثالثة اعضاء في الموعد المذكور
اعاله ا او

ج -لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ( رئيس المجلس ) في الموعد المذكور اعاله ا او
د -لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة (  ) 42يوما من انتهاء مهمة العضو المنفرد للمجلس ا او احد االعضاء الثالثة للمجلس
ا بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام او بسبب االستقالة او انهاء التعيينا فعندها ا تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي

المسمى في الشروط الخاصة – بناء على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد اجراء التشاور الالزم مع كال الفريقين – بتعيين عضو المجلس
()4/20

هذا ,ويكون هذا التعيين نهائيا وقطعيا ا كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافوة هذه الجهة أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.

فض الخالفات ( المجلس ):
اتخاذ القرار من قبل مجلس ّ
" "Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision
اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين ا فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االشغال ا بما في ذلك أي خالف حول أي شهادة أو تقديرات
أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس ا فإنه يمكن الي فريق احالة الخالف خطيا الى " المجلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ا مع

ارسال نسختين من ذلك االشعار الى الفريق االخر والمهندس ا وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقا الحكام هذه " المادة " .
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واذا كان " المجلس " مكونا من ثالثة اعضاء ا فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخالف اليه وفقا الحكام هذه " المادة " بالتاريخ الذي
يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا االشعار .

يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات االضافية بدون توان ا وان يوف ار امكانية الدخول الى الموقع والتسهيالت المناسبة مما قد
يطلبه " المجلس " لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخالف ا ويفترض ضمنا ان المجلس ال يعمل كهيئة تحكيم.

يتعين على " المجلس " خالل مدة ال تتجاوز (  )84يوما من تاريخ تسلمه اشعا ار بإحالة الخالف اليه ا او خالل اية فترة اخرى يقترحها المجلس

ويوافق عليها الفريقان ا ان يتخذ قراره بشأنه ا ويشترط في هذا القرار ان يكون معلال ا وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عمال باحكام هذه " المادة
الودية او من خالل اجراءات التحكيم كما سيرد
"  .ويعتبر هذا القرار ملزما للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه ما لم وحتى تتم مراجعته بطريقة التسوية ّ
الحقا ا وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه ا فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يستمر في تنفيذ االشغال وفقا
الحكام العقد .
اذا لم يرض أحد الفريقين بقرار " المجلس " فعليه خالل ( )28يوما من تاريخ تسلمه للقرار ا ان يرسل إشعارا للفريق االخر يعلمه فيه بعدم رضاه
 .واذا لم يتمكن " المجلس " من اصدار قراره خالل فترة الـ ( )84يوما ( او حسبما يتفق عليه خالفا لذلك ) من تاريخ تسلمه طلب احالة الخالف

اليه ا عندئذ يجوز ألي فريق خالل فترة الـ ( )28يوما التالية لفترة الـ ( )84يوما المنقضية ا ان يعلم الفريق االخر بعدم رضاه .

فـــي أي مـــن هـــاتين الحـــالتين ا يتعـــين بيـــان االمـــر المتنـــازع عليـــه واســـباب عـــدم الرضـــى فـــي ذلـــك اإلشـــعار ا وكـــذلك التنويـــه علـــى انـــه يـــتم

اصــــداره بموجــــب احكــــام هــــذه " المــــادة "  .وباســــتثناء مــــا يــــرد تاليــــا فــــي المــــادتين ( (7/20و)  ) 8/20فإنــــه ال يجــــوز ألي فريــــق المباشــــرة
بأجراءات التحكيم حول الخالفا اال اذا تم اصدار االشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " .

أمـــا اذا قـــام " المجلـــس " باصـــدار قـــراره المتعلـــق بـــأي أمـــر متنـــازع عليـــه  ,ولـــم يصـــدر إشـــعار بعـــدم الرضـــا مـــن أي فريـــق خـــالل ( )28يومـــا

من بعد تاريخ تسلمه للقرار ا فإن قرار " المجلس " يصبح نهائيا وملزما لكال الفريقين .
()5/20

التسوية الودية "Amicable Settlement":

اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعماال للمادة ( ) 4/20اعاله ا فإنه يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخالف بشكل ودي ومالم يتفق الفريقان على
خالف ذلكا فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم الســــادس والخمســــين من تاريخ ارســــال االشــــعار بعدم الرضــــى ا حتى لو لم تتم

محاولة تسوية الخالف بينهما وديا .
()6/20

التحكيــم :

" "Arbitration

مــا لــم يكــن قــد تمــت تســوية الخــالف وديــا ا فــإن أي خــالف حـــول قــرار " المجلــس " ( ان وجــد ) بشــأنها ممــا لــم يصــبح نهائيــا وملزمــاا تـــتم
تسويته( بواسطة التحكيم الدولي) .وما لم يتفق الفريقان على غير ذلكا فانه -:

أ -تتم تسوية الخالف نهائيا بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ( )I.C.Cا و.
ب -تتم تسوية الخالف من قبل هيئة تحكيم مكونة من ثالثة اعضاء يعينون بموجب قواعد التحكيم المذكورة ا و
ج -تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة (. ) 4/1

تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات او اراء او تقييم صدر عن المهندس ا وأي قرار

فض الخالفات فيما يتعلق بالخالف ا علما بأنه ال شئ يمكن ان ينزع االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لإلدالء
صادر عن مجلس ّ
بشهادته او تقديم ادلة في أي امر متعلق بالخالف .

كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجا التي سبق طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ
بينه مقبولة في التحكيم .
قراره ا او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ا كما يعتبر أي قرار للمجلس " ّ

يجوز المباشرة بالتح كيم قبل او بعد انجاز االشغال ا ويجب ان ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس أو " المجلس " اذا تمت المباشرة
()7/20

باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ االشغال .

عدم االمتثال لقرار " المجلس " :
" "Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision
في حالة انه :
أ -لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة ( )4/20ا و

ب -اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخالف المنظور ( ان وجد ) نهائيا وملزما ا و
ج -اخفق أي فريق في االمتثال لهذا القرار ا

عندئــــــذ ا يمكــــــن للفريــــــق االخــــــر – بــــــدون االجحــــــاف بــــــأي حقــــــوق اخــــــرى قــــــد تكــــــون لــــــه – ان يحيــــــل موضــــــوع عــــــدم االمتثــــــال هــــــذا

الــــــى التحكــــــيم بموجــــــب المــــــادة ( )6/20وفــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة ا ال تطبــــــق احكــــــام المــــــادتين ( )4/20المتعلقــــــة بقــــــرار المجلــــــس و
( )5/20المتعلقة بالتسوية الودية.
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()8/20

انقضاء فترة تعيين ( المجلس) :
" "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment
اذا نشـــأ أي خـــالف بـــين الفـــريقين فيمـــا يتصـــل بالعقـــد او ممـــا هـــو ناشـــئ عنـــه او عـــن تنفيـــذ االشـــغال ا ولـــم يكـــن هنالـــك وجـــود " لمجلـــس "

فض الخالفات " سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه ا او لغير ذلك من االسبابا فإنه :
ّ
أ -ال يتم تطبيق احكام المادة ( )4/20المتعلقة بقرار المجلس ا وال المادة ( )5/20المتعلقة بالتسوية الودية ا و
ب -يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (. )6/20
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عقد المقاولة الموحد
للمشـاريع اإلنشائية 2010/
الطبعة الثانية المعدلة 2013

الجــزء الثالـث
الشـــروط الخاصـــة
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عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية
الجزء الثالث  :الشروط الخاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشروع................................................................................................ :
................................................................................................
العطاء رقم.............................................................................................. :

أ -الشروط الخاصة .
ب -الشروط الخاصة اإلضافية.
ج -نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات .

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمما لجزء الشروط العامة ا وتعتمد الشروط الواردة في هذا
الجزء كشروط خاصة للعقد .
إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائدا ويؤخذ به بالقدر
ّ
يعدل على تلك " المواد " .
الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو ّ
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أ-

الشروط الخاصة
 األحكام العامة صاحب العمل المهنــدس -المق ــاول

 -المستخدمون والعمال

 -التجهيزات والمواد والمصنعية

 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل -االختبارات عند اإلنجاز

 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل كيل األشغال وتقدير القيمة التغيـيرات والتعديالت -قيمة العقد والدفعات

 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول المخاطر والمسؤولية -التأمي ــن

 -المطالبات  ،الخالفات والتحكيم
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الفصل األول

األحكام العامة
" " General Provisions

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة ( – )2/1/1الفرقاء واألشخاص -:
يضاف إلى البند ( )2/2/1/1ما يلي :

" ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد "

البند ( ( – )11/2/1/1إضافي ) :
الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل ,و يشمل

ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
البند ()1/3/1/1

– يلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية -:

التاريخ االساسي :

يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي اليداع عروض المناقصات بـ ( )14يوما إال إذا تم النص في ملحق

عرض المناقصة على غير ذلك .
المادة (( – )10/3/1/1إضافي):

المدة المعقولة:

هي المدة التي ال تزيد عن ( )14يوما ,أينما وجدت ,واذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن
يكون تبريرها مقبوال من صاحب العمل.

المادة ( – )4/1/1المبالغ والدفعات :
يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :

البند ( ( – )13/4/1/1إضافي ) :
الدفعات األخرى :
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هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها
المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر وصفا مفصال لهذه
الدفعات األخرى وسببها ا سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه ا أو

من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ا وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم

العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاوده نفسها واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري
إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعال.

البند ( ( – )14/4/1/1إضافي ) :
الدفعات الممنوعة :
هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ ذو قيمة

مادية أو ا لوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ا وبغض النظر عما إذا كان
ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من مستخدميهم ووكالئهم أو ممثليهم

والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا

العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعال .

المادة ( - ) 2/1التفسير :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة
(  ) %5من هذه الكلفة " ( وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة ( -4/16ج) ).

المادة ( – ) 6/1اتفاقية العقد :
تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
" كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاقية بموجب

القوانين النافذة " .
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الفصل الثاني

صاحب العمل
" " The Employer

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 3/2أفراد صاحب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" فـــي حالـــة وجـــود مقـــاولين آخـــرين يعملـــون فـــي الموقـــع لصـــالح صـــاحب العمـــل ا فإنـــه يجـــب تضـــمين عقـــودهم أحكامـــا مماثلـــة

للتعــــاون وااللتــــزام بتــــوفير إجــــراءات الســــالمة ا كمــــا يتعــــين علــــى صــــاحب العمــــل أن يشــــعر المقــــاول بوجــــود هــــؤالء المقــــاولين

اآلخرين " .

المادة (  – ) 4/2الترتيبات المالية لصاحب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع خالل مدة

اإلنجاز ا إالّ إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته األخرى " .
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الفصل الثالث
المهندس

" " The Engineer

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/3واجبات وصالحية المهندس :

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديدا في العقد ا أو تلك المفهومة من العقد ضمنا بحكم الضرورة ويتعين عليه الحصول
خطيا بذلك في األمور التالية :
على موافقة صاحب العمل المسبقة واعالم المقاول ّ
-1

-2

إصدار التعليمات بتغيير .
تمديد مدة اإلنجاز .

-2

تحديد تعويضات التأخير .

-4

الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين .

-5

إصدار األمر بتعليق العمل .

المادة (  – ) 4/3استبدال المهندس :
يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي -:
إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ا فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ( )28يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر المقاول

بذلك ا وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل  .واذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على
المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ( ) 14يوما من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه.

ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ا يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائيا
وباتا .

المادة (  ( – ) 6/3إضافية ) :
االجتماعات اإلدارية :

" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ا ويتعين على المهندس في

مثل هذه الحالة أن يسجل محض ار لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين والى صاحب العمل ا مع مراعاة أن تكون
المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .
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الفصل الرابع
المقاول

" " The Contractor

المادة (  – ) 2/4ضمان األداء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل ( )14يوما من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إالّ إذا نص على خالف ذلك ا وأن يرسل نسخة من

الضمان إلى المهندس  .وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفا عن عرض مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

ينبغي أن يكون ضمان االداء صادرا من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج المرفق بهذه الشروط الخاصة  .واذا كان ضمان
األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ا كما يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة  .واذا لم

يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صاد ار عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوال لدى صاحب العمل .
بعـــد صـــدور شـــهادة تســـلم األشـــغال يمكـــن أن تخفـــض قيمـــة ضـــمان األداء لتصـــبح بنســـبة  %5مـــن قيمـــة العقـــد ا أو أن يســـتبدل بهـــا ضـــمان إصـــالح العيـــوب (
كفالة إصالح العيوب ) بواقع  %5من قيمة العقد ا أو تخفيض قيمة ضمان األداء إلى (. )%5
كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى أن ينجز المقاول األشغال  .واذا احتوت
بأن المقاول لن يكون مخوال بتسلم أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما
شروط الضمان على تاريخ النقضائه ا وتبين ّ
بمدة ( ) 28يوما ُُ  .فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال ".
المادة (  – ) 4/4المقاولون الفرعيون :
يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :

إن الحـــد األقصـــى لمجمـــوع المقـــاوالت الفرعيـــة التـــي يســـمح للمقـــاول الرئيســـي إيكالهـــا إلـــى المقـــاولين الفرعيــــين هـــو ( ) %33مـــن قيمـــة العقـــد المقبولـــة وفقـــا
ّ
الســــعار العقــــد إالّ إذا كــــان المقــــاول الفرعــــي مطلوبــــا بموجــــب العقــــد ا وعلــــى المقــــاول أن يرفــــق بعرضــــه كشــــفا يبــــين فيــــه األعمــــال التــــي ســــيقوم بإيكالهــــا إلــــى
المقـــاولين الفرعيــــين مـــع تحديـــد النســـبة مـــن قيمـــة العقـــد لكلعمـــل ســـينفذ مـــن قبـــل أي مقـــاولفرعي  .علـــى المقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفيـــذ تزويـــد المهنـــدس وصـــاحب

العمـــل بنســـخ عـــن جميـــع عقـــود المقـــاوالت الفرعيـــة ا كمـــا يتعـــين علـــى المهنـــدس التأكـــد مـــن عـــدم تجـــاوز النســـبة المبينـــة آنفـــا وابـــالغ صـــاحب العمـــل عـــن أيـــة
مخالفات بهذا الخصوص .
في حال العطاءات التي تنطبق عليها أحكام المادة  16من قانون مقاولي اإلنشاءات ,فيتم اإللتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء .
المادة (  – ) 8/4إجراءات السالمة :
تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :

" إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت ا تتم إعادة النظر في قائمة إجراءات الســـــــــالمة المطلوبة من المقاول  ,وفي هذه الحالة يتم تحديد

التزامات صاحب العمل بشأنها .
يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام بأمور السالمة العامة واألمور المتعلقة بها " وفقا ألحكام كودات البناء الوطني .
المادة (  – ) 9/4توكيد الجودة :
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إذا قرر صاحب العمل أ ّن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشغال فإنه يتعين بيان ذلك في ملحق عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية ا
وايراد التفاصيل في وثائق العقد فان لم يتم بيان ذلك فال يكون نظام الجودة مطلوبا..
المادة (  – ) 20/4معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:
يجب أن يحدد في الشــروط الخاصــة اإلضــافية كل بند من المعدات أو المواد التي ســيقوم صــاحب العمل بتشــغيلها أو بتقديمها إلى المقاول بصــورة مفصــلة  ,ولبعض
أنواع التسهيالت يتعين تحديد األحكام األخرى لتوضيح نواحي المسؤولية والتأمينات في الشروط الخاصة اإلضافية .
المادة (  – ) 22/4األمن في الموقع :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ا فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقاولين اآلخرين الموجودين في الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
المادة (  – ) 25/4االشغال المؤقتة (إضافية) :
األشغال المؤقتة :
أ-

يتم بيان متطلبات األشــــغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وادامتها وصــــيانتها وتشــــغيلها ا في جدول الكميات كبنود في قســــم األعمال
التمهيدية .

ب -كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها .

االلتزام بدليل ( )12بخصوص اجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والصادر عن وزارة العمل وكم يلي:
دليل ()12

إجراءات العمل لتدابير السالمة
والوقاية الصحية المتبعة للحد من
انتشار فيروس كورونا
)المشاريع االنشائية(

تم مراجعة هذا الدليل من اللجنة الوطنية لألوبئة
محدث بتاريخ7 / 4 / 2020
2
7/4/2020
أول ا :مواقع العمل

1 -تنحصر االعمال في المواقع على االعمال االنشائية األساسية للمشروع

وبالحد األدنى من االيدي العاملة.

 2االلتزام بتطبيق إجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية المتبعةللحد من انتشار فيروس ك ورونا الدليل رقم (  ) 9للمؤسسات الصناعية

الكبيرة الصادر من وزارة العمل يستثنى منه الفصل السادس) مباني السكن
واالقامة (والعاشر) المطبخ وسوق التموين(

 3يتم انجاز جميع االعمال المكتبية بالعمل عن بعد باستخدام الوسائل ال تقنية.4 -يتم استخدام مكاتب الموقع للضرورة فقط ومن قبل عدد محدود من

األشخاص

5 -يتم تقديم برناما عمل يومي من قبل المقاول يوضح فيه االعمال اليومية

وكشف بالعمالة التي يتطلب تواجدها) وبالحد األدنى (شامال أماكن السكن
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وأرقام الهواتف ووسيلة النقل
6 -يتم توزيع المنشورات الخاصة بالوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا في

جميع مرافق المشروع

7 -يتم تامين معدات الوقاية الشخصية(  ) PPEلجميع المتواجد ين في الموقع

اإلنشائي حسب نوع الخطر

 8يتم تامين محطات تطهير كافية في مكان العمل عند المداخل والمخارج9 -يتم تطهير مواقع العمل والمرافق المخصصة للعمالة بشكل يومي من قبل

المقاول باستخدام مواد معقمة.

 10عدم عقد أي اجتماعات داخل المكاتب واالكتفاء باالجتماعات منخالل وسائل االتصال التقنية.

ثاني اا :وقاية العاملين في الموقع:
-توفير جميع وسائل السالمة ومعدات الوقاية الصحية على ان تكون بالحد

األدنى كما يلي:

 1تامين مالبس خاصة للعمل في الموقع ويمنع مغادرة الموقع بها2 -تامين قفازات ذات استعمال لمره واحدة على ان يتم تسليمها للعاملين قبل

الدخول الى الموقع والتخلص منها قبل الخروج من الم وقع وفي أماكن امنة
3
7/4/2020
 3تامين) كمام طبي لمنع انتشار الرذاذ (بنصح بكمامات نوعN954 -وضع التدابير الوقائية للحد من أنتشار الحرائق

 5العمل على فحص حرارة العاملين في الموقع قبل الدخول الى المواقعواثناء العمل وقبل الخروج من الموقع
6 -االلتزام بتعليمات التباعد بين األشخاص المتواجدين في الموقع من عمالة

ومشرفين كحد ادنى متر ونصف

7 -منع التجمعات للعاملين مهما كانت األسباب

 8توفير وجبات طعام فردية للحد من التجمعات 9يقوم مشرف السالمة والصحة المهنية بمتابعة التقيد بجميع التعليماتالخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورنا المستجد واإلجراءات الواردة

أعاله.

 10يلتزم المقاول بتامين المطلوب حجرهم الى المواقع المعتمدة من الجهاتالمختصة.

11 -االستمرار بتغي ير الكمامات الطبية كل ساعتين للعمال المعرضين

لألغبرة بشكل مباشر.

12 -توفير كميات من المياه للعاملين موزعة في كل موقع من مواقع العمل

وسهولة الوصول اليها.
13 -وضع إشارات الزامية تمنع لمس الوجه وااللتزام بالمعدات الخاصة

بالسالمة وحسب معايير االعمال االنشائية والمعدات الخاصة بالمخاطر
الفيروسية مثل الكمامات الطبية والقفازات الطبية قبل ارتداء قفازات االعمال
االنشائية.

 14االلتزام بمعايير السالمة والصحة المهنية والتعليمات واألنظمةالصادرة بموجب قانون العمل األردني.

15 -االلتزام من قبل المقاولين بتطبيق نظام رقم (  ) 7ونظام رقم) ) 42

والنظام (  ) 43حسب متطلبات قانون العمل.
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 16عدم استخدام كمامات طويلة األمد) القابلة للغسيل (لعمال االنشاءاتالمعرضين لألغبرة.
4
7/4/2020
ثالث اا :التنقل
 1نقل) العمال والمشرفين (حسب الدليل رقم (  ) 11وسائط النقل الصادر منوزارة العمل

2 -يتم تحديد المركبات المستخدمة من قبل المقاول لنقل العمال

رابع اا :نقل البضائع

1 -يتم تطهير كافة المركبات القادمة والمغادرة عن طريق رش مواد

التطهير وعزل السائق بشكل مباشر في منطقة التطهير المتواجدة في
مداخل ومخارج المشروع.

 2يتم توزيع المنشورات التوعوية بفيروس كوفيد  19لكل السائقين.3 -تامين جميع السائقين بمعدات الوقاية الشخصية من خالل صندوق

مخصص لهذه المعدات.

ت -يلزم االلتزام ألمر الدفاع رقم  11لسنة  2020الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم ( )3لسنة  1992م
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الفصل السادس
المستخدمون والعمال
" " Staff and Labour

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 1/6تعيـين المستخدمين والعمال :

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة  " .يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية

المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .
المادة (  – ) 5/6ساعات العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" تكون أيام العمل خالل األسبوع  ( :السبت ا األحد ا االثنين ا الثالثاء ا األربعاءا الخميس ) لمدة ثماني ساعات عمل يوميا بحيث ال يستثنى يوم السبت

من أيام العمل األسبوعية " .

المادة (  – ) 8/6مناظرة المقاول :

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت ا يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه اللغة بطالقة ا أو انه يتعين على

المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين " .
المادة (  – ) 9/6مستخدمو المقاول :

لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ ا حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.
المادة (  ( – ) 12/6إضافية ) :
أ-

مقاومة الحشرات والقوارض :
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في الموقع من أذى الحشرات والقوارض
ا وأن يقلل من خطرها على الصحة  .كما يتعين عليه أن يوفر أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي

ب-

سلطة صحية محلية ا بما فيها استعمال مبيدات الحشرات .

حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية :

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات ا أو أن يسمح أو يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه
ج-

أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .
حظر استعمال األسلحة :

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ا أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يمنعها القانون ا ويجب عليه أن
يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة هذه األسلحة والذخائر في الموقع .

د-

احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية :
على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .
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الفصل السابع

التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
" " Plant, Materials and Workmanship

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/7طريقة التنفيذ :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو المواد من

أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ا حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر المؤهلة " Eligible
" Source Countries

المادة (  – ) 4/7االختبار :
فإن المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في العقد ( بما فيها
إيضاحا لما ورد في هذه المادة ّ
المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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الفصل الثامن
المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل

" " Commencement, Delays and Suspension

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/8مدة اإلنجاز :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" واذا كانت األشـــــغال ســـــوف يتم تســـــلمها على مراحل ا فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقســـــام في ملحق عرض المناقصـــــة أو في

الشروط الخاصة اإلضافية " .

المادة (  – ) 3/8برناما العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
المعدلة خالل ( )14يوما من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها .
يقدم براما العمل
ّ
" يتعين على المقاول أن ّ

المادة (  – ) 7/8تعويضات التأخير :

ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال وكيفية
احتسابها في حالة التراكم .

المادة (  ( – ) 13/8إضافية) :
مكافأة اإلنجاز المبكر :
إذا كانت حاجة صـــــاحب العمل تســـــتدعي إشـــــغال المشـــــروع في وقت مبكر ا تكون قيمة " مكافأة اإلنجاز المبكر حســـــب ما هو

منصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة  ,وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضافية .
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الفصل التاسع

االختبارات عند اإلنجاز
" " Tests on Completion

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/9التزامات المقاول :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" يتعين أن ينص في " المواصـــــفات " على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصـــــدار شـــــهادة تســـــلم األشـــــغال ا واذا كانت
أن بعض أجزاء األشـــغال
األشـــغال ســـوف يتم اختبارها وتســـلمها على مراحل ا فإنّ متطلبات االختبارات يجب أن تأخذ في الحســـبان ّ
غير مكتملة " .
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الفصل العاشر

تسلم األشغال من قبل صاحب العمل
"" Employers Taking - Over

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 1/10تسلم األشغال وأقسام األشغال :

تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ( يتعين على المهندس  ) .....إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي -:

أ-

عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ا وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من

أجلها بشكل مناسب ا ويتبين أنها قد إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز" المطلوبة بموجب العقد ا فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ( وارسال
نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ) على أن يرفق بهذا األشعار تعهدا منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة
اإلشعار بالعيوب .
ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم األشغال .
ب -يقوم المهندس خالل ( )14يوما من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ا ويقدم تقري ار بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خالل هذه المدة (
بأن األشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم ا أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين
وارسال نسخة عنه إلى المقاول ) ا فإما أن يشهد ّ

فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل إجراء عملية التسلم ا ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح

األش غال بشكل مقبول لدى المهندس
( وفي حال انقضاء مدة ( )14يوما األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقري ار بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل يقوم صاحب العمل بالتحقق من
الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من المقاول باستكمال االعمال تمهيدا الجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ
التسلم ) .
بأن األشغال قد تم إنجازها وأنها في وضع قابل للتسلم ) بتشكيل لجنة
ج – يقوم صاحب العمل خالل ( )21يوما من تسلمه تقرير المهندس ( الذي يشهد فيه ّ

تسلم األشغال بعد انقضاء مدة الـ ( )14يوما المشار اليها اعاله على أن ال يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة – ( ويكون المهندس أحد أعضائها ) ويبلغ

المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال  ,وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة لتسهيل
مهمة اللجنة.
د-

تقوم اللجنة خالل ( ) 10أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ا ومن ثم تقوم بإعداد محضر تسلم األشغال ا ويوقع
عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ا وتسلم نسخ منه إلى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس ا وفي حالة تخلف اللجنة عن
إجراء المعاينة واعداد التقرير خالل مدة أقصاها ( )28يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفا ا عندئذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ
تقرير المهندس المشار اليه في الفقرة ( ب ) أعاله .

هـ-

يتعين على المهندس خالل ( )7أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم األشغال  /محددا فيها تاريخ إنجاز األشغال
بموجب العقد ا ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار بالعيوب ا كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفا باألعمال المتبقية
واإلصالحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار بالعيوب .

و-

يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ا على أن يتم ذلك خالل (  ) 7أيام من تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطيا إلى
المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه إلى صاحب العمل .
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الفصل الثاني عشر

كيل األشغال وتقدير القيمة
" " Measurement and Evaluation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 3/12تقدير القيمة  ( :هذه المادة غير مطبقة في هذا العطاء الن الكميات قابلة للزيادة او

النقصان واألسعار ثابتة مهما كانت الكميات)
تلغى الفقرتان ( أ ا ب ) من هذه المادة-:
أ-

ب-

إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن (  ) %20من الكمية المدونة في جدول الكميات أو في أي

مسعر آخر ا وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز  %1من قيمة
جدول
ّ
أن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو
العقد المقبولة ا و ّ
إن العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر " ا و
ّ -1
 - 2أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ا و

-3

أن
ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ا أو ّ
أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ا ّ
العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ا مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور الموصوفة في
الفقرتين ( أ و /أو ب ) أعاله ا حسبما هو واجب للتطبيق منها .

إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ا فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ
العمل ا مضافا إليها ربح معقول ا مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .

والى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديرها فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة
مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي -:
أ-

في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول ا و

ب-

في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعال .
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الفصل الثالث عشر

التغيـيرات والتعديالت
" " Variations and Adjustments

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•

المادة ( )8/13و ):( 7/13
يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشروط العامة والخاصة وجميع البنود المتفرعة منها وتعديالتها ويستعاض
عنها بالنص التالي :

(( ال يستحق المقاول اي تعويض عن اي تغير في التكاليف سواء الناجمة عن التغيير في التشريعات و القوانين بما فيها
التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسعار ( ارتفاعا /انخفاضا ) على اجور االيدي العاملة و/او اسعار
اللوازم و/او المواد وغيرها من مدخالت االشغال والتي تشمل التغيير في اسعار المحروقات و/او المواد الرئيسية المدرجة في
جدول الكميات  ,ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))
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الفصل الرابع عشر
قيمة العقد والدفعات
" " Contract Price and Payment
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/14الدفعة المقدمة :
تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها :
تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة  " ......وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض
عنها بالتالي -:
يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي -:
" تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة  %10من قيمة كل شهادة دفع " .
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة  %5من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكمال المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد
المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس .
أن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ا فإنه يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فو ار بصرف النظر
" إذا ثبت لصاحب العمل ّ

عن أي معارضة من جانب المقاول " .

المادة (  – ) 3/14تقديم طلبات الدفع المرحلية :
يضاف إلى نهاية المادة ما يلي -:
" كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .
المادة (  – ) 8/14الدفعات المتأخرة :
تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
" تحسب نفقات التمويل بنسبة ( )% 5ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون أصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت
المحددة لها " .
المادة (  – ) 9/14رد المحتجزات :
يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي -:
إذا تمت موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال ( ) % 50من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة المحتجزات إلى (  )%60من الحد األقصى
المحدد في ملحق عرض المناقصة .
يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ( في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أع اله ) بعد تسلم األشغال وعند تقديم ضمان إصالح العيوب ( كفالة إصالح العيوب ) .
المادة (  – ) 10/14كشف دفعة اإلنجاز ( عند تسلم األشغال ) :
يضاف الى المادة :
ويتعين

على

المقاول

عند

تسلمه

هذه

الدفعة

أن

يقدم

إق اررا

بالمخالصة

حسب

النموذج

المرفق

بهذه

الشروط

( نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم (ج – .) 10
المادة ( – )11/14طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ):
تعدل الفقره (ب) من الماده المشار اليها اعاله بحيث تصبح  :ب -اية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول انها تستحق له بموجب العقد او خالفه فيما يتعلق
تحديدا" باالمور او االشياء المستجده بعد اصدار شهادة تسلم االشغال ( التسلم االولي ).
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المادة (  – ) 12/14المخالصة :
يضاف ما يلي بعد مصطلح ( ضمان األداء ) :
( أو ضمان إصالح العيوب ا حسب واقع الحال ) .
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الفصل السادس عشر

تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
" " Suspension and Termination by Contractor
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/16حق المقاول في تعليق العمل :
تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة (  )6/14ا أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة
للمقاول عمال بأحكام المادة (  )7/14ا فإنه يجوز للمقاول – بعد توجيه أشعار بمهلة ال تقل عن(  )21يوما إلى صاحب العمل أن

يعلق العمل ( أو أن يبطئ عملية التنفيذ ) ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ا أو الدفعة المستحقة حسب واقع الحال ومحتوى

اإلشعار المذكور " .

إن إجراء المقاول هذا ا ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة
ّ
( )8/14ا وال بحقه في إنهاء العقد عمال بأحكام المادة ( . ) 2/16
إذا تسلم المقاول الحقا إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء ا فإنه يتعين عليه أن يستأنف

العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليا .

تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة :
على المقاول وخالل ( )3أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة (  )3/14من العقد أن يعلم صاحب العمل عن تاريخ
تقديم طلب " شهادة الدفعة " إلى المهندس .

المادة (  – ) 2/16إنهاء العقد من قبل المقاول :
تعدل الحالتان ( و ا ز) في السطر الثاني والعشرين
تلغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقد  .وترقم الفقرات المتبقية من ( أ – و ) ا ّ
إلى ( هـ ا و ) .
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الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولية
" " Risk and Responsibility

تضاف المواد التالية في نهاية الفصل :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  ( – ) 7/17إضافية ) :
الضمان اإلنشائي للمشروع :

يكون المقاول مسؤوال لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقا ألحكام المواد (  )791– 788من القانون المدني األردني .
المادة ( ( – )8/17إضافية) :
استعمال المواد المتفجرة :
ينبغي على المقاول اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألنظمة والقوانين الصـــــادرة عن الســـــلطة المختصـــــة في كل ما يتعلق باســـــتعمال المواد

المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد ا وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشـــــــتعال أو التي يوجد خطر
في استعمالها ونقلها وتخزينها .
ينبغي على المقاول تأمين التصـــاريح الالزمة لذلكا واجراء جميع االتصـــاالت مع مختلف الســـلطات والمصـــادر ذات العالقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد

بالتعليمات الرسمية ا لتي تعطى له بهذا الشأن كما عليه أن يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال
أن هذه الترتيبات واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقا للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات .
التفجيرا مع العلم ّ
المادة (  ( – ) 9/17إضافية ) :
الرشوة :

إن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـــــين أو أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من أشكالها ألي من جهاز صاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له
ّ
يكون ســـــــببا " كافيا " إللغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بها المقاول بصـــــــاحب العمل ا هذا عدا المســـــــؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم
الرشوة أي عمولة أو هدية تمنح ألي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل أو تبديل في األشغال ا أو على م ستوى المصنعية

ا أو للحصــول عل ى أي انتفاع شــخصــي ا ولصــاحب العمل الحق في اســتيفاء أي تعويض يســتحق له عن أي خســارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا الســبب ويمكنه
خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته .

المادة (  – ) 1/9/17الدفعات األخرى :
أ-

لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين
وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ا أو من
قبل مقاوليه الفرعيـين أو وكالئهم أو ممثليهم ا وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها
أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أم من أجل تنفيذه فعال .
كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحا خطيا إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفا مفصال لسبب هذه
الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما يحدث أوال .

ب-

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أيا من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته
واختياره :
-1

أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد .

-2

أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى .

-3

أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغا يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير
القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .
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مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة ( ب ) لن يتجاوز ( ضعفي )
مجموع مبالغ الدفعات األخرى .
ج-

يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد موادا مماثلة لتلك
الواردة في الفقرات ( أ ) و (ب) أعاله على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على
حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين ا كما يتعهد المقاول أن يزود
صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .

د-

أن
ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ا و ّ

حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى أي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة

في المملكة .
هـ-

يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .

المادة (  – ) 2/9/17الدفعات الممنوعة :
أ-

لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر ا وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول أو نيابة عنه ا أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم
أو وكالئهم أو ممثليهم ا إلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال
وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري
إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعال .
كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول
نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

ب-

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أيا من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته
واختياره .
-1

أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد .

-2

أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا يساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات الممنوعة .

-3

أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغا يساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات األخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته
غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .

بأن مجموع المبالغ ا لتي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة ( ب ) لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان ّ
الدفعات الممنوعة .

ج-

يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد موادا مماثلة لتلك
الواردة في الف قرات ( أ ) و ( ب ) أعاله ( على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ) شريطة أن تنص هذه المواد صراحة
على حق صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين ا كما يتعهد المقاول أن يزود
صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .

د-

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ا
وأنّ حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين
واألنظمة النافذة في المملكة.

هـ-

يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .
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الفصل الثامن عشر
التأمين
" " Insurance
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/18المتطلبات العامة للتأمينات :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
-

يكون المقاول هو الطرف المؤمن ا كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطا ينص على المسؤوليات المتقابلة لكل من
صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ( . ) Cross Liabilities

المادة (  – ) 2/18التأمين على األشغال ومعدات المقاول :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل (  )%115من قيمة العقد المقبولة " .
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الفصل العشرون
المطالبات  ،الخالفات والتحكيم
" " Claims, Disputes and Arbitration
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/20تعيـين مجلس فض الخالفات:
يلغى نص المادة ( )2/20من الشروط العامة و جميع البنود المتفرعة منها و تعديالتها.

المادة (  – ) 6/20التحكيم Arbitration :
تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ ـ ( ما لم يكن قد تم ) وتنتهي ( بلغة االتصال المحددة في المادة ( ) )4/1ويستعاض عنها
بما يلي -:
فإن أي خالف حول قرار " المجلس " بشأنه  -مما لم يصبح نهائيا وملزما  -تتم تسويته
" ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف وديا ا ّ
نهائيا بواسطة التحكيم وفقا لما يلي -:

أ-

تتم تسوية الخالف نهائيا بموجب قانون التحكيم األردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم أخرى).

ب-

تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ا و

ج-

تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة ( . ) 4 / 1

المادة (  – ) 8/20انقضاء فترة تعيـين " المجلس" :
تعدل الفقرة (ب) من هذه المادة لتصبح كما يلي:

"يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة ( .")6/20ب -
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 الشروط الخاصة االضافية-ج

94
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024-A.docx

ج -الشروط الخاصة اإلضافية
Supplementary Particular Conditions
•

وصف المشروع موضوع هذا العطاء

•

المادة ( - )9/4نظام توكيد الجودة

 :توريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل اليصال المياه الى اسكان المهندسين  /ام العروق (الخط
الناقل)

يتضمن تطبيق نظام توكيد الجودة ما يلي:
•

تطبيق ضمان الجودة والذي يعرف كنظام يتم فيه التحقق من ان الضبط الشامل للجودة ينفذ في جميع المراحل
ولضمان الجودة البد من اجراء االختبارات التالية للتحقق من الضبط الشامل للجودة .
 oفحص تدرج المواد المستعملة للطمم
 oفحص قوة تحمل الخرسانة

 oفحص درجة رك مواد الطمم
 oفحص المارشال للزفته

 oعمل خلطة تصميمية لمعرفة نسب المواد
•

تطبيق نظام ضبط الجودة والذي يعرف على انه المراجعة المستمرة واصدار الشهادات والفحص والتفتيش

المستمر لمكونات المشروع بما في ذلك واالفراد واالنظمة والوثائق واساليب العمل وعليه يطلب االلتزام بطريقة
التنفيذ التالية سواء من المالك او المقاول
 oتدقيق الكفاالت وبوالص التامين
 oعمل محضر تسليم الموقع

 oاصدار شهادة مباشرة العمل
 oتعباة التقرير اليومي

 oتقديم نموذج استالم اولي
 oاصدار مذكرات الموقع

 oنماذج شبك الخطوط الجديدة على القائمة
 oنماذج فصل الخطوط القديمة الملغاة
 oالتقيد بنماذج المطالبات المالية
 oاصدار شهادة االستالم االولي
 oتدقيق كفالة اصالح العيوب

 oاصدار شهادة االستالم النهائي
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•

المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل

•

المادة ( - )2/8مدة اإلنجاز

•

المادة ( - )7/8تعويضات التأخير

بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاءا تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة:

ال يوجد او تحديد االقسام المختلفة
•

يجب على المقاول مراعاة األمور التالية:
أ-

التزامات عامة:
-1

العمل على التقليل من الضجيا وتلويث البيئة بقدر المستطاع.

-2

عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.

-3

تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير.

-4
-5

المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئما وزرع بديل لما لم يصرح له باقتالعه واعادة

السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس.

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورينا فعلي المقاول أن يقوم باالتصال معها وعمل
الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلكا ثم إخالء المكان واصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص.

ب-

ضبط إدارة العمل:
 - 1أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع واعداد محاضر االجتماع.

-2

أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية ا يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنياا والرطوبةا ومعدل

-3

أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل واعداد التقارير.

-5

أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروعا واسم صاحب العملا وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق

-4

هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.

في حالة إصالح العيوبا أن يضع جدوال لذلكا وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوال بأول.
مع المهندس عليه.

 – 6في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح
الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندسا وذلك لتالفى تكرار

-7

الخطأ.

إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقعا فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية المهام
التالية:
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وصف العمل-:
أن األعمال المشمولة ضمن هذا العطاء هي القيام بتوريد وتمديد خطوط مياه قطر  200ملم دكتايل ضمن

ج-

منطقة شفا بدران شامال عدادات المياه و المفاتيح و مفاتيح الغسيل و الهوايات وانشاء المناهل...الخ و كل ما
يلزم و حسب المواصفات المرفقة في العطاء و حسب المخططات و إنشاء و اتمام و فحص وتعقيم و الفحص
الجرثومي في مختبرات شركة مياهنا وتشغيل الخط المياه مع كل ما يلزم من قطع ( محابس,تيهات,هوايات ...الخ)
حسب مواصفات سلطه المياه و الشروط الخاصة وذلك بموجب الشروط العامه والخاصه (دفتر عقد المقاوله )
والمواصفات العامه الصادره عن سلطة المياه وهذه المواصفات والشروط الخاصه والمخططات وجداول االسعار
وتعليمات المهندس واية مالحق على وثائق العطاء .

ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد:

-1

الممارسة الجيدة:
إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتا أو مصنعيةا فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو
العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتا من مضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدةا بما

في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.
-2

المواصفات القياسية:

إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) (A.S.T.Mأو ) (B.S.Sأو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم
شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.

-3

المواصفات المقيدة:

إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبندا وال يغير ذلك
المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل.

-4

عالمات مرافق الخدمات المخفية:
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها
مخططات مساحية واضحةا وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو

تصليحها أو تشغيلها.

د-

استخدام األيدي العاملة المحلية:
-1

المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:
أ-

في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيينا يجوز استخدام عمالة وافدة
بموافقة وزارة العمل المسبقة.
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ب-
ج-

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيين مهما كانت األسبابا وعلى
أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط.

إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصةا وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن

يرفع تقري ار بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة تشكل على
النحو التالي (للنظر في مثل هذه األمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار
المناسب حول السماح للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها)ا من معالي وزير األشغال العامة

واإلسكان رئيسا وعضوية السادة:

أمين عام وزارة األشغال العامة واالسكانا ومدير عام دائرة العطاءات الحكوميةا ونقيب
المهندسينا ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

-2

المشاريع الممولة بقروض خارجية:
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيين أو
باالنفرادا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيين فيجب االلتزام من قبل هؤالء المقاولين بتشغيل
عمالة أردنية ال تقل نسبتها عن ( )%70من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقدي ار حقيقيا
بموافقة وزارة األشغال العامة واإلسكانا على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من العمال األجانب العاديين

غير المهرة.
-3

على الو ازرات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء رقم
( )6لسنة 1990واعتباره جزءا من العطاءات والعقود التي تبرمهاا وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من

قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية:
أ-

إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة

ب-

فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.

أقصاها ( )7سبعة أيام.

-4

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني

-5

على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال.

األردني بحدها األدنى.
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معلومات مقدمة من المقاول
• ممثل ومستخدمو المقاول (جهاز المقاول المنفذ):
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنىا وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل في الموقع طيلة مدة
تنفيذ المشروعا وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال التنفيذ و اإلشراف على مشاريع مماثلة:

 - 1مهندس موقع :بمؤهل جامعي في الهندسة عدد ( ) 1وبخبرة ال تقل عن( )5سنوات في التنفيذ
واالشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي
 - 2مراقبا فنيا بمؤهل كلية جامعية متوسطة ( دبلوم هندسة مدنية او مساحة ) عدد ( )1وبخبرة ال تقل
عن (  ) 5سنوات في التنفيذ و االشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي
-3
-4

_________________________________________________________
_________________________________________________________

مالحظة:

يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ.
وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم خصم ما يقابله من
رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس.

• تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك ودرجة تصنيفه:

الميكانيك

الكهرباء
•

اسم المقاول

_______

_______

فئة التصنيف
________
________

على المقاولين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين األردنيين
والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين (حسب النموذج أدناه) تفيد بأن المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات الخاصة
بالمقاولين غير األردنيين وفقا ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه

وقبل توقيع االتفاقية وكل مقاول ال يقدم هاتين الشهادتين وفقا لذلك يعتبر مستنكفا عن استكمال إجراءات اإلحالة ويحق
لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب
العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها.
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النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
يرجى العلم بأ ا المقأأاول السأ أ أ أ أ أأادة ……………………………………………….قأأد
استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقا ألحكام قانوا المعمول به.
نقيب الـمهندسين االردنيين

أو نقيب مقاولي االنشاءات االردنيين

• اإلقرار بضمان عيوب التصنيع )(Warranty
يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم كفالة عدلية لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات
الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ( )730يوما من تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول
المالية وخالفهاا الستبدال أي من األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية

محليا أو أجنبيا ولمدة ( )730يوما من تاريخ تسلم األشغال.
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د – نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

د - 1نموذج كتاب عرض المناقصة
د - 2ملحق عرض المناقصة
د - 3نموذج كفالة المناقصة
د - 4نموذج اتفاقية العقد

د - 5نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بعضو واحد)

د - 6نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بثالثة أعضاء)
د - 7نموذج ضمان األداء  /تنفيذ

د - 8نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)
د - 9نموذج كفالة الدفعة المقدمة

د -10نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي
د - 11نموذج إقرار بالمخالصة
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د 1-

نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender
المشروع ...................................... :العطاء رقم.......................................:........2020/.......:
إلى

السادة

العمل):

(صاحب

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

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة بها كما قمنا بدراسة شروط العقدا والمواصفاتا والمخططاتا وجداول الكمياتا
وملحق عرض المناقصةا والجداول األخرىا ومالحق العطاء ذات األرقام ................................:المتعلقة بتنفيذ أشغال

المشروع المذكور أعاله .ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وانجازها وتسليمها واصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا

العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره ..........................................:أو أي مبلغ

آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيين أعضائه حسب
ملحق عرض المناقصة.

نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة ( )120يوما من تاريخ إيداع العروضا وأن يبقى العرض ملزما لناا ويمكنكم قبوله في
أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه .كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتج أز من "كتاب عرض المناقصة".

نتعهد في حالة قبول عرض أأنا أا نقدم ض أأماا األداء المطلوب بموجب المادة ( )2/4من ش أأروط العقد وأا نباشأأأر العمل بتاريخ أمر المباشأأأرة وأا ننجز

األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خالل "مدة اإلنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بينناا والى أن يتم ذلكا فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب القبول أو قرار اإلحالة"
الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
حرر هذا العرض في اليوم:
توقيع

المناقص:

 .....................من شهر ................ :عام....................... :

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

شاهد:

........................................
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ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender

د2-

المشـ ـ ــرو :

توريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل اليصــــال المياه الى اســــكان المهندســــين  /ام العروق (الخط

الناقل)

العطاء رقم:........./.......:
البيــــان

رقم المادة

اسم صاحب العمل:

2/2/1/1

اسم المهندس :

4/2/1/1

اسم المقاول:

3/2/1/1

عنوانه:
عنوانه:

التحديدات

و3/1

سلطة المياه

عنوانه:
توضيح االلتباس

و3/1
1/3/1/1

موعد يسبق التاريخ المحدد اليداع

كفالة المناقصة

التعليمات

( )1800دينار اردني

كفالة اصالح العيوب

التعليمات

( )%5من قيمة العقد النهائي

مدة اإل نجاز لألشغال

3/3/1/1

(  ) 120يوما تقويميا من تاريخ أمر

فترة اإلشعار بإصالح العيوب

7/3/1/1

(  ) 730يوما تقويميا

القانون الذي يحكم العقد

4/1

العروض بما ال يقل عن ( )7أيام

المباشرة

القوانين األردنية السارية المفعول

اللغة المعتمدة في العقد

4/1

اللغة العربية

لغة االتصال

4/1

اللغة العربية

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع

1/2

( )7أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة

قيمة ضمان األداء

2/4

.
قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح العيوب

( )%10من "قيمة العقد المقبولة"
( )%5من قيمة العقد النهائي

(ضمان اصالح العيوب)
نظام توكيد الجودة

9/4

أوقات العمل المعتادة

5/6

( )8ساعات يومياا ولمدة ( )6أيام في

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة

1/8

( )15يوماا وتعتبر هذه الفترة مشمولة

قيمة تعويضات التأخير

7/8

( )50دينار عن كل يوم تأخير عن برناما

❑

مطلوب

األسبوع

ضمن مدة اإلنجاز

العمل المتفق عليه
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د2-
الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

7/8

مكافأة اإلنجاز المبكر

13/8

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن "المبلغ
االحتياطي الذي يتم صرفه" إذا لم ترد في الجداول

-5/13ب

( ) %15من قيمة العقد المقبولة
(

 ) -دينار عن كل يوم مبكر

ال يوجد

قيمة الدفعة المقدمة

2/14

( )%10من "قيمة العقد المقبولة"

عمالت الدفع للمقاول

15/14

الدينار األردني

تقديم وثائق التأمينات

1/18

خالل ( )14يوما من تاريخ االحالة

نسبة المحتجزات

3/14

( )%10من قيمة الدفعة

الحد األعلى للمحتجزات

3/14

( )%5من "قيمة العقد المقبولة"

التحضيرات عند الوصول إلى الموقع

5/14

حسب التعديالت الواردة في المالحضات

الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

6/14

أسعار تبديل العمالت

7/14

نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)

8/14

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

3/18

(

فض الخالفات
تشكيل مجلس ّ

2/20

غير مطبق

فض الخالفات
فترة تعيين مجلس ّ
فض الخالفات في
الجهة التي تعين أعضاء مجلس ّ
حالة عدم االتفاق بين الفريقين

2/20

قبل جدول الكميات ( ) %50

3/20

(  ) 13500ديناراردني

( )%5سنويا
 ) 20000دينار لكل حادث

جمعية المحكمين األردنيين

.
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د2-
سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف عن

6/20

عدد أعضاء هيئة التحكيم

6/20

القواعد اإلجرائية للتحكيم

6/20

أقسام األشغال ()6/5/1/1

مدة اإل نجاز

التعيين

بموجب قانون التحكيم األردني النافذ
❑

عضو واحد

❑

الخاصة به
()3/3/1/1

التاريخ االساسي

()1/3/1/1

بموجب قانون التحكيم األردني
قيمة تعويضات التأخير لكل يوم

تأخير .

التاريخ االساسي يصبح  14يوما من
قبل ايداع العروض
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د3-

المشروع:

نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee
 :توريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل اليصال المياه الى اسكان المهندسين  /ام
العروق (الخط الناقل)

العطاء رقم C-T-20-0024-A

إلى السادة (صاحب العمل) .............................................................................. :لقد تم

إعالمنا أن المناقص :شركة ........................................................................ :سيتقدم بعرض

للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاءا ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص
بكفالة مناقصة مع عرضها وبناء على طلبها فإن مصرفنا:

بنك  ......................................................يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ:

 ............................................................عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما

يلي:

أن المناقصا بدون موافقة منكما قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صالحية العرض

أ-

المحددة بـ( )120يوماا أو

أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليها ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة ( )6/1من شروط العقدا أو

ب-

أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه ا ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ( )2/4من شروط العقد.

ج-

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ( )120يوما ويتعين إعادتها إليناا كما أن هذه الكفالة تحكمها القوانين
المعمول بها في األردن.

توقيع الكفيل  /البنك........................................... :
المفوض بالتوقيع........................................... :
التاريخ:

............................................
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د4-

نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement
المشرو  :توريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل اليصال المياه الى اسكان المهندسين  /ام العروق (الخط الناقل)
العطاء رقمC-T-20-0024-A:

حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم  ..............من شهر  ...................لسنة
بين
صاحب العمل  ............................................................على اعتباره "الفريق األول"
و

 ..............................................................على اعتباره "الفريق الثاني"

المقاول

لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع................................... :

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

ولما كان قد قبل بعرض المناقصـــة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشـــغال وانجازها واصـــالح أية عيوب فيها وتســـليمها وفقا لشـــروط
العقدا

فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:
-1

-2

يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.
تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتج أز من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:
أ-

"كتاب القبول"...........................................................

ب-

"كتاب عرض المناقصة...........................................................

د-

شروط العقد (الخاصة والعامة)

ج-

مالحق المناقصة ذات األرقام.......................................................... :

هـ -

المواصفات

ز-

والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول األخرى)

و-

المخططات
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د4-
-3

"قيمة العقد المقبولة".......................................................
"مدة اإلنجاز".......................................................

-4

إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروطا يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية

-5

إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها وتسليمهاا يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول

-6

اي شطب او كشط او حذف او اضافة بدون توقيع وخاتم طرفي العقد يعتبر الغيا".

عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.

قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.

وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
الفريق الثاني (المقاول)

الفريق األول (صاحب العمل)

التوقيع........................................... :

التوقيع........................................... :

االسم............................................. :

االسم............................................. :

الوظيفة........................................... :

الوظيفة........................................... :

وقد شهد على ذلك................................ :

وقد شهد على ذلك................................ :
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د5-

نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بعضو واحد)

وصف المشروع
:

صاحب العمل:

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

 ...................................عنوانه................................... :
 ...................................عنوانه................................... :

المقاول:

عضو المجلس ...................................عنوانه...................................

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض الخالفات"ا ليكون العضو
الوحيدا ويسمى أيضا "المجلس" – " "DABا فإن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلسا قد اتفقوا على ما يلي:

-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفاتا مع إدخال التعديالت التالية عليها:

-2

عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفاتا فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو

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

التالي:

-

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها النفقات األخرى.

-3

إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض

-4

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو "المجلس"ا إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل المياومات

-5

إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.

الخالفاتا فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" كمسو للخالفات وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفات.

عضو المجلس

المقاول

صاحب العمل

وقد شهد على ذلك
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د6-

نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بثالثة أعضاء)

وصف المشروع:

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

المقاول:

 ...................................عنوانه................................... :

 ...................................عنوانه................................... :

صاحب العمل:

 ...................................عنوانه................................... :

عضو المجلس:

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض الخالفات"ا ليقوم بمهام
احد األعضاء الثالثة الذين يشكلون “المجلس"ا فإن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلسا قد اتفقوا على ما يلي:

-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفاتا مع إدخال التعديالت التالية عليها:

-2

عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفاتا فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو

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

التالي:

-3

-4
-5

-6

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها النفقات األخرى.

إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض
الخالفاتا فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسوين للخالفات وفقا ألحكام هذه
االتفاقية.

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو المجلسا إزاء أدائه لمهام فض الخالفاتا بدل المياومات
والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفات.

يعتبر عضو المجلس .............................رئيسا للمجلس.
إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

صاحب العمل

وقد شهد على ذلك
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ملحق اتفاقية فض الخالفات

شروط اتفاقية فض الخالفات
-1

يسمى عضو المجلس أو األعضاء (الحكم أو الحكمة) خالل ( )28يوما من تاريخ مباشرة العملا ولكن مهام المجلس ال

-2

يمكن إنهاء تعيين الحكم (الحكمة) باالتفاق بين الفريقينا وتنقضي مدة التعيين حكما عند انقضاء فترة االشعار باصالح

-3

يتعين على الحكم أن يبقى خالل أداء مهمته مستقال عن الفريقينا وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إال باطالع

-4

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامةا وأن ال يصرح عن

يتم المباشرة بها إال بعد نشوء خالف واحالته إلى المجلس.
العيوب.

وموافقة الفريق اآلخر.

أي من مضامينها إال بموافقة الفريقينا كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة

قانونية أو فنية إال بموافقة الفريقين.

-5

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقينا بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم

-6

ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوال عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إال إذا أمكن إثبات أن ما قام به ناتا

-7

يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز (وليس كمحكم)ا ويكون متمتعا بالصالحية الكاملة لعقد جلسات االستماع

ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر.
عن سوء نية.

كما يراه مناسباا دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعدا ويتمتع في هذا السياق بالصالحيات التالية:
أ-

أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ا وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليها

ب-

أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت)ا

د-

أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقدا

ج-

هـ -

و-

أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب القانونيا

أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخالفا

أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثلها لحضور جلسات االستماعا وله أن يستمر

في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضورا بعد التحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة صحيحة عن
موعد الجلسة.

-8

ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس اآلخرين (إن

-9

يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل

- 10

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددةا شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعا ار بذلك مدته

وجدوا).
به.

( )7أيام.
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- 11
- 12

إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكما يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله أن يسترد
ما يترتب على المقاول من اية مبالغ إزاءها.

يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ( )28يوما .وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه عن أداء
مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعدا فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيين

بديل له خالل ( )14يوما من تاريخ انقطاعه.
- 13

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم (الحكمة) والفريقينا ولغة التداول في الجلساتا باللغة المحددة في

- 14

يتعين على الحكم (الحكمة) أن يصدر قراره خطيا إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى ()84

- 15

العقـد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر.

يوما من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخالفاتا إن كانت قد تمت بعد إحالة الخالف إليه.
يجب أن يكون القرار مسبباا وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا لهذه الشروط.

إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ( )3آنفا بعلمها أو تصرف بسوء نيةا فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل
أتعابه

أو

نفقاتها

ويتعين

عليه

أن

يرد

تلك

الرسوم

والنفقات

التي

لها إذا نتا عن ذلك النقض أن ق ارراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
- 16

تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي:
-

عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات واعداد

-

يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامها

- 17

تم

صرفها

الق ارراتا

مضافا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشةا

يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ( )28يوما من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بذلكا
ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ( )%50منها للمقاول الحقا.

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفاتا أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرهاا فإنه يتم النظر في الخالف
وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني.
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د7-

نموذج ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ)
Performance Guarantee

إلى السادة .............................................................................................. :يسرنا إعالمكم بأن
مصرفنا ............................................................................. :قد كفل بكفالة ماليةا المقاول:
............................................................................

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

بخصوص العطاء رقم/.......:

المتعلق بمشــــروع  :توريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل اليصــــال المياه الى اســــكان المهندســــين  /ام

العروق (الخط الناقل)
بـــــــــمـــــــــبـــــــــلـــــــــغ:

( ) ........................ديـــــــــنـــــــــار

أردنـــــــــي.....................................................

 ...........................................................................................وذلك لضـــــــــمان تنفيذ العطاء المحال

عليه حســب الشــروط الواردة في وثائق عقد المقاولة الموحد للمشــاريع االنشــائية  2010الطبعة الثانية المعدلة  2013ا وأننا نتعهد

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن

ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط – مع ذكر األسباب

الـــــداعـــــيـــــة لـــــهـــــذا الـــــطـــــلـــــب بـــــأن الـــــمـــــقـــــاول قـــــد رفـــــض أو أخـــــفـــــق فـــــي تـــــنـــــفـــــيـــــذ أي مـــــن الـــــتـــــزامـــــاتـــــه

بموجب العقد – وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ...........
شهر  ...............من عام  .................................ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :
المفوض بالتوقيع.................................... :
التاريخ.............................................. :
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د8-

نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)
Defects Liability Guarantee

إلى السادة  .............................................................................................. :يسرنا إعالمكم بأن
مصرفنا ............................................................................. :قد كفل بكفالة ماليةا

المقاول.............................................................................

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

بخصوص العطاء رقم/.......:

المتعلق بمشروع  :توريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل اليصال المياه الى اسكان المهندسين  /ام
العروق (الخط الناقل)

بـــــــمـــــــبـــــــلـــــــغ ) ........................ ( :ديـــــــنـــــــار أردنـــــــي .........................................................

 ...............................................................................وذلك ضــــمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته
فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية  2010الطبعة الثانية المعدلة 2013
.

واننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرطا
مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة

بموجب العقدا وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص
واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

توقيع الكفيل  /مصرف........................... :
المفوض بالتوقيع.................................. :
التاريخ............................................ :
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د9-

نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee

إلى السادة ................................................................................................ :يسرنا إعالمكم بأن
مصرفنا يكفل المقاول................................................................. :

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

بـــــــمـــــــبـــــــلـــــــغ ) ...................... ( :ديـــــــنـــــــار أردنـــــــي.............................................................
وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم......../.......:

الخاص بمشــــروع : :توريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل اليصــــال المياه الى اســــكان المهندســــين  /ام

العروق (الخط الناقل) ......................بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.

وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكما وذلك بصرف النظر عن أي
اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمةا ويتم تمديدها تلقائيا لحين سداد
قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.
توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :

المفوض بالتوقيع.................................... :
التاريخ.............................................. :
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د11-
نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه....................................................................
...........................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه........................................................... :
...........................................................................................................

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

بأننا قبضنا من  ...................................مبلغ ( )...........................دينا ار أردنيا.

وذلــك قيمــة الــدفعــة الختــاميــة بموجــب احكــام المواد (11/14ا 12/14ا  )13/14من الشـــــــــروط العــامــة للعقــدا وذلــك عن مشـــــــــروع
إنشاء.................................................................................

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

موضوع

نصرح

العطاء

بموجب

هذا

رقم...................................................................................2018/.......:

اإلقرار

أننا

قد

قمنا

بتقديم

كافة

مطالباتنا

المتعلقة

بالعقد وبهذا

فإننا

نبرئ

ذمة

 ..........................................................وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع
المبين أعاله إبراء عاما" شامال" مطلقا ال رجعة فيه.

وعليه نوقع تحريرا في ......................
اسم المقاول:

اسم المفوض بالتوقيع:

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

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

توقيع المفوض بالتوقيع................................. :
الخاتم:
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د12-

المملكه االردنيه الهاشميه

 :توريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل اليصال المياه الى اسكان المهندسين  /ام العروق (الخط
الناقل)

الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
وجدول الكميات

2020
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 :توريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل اليصال المياه الى اسكان المهندسين  /ام العروق (الخط
الناقل)

 -1عــــــام
------------

المواصفات الخاصة

 1 -1إن األعمال المطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء هي تقديم جميع المواد والمياه والعدد واآلليات واأليدي العاملة وجميع ما
يلزم للقيام بأعمال عطاء تمديد و تشغيل خطوط مياة من كافة األقطار و األنواع مع تركيب كل ما يلزم .
 2-1إن أي إختالف أو تناقض بين المواصفات الخاصة وبين المواصفات العامة تكون المواصفات الخاصة هي الحاكمة
وتطبق ويعمل بها.
 3-1مخططات العقد هي المخططات المرفقة بهذا العقد وأية مخططات معدلة أو إضافية أو تفصيلية أو ملحقة يصدرها
المهندس أو يوافق عليها خطيا" من وقت ألخر.
تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
 -4-1جميع المواد المستعملة يجب أن تكون من أجود األصناف كما وأن المصنعية يجب أن تكون بموجب
المواصفات وبمستوى جيد يوافق عليه المهندس.
 -5-1بعد إبالغ المقاول بقرار االحاله وقبل توقيع االتفاقيه على المقاول تقديم ما يلي باالضافه لما ورد بوثائق
العطاء:
أ -دفع الرسوم القانونية لوزارة المالية عن المشروع
ب -تقديم كفالة حسن التنفيذ
 -6-1على المقاول و بعد توقيع االتفاقية وقبل البدء بالعمل تقديم بوليصة تامين.

متطلبات العمل-:

أن األعمال المشمولة ضمن هذا العطاء هي القيام بتوريد وتمديد خط مياه قطر  200ملم دكتايل ضمن منطقة

شفا بدران شامال عدادات المياه و المفاتيح و مفاتيح الغسيل و الهوايات وانشاء المناهل...الخ و كل ما يلزم و حسب
المواصفات المرفقة في العطاء و حسب المخططات و إنشاء و اتمام و فحص وتعقيم و الفحص الجرثومي في مختبرات شركة
مياهنا وفصل الخطوط القديمة
وتشغيل الخط المياه مع كل ما يلزم من قطع ( محابس,تيهات,هوايات ...الخ) حسب مواصفات سلطه المياه و الشروط الخاصة
وذلك بموجب الشروط العامه والخاصه (دفتر عقد المقاوله ) والمواصفات العامه الصادره عن سلطة المياه وهذه المواصفات
والشروط الخاصه والمخططات وجداول االسعار وتعليمات المهندس واية مالحق على وثائق العطاء .
 -3موقع العمل-:

لغاية اعمال هذا العطاء يكون موقع العمل شـفا بدران  /ام العروق وحسب متطلبات العمل و تعليمات المهندس ولشركة مياه
االردن  -مياهنا اعطاء المقاول اعمال في أي مكان من مناطق ادارة الشرررررركة وحسرررررب الحاجة و تعليمات المهندس المشررررررف وفي
حدود كميات العطاء و دون المطالبة بزيادة االسعار أو تمديد مدة العطاء.

 -4التنسيق- :
 -1على المقاول مسؤولية التنسيق المسبق مع امانة عمان الكبرى و وزارة االشغال العامه  /البلديه المعنيه وادارة المرور
ومؤسسة المواصالت ،شركة الكهرباء ,وزارة المياه و الري  PMUوايه جهه رسميه اخرى وتقديم جميع متطلبات الجهات
المعنيه للحصول على موافقاتها للعمل في اوتحت اوقرب الطرق العامه واالرصفه و االوديه وعلى المقاول ان يتقيد
بتعليمات ومتطلبات هذه الجهات بما فيها اشارات المرور واالشارات التحذيريه اوالتحويالت والحواجز وحماية المشاه
واالمالك الخاصه ومتطلبات السالمه وجميع المتطلبات العامة..كما على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة
ومع البلدية المعنية و االشغال العام ة لتحديد قطع االراضي و مسارات خطوط المياه و ضمان تنفيذها ضمن الطرق
الرسمية التى سيتم تسليمها اليه من قبل شركة مياهنا .وال يدفع للمقاول لقاء هذه األعمال أية عالوات إذ تعتبر مشمولة
ضمن االسعار الفردية لألعمال المطلوبة.
 -2من مسؤؤؤؤؤؤولية الفريق الثاني الحصؤؤؤؤؤول على تصؤؤؤؤؤاريح الحفر و موافقات الجهات الرسؤؤؤؤؤمية المعنية التمام العمل
وااللتزام باي تعديالت صؤؤؤؤؤؤؤادرة من مالق الطريق و في حال تم رفض طلبه بمنحه تصؤؤؤؤؤؤؤريح من اية جهة ا االمر الذي
يؤدي الى ايقاف التنفيذ و عليه يجوز للفريق االول ايقاف اعمال العطاء و محاسبة المقاول على االعمال المنجزة ا اما
بالنسبة للخطوط التي بوشر العمل بها فيتم اكمالها من قبل مقاول اخر يعينه المقاول الرئيسي بعد موافقة شركة مياهنا
خالل مدة اسبوع من تاريخ االيقاف و يتم تعيين و محاسبة هذا المقاول من قبل الفريق الثاني وذلق بعد موافقة الفريق
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االول و في حال لم يحضؤؤؤؤؤؤؤر الفريق الثاني مقاوال" الكمال االعمال فيحق للفريق االول اكمال العمل على نفقة الفريق
الثاني و بالطريقة التي يراها مناسبة.
 -5العمل في الليل- :
يحق لصاحب العمل أو المهندس أو ممثل المهندس او اية سلطه أخرى بعد الحصول على الموافقات من المهندس والجهات
المعنية اصدارالتعليمات للمقاول لتنفيذ أي جزء من االعمال في ساعات الليل وذلك في الحاالت التي تتطلب ذلك وعلى
المقاول االلتزام بهذه التعليمات وتنفيذ االعمال وبدون اية عالوات اضافيه لقاء ذلك.
 - 6برنامج العمل- :
على المقاول ان يقدم برنامج عمل لخطته في تنفيذ األعمال حسب الشكل و التفاصيل التي يحددها المهندس الخذ موافقته
عليها (  ) 15يوما من تاريخ قرار االحاله و ان يقدم للمهندس وصفا خطيا عاما للترتيبات و األساليب التي سيتبعها المقاول
في تنفيذ األعمال المطلوبة منه و كلما طلب اليه المهندس وتحديث البرنامج كل  30يوم .
 -7جهاز المقاول المنفذ- :
على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائية مناسبة و اليات و عدد  ............الخ بالعدد الكافى و جهاز منفذ يتكون من
مدير مشروع و مهندسى موقع و مساحين ومراقبين و عمال مهرة و عمال عاديين مما يمكنه من العمل فى مواقع متعددة
فى ان واحد بغض النظر عن حجم العمل و مواقعه و حسب البرنامج الموافق عليه و ان يتم تسليم االعمال المحالة اليه
طبقا للمواصفات و موافقة المهندس ضمن الوقت المتفق عليه.
 -8وصف األعمال- :
أوال :إن أعمال المقاول تضمن ما يلي على سبيل المثال وليس حصرا-:
 .1القيام بأعمال الحفر و تمديد األنابيب و تركيب المفاتيح و القطع و ضغط الخطوط للتأكد من عدم وجود سيالن
أو تسرب في الوصالت و الغسيل و التعقيم و تغليف الوصالت.
 .2إعادة طمم الخنادق بمواد تامين و مواد بيس كورس (  ) B.Cاو حصمه بتدرج حجمي موحد و إعادة األوضاع
في األماكن التي تم حفرها الى ما كانت عليه بموجب المواصفات و تعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض خارج
الموقع .
 .3يتم قص اإلسفلت بالمنشار اآللي وكذلك يجب قص الخرسانة والبالط بشكل منتظم ومستقيم بغض النظر
عن طريقة القص وذلك كي تكون حواف الخنادق مستقيمه ومنتظمه وبزيادة 15سم من كل جهه من حواف
الحفره اوالخندق.
 .4تقديم وصب ايه أعمال خرسانية.
ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:
 .1ال يسمح للمقاول باخذ المياه من خطوط المياه القائمه بدون موافقة المهندس و في حالة موافقة شركة مياهنا على
ذلك يتم احتساب كميات المياه المستهلكه و محاسبة المقاول على ذلك حسب تعليمات المهندس.
 .2على المقاول كشف وتدقيق مواقع خطوط المياه القائمة قبل البدء فى العمل حيث يشمل العمل الحفريات
في أي نوع من التربة وإعادة الطمم وإعادة وضع السطوح بموجب المواصفات وتعتبر تكاليف هذة األعمال
مشمولة ضمن أسعار العطاء.
 .3ان وصل الخطوط المقترحه مع الخطوط القائمه يجب ان يتم بسرعة و فاعليه من اجل التقليل ما امكن
من االخالل بالتزويد المائي للسكان.وعلى المقاول التنسيق المسبق مع المهندس المشرف و مديرية المياه
 .4ان موافقة المهندس على اى عمل او مواد مقدمة من المقاول ال تعفى المقاول من مسئولياته المناطة به
حسب شروط هذا العطاء.
 .5يتم قطع خطوط المياه المراد التوصيل عليها باستعمال معدات خاصة يوافق عليها المهندس حيث ال
يسمح باستعمال اللحام الكهربائى او الغازى و يجب ان تكون عملية القص عمودية على محور الخط.
 .6على المقاول اخذ الحيطه لمنع دخول االتربه و االوساخ داخل خطوط المياه القائمه و عليه ان يوفر
جميع المعدات الالزمه بما فيها مضخة لضخ المياه من موقع كل وصله قبل المباشره بقطع الخط المراد الوصل
عليه من اجل التقليل من دخول المياه الملوثة و االوساخ الى خطوط التوزيع القائمه
 .7على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة ومع البلدية المعنية واالشغال العامة لتحديد قطع
االراضي و مسارات خطوط المياة و ضمان تنفيذها ضمن الطرق الرسمية التى سيتم تسليمها اليه من قبل
شركة مياهنا .وال يدفع للمقاول لقاء هذه األعمال أية عالوات إذ تعتبر مشمولة ضمن االسعار الفردية لألعمال
المطلوبة.
 .8ان اى مواد يقدمها المقاول لالستعمال فى اعمال العطاء يجب ان تفحص بعد اخذ موافقة المهندس
المشرف المسبقة و ذلك على نفقة المقاول و طبقا للمواصفات المطلوبة او اية مواصفات اخرى مكافئة.
 .9ان اى مواد احضرت الى الموقع و كانت براى المهندس غير صالحة او من نوعية متدنية او غير
مناسبة لالستعمال فى اى اعمال العطاء فعلى المقاول اخراجها من الموقع وعلى نفقته الخاصة.
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 .10المتطلبات االساسيه العمال تمديد انابيب المياه بموجب المواصفات الفنية لسلطة المياة  /وشركة مياهنا
لكافة البنود كما يلي -:
أ -تنظيف و تسوية و تحضير مواقع و مسارات خطوط المياه الفساح المجال امام معدات المقاول و عماله
ب -حفر الخنادق في جميع انواع التربه و الصخور و الخرسانه و البالط و االدراج و االسفلت و عمل طمم للمواسير
فوق و تحت و على الجانبين كما تبين المخططات النموذجيه و يشمل كذلك الطمم بمادة  B.Cبدل المواد التي حفرت
و /او حصمه بتدرج حجمي موحد و اعادة اوضاع السطوح كما كانت عليه سابقا.
ت -تمديد و كافة انواع المواسير وذلك شامال جميع القطع من تيهات واكواع ونقاصات و القطع الخاصه و كل ما
يلزم لتمديد المواسير و اتمام العمل على اكمل وجه
ث -تركيب كل انواع المفاتيح والعدادات و جميع القطع الالزمة لخطوط المياه بمختلف اقطارها مع القطع المالئمة من
فلنجات و براغى و صواميل و كسكيتات وقطع الفصل ........والخ وكافة ما يلزم على اكمل و حسبما يتطلب
التشغيل السليم للمفاتيح.
ج -توريد جميع المواد و االعمال و انشاء غرف و علب المفاتيح ( و ذلك للمحابس قطر  "8وما فوق و محابس
الهوايا ت قطر ½  1وما فوق ) من الخرسانة المسلحة كاملة و العمل يشمل ايضا الحفريات الالزمة و الخرسانة
العادية للنظافة و حديد التسليح و اعادة الردم حسب المواصفات و االعمال المعدنية الخاصة بالغرف من اغطية و
درجات  ...........الخ و كذلك وصالت االعمدة وعلب السطح ) extension spindle & surface boxوجميع
ما يلزم بموجب المخططات التفصيلية و المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف شركة مياهنا.
ح -توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير من الخرسانة المسلحة حينما تتقاطع مع خطوط الصرف الصحى
او مرورها فى االودية و حيثما يلزم و حسب المخططات و تعليمات و موافقة المهندس و كذلك الدعامات الخرسانية
المسلحة و يشمل ايضا الحفريات االضافية الالزمة و الخرسانة العادية للنظافة وحديد التسليح والطوبار وجميع
االعمال الالزمة بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات المهندس.
خ -تركيب صناديق السطح و ذلك للمحابس قطر  " 6وما دون و كذلك محابس الهوايات قطر  " 1 1/4وما دون و
السعر يشمل اية حفريات اضافية و الخرسانة المسلحة الخ و جميع ما يلزم حسب المخططات التفصيلية.
د -ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة شامال تركيب كافة ما يلزم من اكواع و نقاصات و سدادات..........
وجميع ما يلزم للتركيب وكذلك توريد وتركيب مواد عزل و تغليف الوصالت واجراء فحص وصالت اللحام
بواسطة ()x-rayو كذلك فحص التغليف و اصالح التغليف اذا لزم و ذلك حسب المواصفات الفنية العمال خطوط
المياة (سلطة المياه /شركة مياهنا ).
ذ -توريد المياه و المضخات و الكلور و المعدات الالزمه و اجهزة ضغط خطوط المياه وذلك الجراء فحص التسرب
و تعقيم و غسيل خطوط المياه و جميع ما يلزم بموجب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف

 -8على المقاول توزيع منشورات من شركة مياهنا للتوعية على المواطنين في منطقة العمل مثل
المنشور المرفق ادناه علما بان هذه المنشورات ستكون متوفرة لدى مديرية المشاريع  /مياهنا
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اجراء الفحص الجرثومي
على المقاول مراعاة مايلي عند اجراء الفحص الجرثومي:
 – 1يقوم المقاول باخذ المياه للغسيل من مصادر المياه التابعة لشركة مياهنا ( الخط الذي سيتم الشبك عليه او محطات
شركة مياهنا القريبة ) او اي مصدر مائي معتمد من قبل سلطة المياه و على نفقة المقاول
 – 2تبقى مسؤولية المقاول قائمة لحين ظهور نتائج عينات الفحص الجرثومي و في حال فشل العينات الجرثومية يقوم
المقاول باعادة التعقيم من جديد ويتم اخذ عينات جرثوميه حتى تنجح العينه .
تكون تكاليف الفحوصات المخبريه واثمان المياه على حساب المقاول والغسيل على نفقة المقاول من حيث اثمان المياه
-2
وتقدر اثمان المياه بثالثة اضعاف السعر الرسمي لشركة مياهنا( سعر الصهاريج ).
انواع الفحوصات :
على المقاول اجراء الفحوصات التالية و على نفقتة الخاصة و ذلك في مختبرات شركة مياهنا او اي مختبر معتمد من قبل
الجهات المختصة لهذه الغاية
PH – 1
Turbidity – 2
R-CL2 – 3
 -9المواد التي يقدمها المقاول:
يكون المقاول مسؤوال عن تزويده للمشروع بجميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه

أوال" :طريقة التمديدات لخطوط الحديد و الدكتايل و الحديد المجلفن و البولي ايثيلين-:
❖من الضروري ان يتوفر للتربه حيثما يلزم دعما ثابتا و دائما الجل الحصول على تمديد سليم للمواسير.
❖لالرض الصخريه يحفر الخندق على عمق ال يقل عن (  ) 150ملم تحت أسفل األعماق المحددة في
المخططات المرجعية وبعد أخذ موافقة المهندس المشرف و يم ْ
ال بمواد ذات تدرج واحد عندما تكون التربه
مبتله او ا ذا كان االساس طريا او حيثما بكون اسفل الخندق غير منتظم فقد يكون من الضروري زيادة هذة
السماكه ,و على المقاول القيام بهذه االعمال على حسابه.
❖اما في االراضي الترابية او الطرية الخالية من الحجر القاسي او االجسام الصلبة و حيثما يمكن تسوية ارضية
الخندق تسويه مستويه دون وجود فراغات لتعطي دعما منتظما للمواسير على طولها و حسب قناعات المهندس
فانه من الممكن ان يسمح بتمديد المواسير مباشرة على اسفل ارضية الخندق الى عمق اكثر تحت اسفل
الماسورة يكفي لوضع المواد الناعمة و حسب موافقة المهندس المشرف و حسب المواصفات ادناه.
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❖يجب عدم حفر الخندق لمسافه كبيره قبل تمديد المواسير كما يجب دفن المواسير بالسرعة الممكنة و يجب عدم
وضع الطوب و االجسام الصلبه تحت الماسوره للدعم المؤقت او الدائم.
ب -الطمم حول االنبوبBEDDING AND SIDE BEDDING :
تردم جميع الخنادق بمسافة ( ) 150ملم تحت اسفل الماسوره و حتى منسوب ( ) 300ملم فوق ظهر الماسوره و
تدك يدويا و بانتظام على طبقات ال تزيد عن (  ) 100ملم للسماكه المدكوكه برمل صويلح الخالي من الشوائب.
مواد الطمم السفليه و الجانبيه و حول الماسوره يجب ان تكون من رمل صويلح الخالي من الشوائب.
 .1رمل صويلح الخالي من الشوائب وحسب التدرج والمواصفات التاليه -:
نسبة المار %
حجم المنخل
100
5ر9ملم (")3/8
 الكتله الطينيه التزيد عن %1من الوزن CL -التزيد عن 1ر %0من الوزن

75ر 4ملم (رقم )4

100-95

 So3 -التزيد عن 4ر%0من الوزن

18ر1ملم (رقم )16

80-45

 Coal and Lignite -اليزيد عن  %1من الوزن0

30ر0ملم (رقم )50

30-10

15ر0ملم (رقم )100

10-2

075ر0ملم (رقم )200

3-0

ج

الطمم الى السطح العلوي-:

اوال :الخنادق:
 توريد رمل صويلح ووضعه فوق مواسير الديكاتيل و الحديد و الجلفانيز و العمل يتضمن تنظيف الخندق ما امكنقبل وضع التامين.
 إعادة طمم الخنادق من منسوب ما بعد التامين الى منسوب سطح األرض من بيس كورس ( ) B.C.او/و مواد ذاتتدرج واحد ( فوليه ) و باطون للمقاطع العرضية مع اعاده األوضاع الى ما كانت عليه بموجب المواصفات
والمخططات النموذجية وتعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض خارج الموقع الى األماكن المحددة من قبل
الجهات المختصه و الدك باالجهزه الميكانيكية مع الرش بالماء و الدحل على طبقات بحيث ال تزيد سماكه كل طبقه
منها عن (  )200ملم ودرجه الدك بما ال يقل عن  %95من الكثافة الجافه
ثانيا  :الخنادق في السطوح المعبده ( الشوارع  ,الساحات  ,االرصفه ) :
 ان اعادة وضع الشوارع و الساحات واالرصفه واالطاريف الى ما كانت عليه سابقا" يجب ان يتم بموجب المواصفاتوحسب التفاصيل المبينه على المخططات وبموافقة المهندس.
 تكون المواد المستعمله وكافة االعمال المتعلقه بها مطابقه لما ورد في المواصفات الفنيه العامه العمال الطرقوالجسور الصادره عن وزارة االشغال العامه واالسكان لسنة  1991وماطرأ عليها من تعديالت.
 تعتبر تكاليف اعادة وضع السطوح الى ما كانت عليه و إزالة و ترحيل االنقاض مشمولة ضمن االسعار االفرادية وال يدفع لذلك اى عالوات ما لم يذكر خالف ذلك فى جدول الكميات.
 .1الشوارع والساحات المعبده (المسفلته)-:
تعاد اوضاع السطوح المعبده كمايلي-:
بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقةالمهندس كمايلي -:
أ -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %95حسب تجربة بروكترالمعدل وبسماكة
15سم بعد الدحل وذلك لطبقة االساس االولى (.) Sub-Base Course
ب -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %100حسب تجربة بروكتر المعدل وبسماكة
15سم بعد الدحل وذلك لطبقة االساس الثانيه (. ) Base Course
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ج -تكون مواد الطبقتين االولى والثانيه متدرجه حسب المواصفات العامه العمال الطرق والجسور(فصل 1-3
جدول  2-3صنف ب ).
د -توريد ورش الوجه التأسيسي ( ) Prime Coatمن اسفلت ( ) MC-70بمعدل 5ر1كغم/م 2ويتم الرش
ميكانيكا".
توريد وفرش ودحل الخلطه االسفلتيه الساخنه ( ) Hot Bituminous Concreteوبسماكة حسب سماكه الطبقه
هـ-
القائمة على الواقع وبحيث التقل عن  8سم بعد الدحل في حال كانت الخلطة االسفلتية طبقه واحدة  .وفي حال وجود
طبقتين او اكثر يتم اعادة االوضاع على اكثر من طبقه وبسماكة التقل عن  5سم لكل طبقة وترش طبقة الصقة بين
 RC 250و بمعدل  .5كغم /م. 2
الطبقات
 - 2عند قطع الشوارع الرئيسيه حسب تصنيف بلدية امانه عمان الكبرى ووزارة األشغال العامة او البلديه المعنيه (عرضيا"
اوبشكل مائل ) فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبده يجب ان تكون كمايلي-:
 -1من الخرسانه العاديه سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم2بعد  28يوما") كما هو مبين في
المخططات ويجب اعادة السطوح كما كانت عليه سابقا".
 -2من اسفل طبقة الخرسانه العاديه المشار اليها في البند ( )1اعاله ولغاية طبقة التأمين يجب ان تكون مواد الطمم من مواد
( ) B.C.حسب المواصفات ادناه وتردم وتدك كما ورد سابقا" وكماهو مبين في المخططات او بحصمه ذات تدرج واحد .
ى -في حاالت المقاطع العرضيه عندما تكون الطبقه االخيره من الخرسانه فانه يتم رشها باالسفلت الالصق ))RC250
بمعدل  0.5كغم /م.2
القياسيه النشاءات
ان متطلبات تدرج مادة الفرشيات الحصويه ( ) B.C.عند فحصها حسب المواصفات االردنيه
الطرق والجسور الصادره عن وزارة االشغال العامه واالسكان لسنة  1991الفصل  1-3جدول  2-3صنف (ب) تكون
كالتالي -:
حجم المنخل
0ر 50ملم ()"2
5ر 37ملم (2/1و)"1
0ر 25ملم ()"1
0ر 19ملم ()"4/3
5ر 12ملم ()"2/1
5ر 9ملم ()" 8/3
75ر 4ملم (لرقم )4
00ر 2ملم (رقم )10
425ر0ملم (رقم )40
075ملم (رقم )200

المار حسب الوزن %
منخل مربع الفتحات
100
100-70
85-55
80-50
----70-40
60-30
50-20
30-10
15-5

وبحيث التزيد نسبة المار من المنخل رقم  200عن 2/3المار من منخل .40
ب:

االرصفه -:
بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس تعاد وضع االرصفه
الى ماكانت عليه سابقا" حسب المواصفات و المخططات و بموجب تعليمات المهندس وشامال مدة خرسانية سماكة  10سم
تحت البالط.

ج :

االطاريف -:
تكون االطاريف اما حجريه اومن الخرسانه جاهزه الصنع وحسب ماتكون عليه الحاله.
تركب االطاريف حسب وضعها االصلي باستعمال مونه االسمنت والرمل بنسبة  3-1والعمل يشمل القاعده الخرسانيه
والتصفيح خلف الحجر من الخرسانه العاديه (200كغم/سم 2بعد 28يوما")مع جميع االعمال وبموافقة المهندس المشرف.
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 -10مواسير البولي ايثيلين-:
 .1على المقاول توريد وتمديد واتمام وفحص خطوط مياه )  ( Service Linesمن مواسير البولي ايثيلين قطر 110ملم
او اقل شامال كافة ما يلزم من مفاتيح وقطع من مرابط واكواع وتيهات وسدادات وقطع خاصة…الخ وجميع ما يلزم
حسب المواصفات الفنية العمال خطوط المياه والمخططات التفصيلية وحسب تعليمات المهندس المشرف .
 .2يتم توصيل خطوط المياه (  )Service Linesقطر  63 PEمن مواسير البولي ايثلين و اقل على خطوط المياه القائمة
او المقترحة كما يلي:
أ .على خطوط مواسير الدكتايل الرئيسة سواء كانت محتويه على الماء او فارغه باستعمال قطع خاصه Under
Pressure Tapping Gunmetal Ferrule and Saddle installed on the mainsوحسب ماهو مبين
على المخططات وبموجب تعليمات المهندس المشرف.
ب .علىخطوط مواسير الحديد يتم التوصيل كالتالي:
 .1للوصالت المنزلية القائمة يتم عمل فتحة في الخط الرئيسى ولحام " مفة " بالقطر المطلوب ليتم التوصيل
عليها .
 .2للخطوط الفرعية ( الخدمية ) قطر  ،”2يتم قص الخط الرئيس وتركيب ولحام " تي " بقطر يساوي قطر
الخط الرئيس وفرع قطر  "2او  "3ليتم التوصيل عليها.
 .3للوصالت المنزليه القائمة (في حال كونها من مواسير البولي ايثلين ) يتم اعادة ربطها وتوصيلها على
الخطوط الفرعيه من مواسير البولي ايثلين المقترحة باستعمال Self - tapping Ferrule and saddle
 placed on the service line, or equal tee as indicated on the Drawingsوحسب تعليمات
المهندس المشرف.
 .4على المقاول تمديد شريط تحذيري ()  Ferrous Tracking Tapeحسب المواصفات المرفقة وذلك
لمواسير البولي ايثيلين فوق طبقة الطمم الناعم (طبقة التأمين )مباشرة وتعتبر التكاليف كاملة مشمولة
ضمن االسعار االفرادية العمال تمديد مواسير البولي ايثيلين .
يكون المقاول مسؤوال عن تزويد اسياخ اللحام من اجود االنواع حسب البند (  )5 – 3من المواصفات
ج-
العامه و االت اللحام و القص و عدد كافي من شفرات القص و المعدات و الكهرباء لعمل و صالت انابيب
الحديد و كذلك المعجون الخاص الخالي من الرصاص للوصالت المسننه الخاصه باالنابيب المجلفنه وأنابيب
البولي ايثيلين والمعجونه المستعمله لتنفيذ و صالت انابيب الدكتايل ( ) lubrication Pasteو كذلك مواد
عزل وتغليف الوصالت حسب مواصفات العامة وموافقة المهندس المشرف و تعتبر تكاليف االعمال
المذكوره اعاله مشموله ضمن السعر الفردي العمال تمديد انابيب المياه.
المتطلبات االساسيه العمال تمديد انابيب المياه باقطارها وانواعها المختلفه بموجب المواصفات و
د-
المخططات و حسب تعليمات المهندس المشرف لكافة البنود كما يلي:
 .1تنظيف و تسوية و تحضير مواقع و مسارات خطوط المياه الفساح المجال امام معدات المقاول و عماله.
 .2حفر الخنادق في جميع انواع التربه سواء كانت ترابيه او صخريه او حوريه او غيرها و بسطوح مختلفه
سواء كانت ( ترابي ،خرساني ،بالط ،درج اسفلت و غيرها و اعادة اوضاع السطوح كما كانت عليه
سابقا.
 .3تمديد كافة انواع المواسير واقطارها شامال جميع القطع من تيهات و اكواع ونقاصات و القطع الخاصه
شامال عمل الوصالت السليمه للمواسير و تغليف الوصالت و كل ما يلزم لتمديد المواسير على اكمل
وجه حسب شروط و مواصفات العقد.
 .4تركيب كافة انواع واقطار المفاتيح وعدادات المياه مع القطع المالئمه من فلنجات و براغي وصواميل و
كسكيتات … الخ وكافة ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه.
 .5توريد جميع المواد الالزمه و انشاء غرف المفاتيح ( وذلك للمحابس قطر  "8و ما فوق و محابس الهوايات
قطر  "1 1/2وما فوق ) .من الخرسانه المسلحه كامله و السعر يشمل ايضا الحفريات الالزمه و الخرسانه
العاديه للنظافه و حديد التسليح و اعادة الردم حسب المواصفات و االعمال المعدنيه الخاصه بالغرف من
اغطية و درجات .......الخ و كذلك وصالت االعمده و علب السطح ( & Extension Spindle
 )Surface Boxو جميع ما يلزم بموجب المخططات التفصيليه و المواصفات و حسب تعليمات المهندس.
توريد جميع المواد الالزمة و عمل تغليف للمواسيييير من الخرسيييانة المسيييلحة حيثما تتقاطع مع خطوط الصيييرف الصيييحي أو عند
مرورها في االوديه وحيثما يلزم وحسييييب تعليمات المهندس وكذلك للدعامات الخرسييييانية المسييييلحة ( ) Thrust Blocks
حيثما يلزم ويشيييمل أيضيييا أية حفريات الزمه والخرسيييانه العادية للنظافة وحديد التسيييليح والطوبار وجميع األعمال الالزمة
بموجب المخططات والمواصفات وحسب تعليمات المهندس
** المواصفات الالزمة العمال تمديد مواسير البولي ايثلين 125بواسطة اللحام الكهربائي Electrofusion
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•
•
•
•
•

التاكد من قابلية القطع والمواسير اللحام الكهربائي مع بعضها البعض وحسب مواصفات الشركة الصانعة للقطع.
التاكد من ان قطع اللحام موجودة ضمن اكياس مغلقة وان التتعرض للشمس المباشرة وعدم فتح هذه االكياس اال بالموقع
وعند اجراء عملية اللحام مباشرة
ان تكون ماكنة اللحام ومنطقة اللحام موجودة تحت نفس الظروف الجوية
حماية منطقة اللحام من الظروف الجوية الغير مناسبة مثل الريح والمطر والثلج وان تتراوح درجة الحرارة من 10-م-
45م
حماية منطقة اللحام سواء على الماسورة او على القطعة من كافة انواع الملوثات مثل الغبار والدهون والزيوت والشحوم
وعدم لمس هذه المنطقة بااليدي وفي حال حدوث ذلك يجب اعادة التنظيف بالمادة الخاصة بتنظيف الPE

خطوات اجراء عملية اللحام
• تنظيف منطقة العمل على الماسورة وقطعها بشكل عامودي
• تقشير منطقة العمل بواسطة االداة الخاصة بذلك الزالة الطبقة المتاكسدة على ان التزيد طبقة التقشير عند ماهو
مبين بالجدول التالي:
القطر الخارجي للماسورة
 25-20ملم
 63-32ملم
 225-75ملم
اكبر  225ملم

الحد االقصى لطبقة التقشير
 .2ملم
 .25ملم
 .3ملم
 .35ملم

الحد االدنى لطبقة التقشير
 .2ملم
 .2ملم
 .2ملم
 .2ملم

او حسب اتعليمات الخاصة بالشركة الصانعة
• تنظيف منطقة العمل بواسطة المنظف الخاص بمادة ال PE
• توضع العالمات على الماسورة واحضار القطع الالزمة
• تدخل القطعة حسب العالمات الموضوعة مسبقا
• تثبيت القطعة بواسطة اداة التثبيت الخاصة بذلك
• توصل االقطاب القطعة مع ماكنة واتبع التعليمات واالجرءات الخاصة بماكنة الحام وحسب طريقة الشركة
الصانعة.
• بعد االنتهاء من عملية الحام تتم ازالة االقطاب وتترك الفترة الالزمة للتبريد ثم تزال اداة التثبيت وتكون الفترة
الالزمة للتبريد كما هو مبين بالجدول التالي:
الحد االدنى للوقت الالزم للقطع والسوكت
SDR11
الفترة الالزمة قبل اجراء فحص الضغط ( دقيقة )
الفترة الالزمة قبل ازالة اداة
القطر الخارجي ملم
التثبيت( دقيقة)
الضغط اكثر من  6بار
الضغط اقل من  6بار
30
10
6
32-20
60
20
10
110-75
75
30
15
160-125
90
45
20
SDR17
القطر الخارجي
(ملم)

الفترة الالزمة قبل اداة
التثبيت(دقيقة)

160-125
225-180

15
20

الفترة الالزمة قبل اجراء فحص الضغط ( دقيقة)
الضغط اقل من  6بار
30
45

الضغط اكثر من  6بار
75
90
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الحد االدنى للوقت الالزم ل Saddles
القطر(ملم)
40
315-63

الضغط اقل من  6بار
10
20

الضغط اكثر من  6بار
30
60

-11

األعمال ضمن األمالق الخاصة والتبليغ -:
حيثما يكون تنفيذ العمل في األراضي الخاصه فان صاحب العمل يكون مسؤوال" عن مفاوضة أصحاب هذه األراضي
أو شاغليها والحصول على حقوق مرور في هذه األراضي وتكون مسؤولية المقاول العمل بالسرعة المتفق عليها
مع صاحب العمل والمهندس واعالمهم عن عزمه دخول هذه الممتلكات الخاصة وسرعة عمله فيها كما هو وارد في
شروط العطاء .وقبل المباشرة في أعمال الحفريات في األمالك الخاصه يتوجب على المقاول ان يتفق ويسجل مع
صاحب هذه األمالك أو شاغليها على حالة سطوح هذه األمالك مع اشاره خاصة إلى أية ظواهر تتطلب عناية
خاصة واعادة األوضاع وتعمل هذه السجالت بمساعدة المهندس الذي يحتفظ بنسخه من هذه االتفاقيات والسجالت
واليحق للمقاول المطالبة بأية أجور عن أية أعمال اضافيه اوتأخير اوتوقف ينشأ عن ذلك.

-12

المرافق المدفونه تحت االرض -:
يجب على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلق بمسؤولية المقاول لتحديد األماكن والمحافظة
على المرافق المدفونه تحت االرض والمنشئات ويطلب من المقاول الحصول على المعلومات التامه عن مواقع هذه
المرافق من الجهات المختصة،ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا" عن طريق عمل حفر تفتيشيه وعلى نفقته الخاصه
واية أضرار تتسبب لهذه المرافق والمنشئات ،على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصه طبقا" للبنود ذات
العالقة في العقد وحسب تعليمات المهندس .

-13

المياه لألعمال -:
يكون المقاول مسؤوال" عن تأمين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله ومستخدميه ومستخدمي
صاحب العمل والمهندس ولتنفيذ األعمال المشموله بهذا العقد وتخزينها في اوعيه نظيفه (يوافق عليها المهندس)
بالكميات الكافيه لتضمن سير العمل وعلى نفقته الخاصه .

-14

مختبر فحص المواد-:
على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصة أو/و دائرة العطاءات الحكومية والتأهيل
ساري المفعول وموافق عليه من قبل سلطة المياه وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبه بانواعها المختلفه حسب
ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها المهندس .
على المقاول إرسال وإحضار العينات إلى ومن المختبر (أو إحضار جهاز المختبر إلى موقع العمل وذلك حسب
طبيعة ونوع الفحص )  ،وإحضار التقارير (بواقع  3نسخ من كل تقرير )وجميع مايلزم لتنفيذ هذه األعمال .
تعتبر تكاليف إجراء الفحوصات اواعادة إجراؤها وتكاليف أعمال المختبر وتحضير التقارير مشموله ضمن أسعار
العطاء .
على المقاول تزويد المهندس بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا.

-

- 15مخططات العقد:

-16

مخططات العقد هى المخططات التي تم تحضيييرها لهذا العقد والمرفقة مع وثائق العطاء ,وأية مخططات معدله او تفصيييلية
او ملحقة يمكن ان يصييدرها المهندس اثناء سييير العمل فى اعمال العطاء وكذلك المخططات التفصيييلية المقدمة من المقاول
و الموافق عليها خطيا من قبل المهندس.
مخططات التنفيذ :
على المقاول ان يقدم للمهندس الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة ومخططات تفصييييييييلية بعد التنسييييييييق مع
الجهات ذات العالقة مبينا فيها كافة اللوازم والقطع واالقيسة ومواصفات المواد واالعمال وحسب طلب المهندس المشرف
وذلك بعد الكشف على الخطوط القديمه.

وال يجوز المباشؤؤؤؤرة بتنفيذ او تصؤؤؤؤنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية لها
والحصول على موافقة المهندس مسبقا.
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يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نسييييخ باإلضييييافة للنسييييخة األصييييلية موقعة من المقاول بموجب كتاب خطي بذلك وتسييييلم
للمهندس فى موقع العمل او حسب طلب المهندس.
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندس.
موافقة المهندس على هذة المخططات او المواد او االجهزة و المواصفات ال تعفى المقاول من مسؤولية التوريد والتصنيع
بالمقاسات الصحيحة وحسب مواصفات ومتطلبات العقد وتعتبر تكاليف اعداد وتجهيز المخططات التنفيذية مشمولة ضمن
اسعار العطاء.
المخططات المرجعية( AS-Built )-:
عند انتهاء اعمال تمديد خطوط المياه او الصيييرف الصيييحي يقوم المقاول بعمل المسيييح الالزم النتاج المخططات المرجعية
لالعمال كما نفذت شامال المسقط االفقى و البروفايل بمقياس رسم
(العمودي  100/1واالفقي  )1000/1و تبين هذة المخططات وبشييكل واضييح اإلسييم الرسييمى لكل شييارع وكذلك اشييارات
لمواقع اى مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيذ اعمال العطاء.

-17

 18المواصفات الخاصة بالمخططات الجغرافية (( AS-Built )()GIS .1المواصفات الفنية للمخططات المرجعية على برناما :ArcGIS
عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  ArcGISعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:
 .1أن تكون جميع البيانات الجغرافية المسلمة مرفوعة مساحيا بنسبة خطأ ال تزيد عن  30سم.
 .2أن يكون نظام اإلسقاط المستخدم  Cassini_Palestine_Gridو المعتمد لدى شركة مياهنا.
 .3أن تكون البيانات المسلمة من قبل المقاول موجودة في طبقات خاصة منفصلة عن البيانات التي يتم تسليمها للمقاول من
قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
 .4أن يتم إضافة الخطوط الرئيسية و خطوط الوصالت المنزلية و قطع المياه و مناهل الصرف الصحي الجديدة في طبقات
منفصلة.
 .5أن يتم إضافة الخطوط التي تم إلغاؤها و استبدالها في طبقة خاصة.
 .6أن تكون هناك طبقة منفصلة تظهر نقاط ربط الخطوط الجديدة على الخطوط القائمة موضح فيها قطر و نوع الخط الذي تم
الربط عليه.
 .7أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات داخل الطبقة.
 .8أن تكون أسماء الحقول الخاصة بالطبقات و أنواعها ( )Database Schemaمطابقة لتلك المستخدمة في قاعدة بيانات
مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
.9

أن تكون الحقول معبأة بشكل صحيح باالعتماد على . GIS Database Structure

 .1.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :

على المقاولين مراعاة الشروط التالية عند عمل المخططات الورقية طبق األصل المرافقة للنسخ الرقمية:
.1

أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر
نقاط الربط و الفصل في المخططات.

 .2أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز
مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
 .3أن تظهر معلومات الهامش ( )Legendعلى المخططات.

 .4أن يكون قطر و نوع الخط موضحا على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.
 .5أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوارع ظاهرة على المخططات.
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.6
.7
.8
.9
.10
.11

أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق بينهما.
أن يتم ارفاق مخطط  Profileلخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط المنفذ و
العوائق و االحداثيات و القطع بمخطط تفصيلي.
أن يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس والعدادات ( )Chambersوملحقاتها من القطع وغيرها وبكافة أنواعها.
أن يلتزم المقاول بنموذج الطباعة المعتمد لدى مديرية نظم المعلومات الجغرافية و أن يتم تعبئة الحقول في المخططات
بشكل صحيح.
أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).
أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .2المواصفات الفنية للمخططات المرجعية على برناما :AutoCAD

عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  AutoCADعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:
.1

أن تكون جميع البيانات الجغرافية المسلمة مرفوعة مساحيا بنسبة خطأ ال تزيد عن  30سم.

.2

أن يكون نظام اإلسقاط المستخدم  Cassini_Palestine_Gridو المعتمد لدى شركة مياهنا.

.3

أن يتم إضافة الخطوط الرئيسية الجديدة و القائمة و خطوط الوصالت المنزلية الجديدة في طبقات منفصلة تكون من نو .Polyline

 .4أن يتم إضافة الخطوط التي تم إلغاؤها و استبدالها في طبقة خاصة.
.5

أن يتم عمل طبقة خاصة من نو  Pointلمناهل الصرف الصحي و لقطع المياه.

.6

أن يتم عمل طبقة  Textتظهر أقطار و أنوا الخطوط.

.7

أن يتم إعطاء كل خط مياه أو صرف صحي جديد و كل منهل صرف صحي جديد اسم خاص به على أن يتم إضافة أسماء الخطوط و
المناهل في طبقات  Textمنفصلة.

.8

أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات داخل الطبقة.

.9

أن يتم تعبئة المعلومات الخاصة بجدول البيانات الذي يتم ت سليمه للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية بشكل صحيح باالعتماد على
.GIS Database Structure

 .2.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :
.1

أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر
نقاط الربط و الفصل في المخططات.

 .2أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز
مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
 .3أن يكون قطر و نو الخط موضحا على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.
 .4أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوار ظاهرة على المخططات.
 .5أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق بينهما.
 .6أن يتم ارفاق مخطط  Profileلخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط المنفذ و العوائق و
االحداثيات و القطع بمخطط تفصيلي.
 .7أن يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس والعدادات ( )Chambersوملحقاتها من القطع وغيرها وبكافة أنواعها.
 .8أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).
 .9أن تظهر معلومات الهامش ( )Legendعلى المخططات.
 .10أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.
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 .3المواصفات الفنية للمخططات المرجعية المرسومة يدويا:
.1

أن يتم الرسم على المخططات المعتمدة التي يتم تسليمها للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية فقط و ليس على أي مخطط اخر و
أن يتم تعبئة الحقول في المخططات بشكل صحيح.

.2

أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر
نقاط الربط و الفصل في المخططات.

 .3أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز
مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
.4

أن يكون رسم الخط في الجهة الصحيحة من الشار وأن يتم تحديد بعد الخط عن أي معلم (سور المنزل ,حجر الرصيف ,عمود الكهرباء غير
ذلك).

.5

أن يتم توضيح قطر ونو الخط الجديد و قطع المواسير كالهوايات و المحابس و غيرها على المخطط.

.6

أن يكون اسم الشار (إن وجد) الذي تم تمديد أو فصل الخطوط فيه موضحا على المخطط.

.7

أن يتم توضيح قطر الخط الذي تم الشبك عليه و ذلك بكتابته في الموقع المخصص لذلك.

.8

أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .4شروط وأحكام عامة
 .1يلتزم المقاولون بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  GISباالضافة الى النسخ الورقية وذلك حسب
المواصفات المذكورة سابقا.
 .2يسمح للمقاولين مهما كانت درجة تصنيفهم بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  AutoCADبدال من  GISباالضافة الى
النسخ الورقية وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ماقيمته  %1من قيمة العطاء الفعلية.
 .3في حالة الوصالت المنزلية فقط يسمح للمقاولين من الدرجة الرابعة و الخامسة و السادسة فقط تقديم مخططات ورقية مرسومة يدويا
لمخططات الوصلة وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ما قيمته  %2من قيمة العطاء الفعلية.

 .4يتم رفض استالم المخططات المرجعية إذا كانت مقدمة على شكل مخططات ورقية مرسومة يدويا من قبل المقاولين من
الدرجة األولى و الثانية و الثالثة أو اذا كنت مقدمة لغير الوصالت المنزلية بغض النظر عن درجة تصنيف المقاول.
 .5يلتزم المقاولون بتقديم كتاب تعهد لدقة المخططات المقدمة على شكل نسخ رقمية  GISأو  AutoCADو سيتم أخذ
عينات عشوائية لقياس مدى دقة الرفع المساحي للبيانات المقدمة من قبل المقاول واذا تبين أن نسبة الخطأ تزيد عن 30
سم ل  %50أو أكثر من العينات المختارة خالل فترة الصيانة يتم توجيه انذار للشركة واضافة  25نقطة على القائمة
السوداء.
.6

المهله المعطاة للمقاولين لتقديم المخططات المرجعية  As-Builtللخطوط و الشبكات المنجزة هي شهر من تاريخ تقديم الفاتورة ا وال يتم
صرف أي فاتورة الحقة قبل تقديم المخططات المرجعية ( )As-Builtللمطالبة السابقة.

 .7يلتزم المقاول بالمحافظة على االسرار التجارية والمعلومات والوثائق التي يحصل عليها او تصل إلى علمه من خالل تعامله مع الشركة وفي هذا
السياق يلتزم المقاول بعدم استعمال االسرار التجارية والمعلومات والوثائق التي يحصل عليها كما ويلتزم بعدم االفصاح عنها واالتجار بها بمقابل او
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بدون مقابل او التبر بها او االفصاح عنها او بثها عن طريق الوسائل االلكترونية او العادية الى اي طرف ثالث سواء كان على عالقة بأعمال
العطاء او لم يكن دون موافقة شركة مياه االردن ـ مياهنا الخطية تحت طائلة المسؤولية والمسائلة القانونية.
 .8يحق لشركة مياهنا تعديل المواصفات الفنية للمخططات المرجعية بما يخدم مصلحة العمل و إعالم المقاول بذلك.
 .9يتم تسليم مخططات  As Builtأوال بأول مع كل مطالبة مرحلية يتم تسليم مخططات للجزء المنفذ وحتى تاريخ المطالبة المرحلية.

لالستفسار يرجى مراجعة شركة مياهنا مدير مديرية نظم المعلومات الجغرافية.

 -19كميات المواسير و المفاتيح و القطع الخاصة -:
على المقاول ان يعمل مسحا للخطوط و تقديم مخططات تنفيذيه و التاكد من نقاط الربط ومن االطوال من كل من
المواسير المطلوبة باقطارها المختلفة وكذلق كميات القطع من تيهات و اكواع و سدادات ونقاصات  ......الخ و المفاتيح
بانواعها و اقطارها المختلفة و القطع الخاصة الالزمة التمام االعمال و اخذ الموافقه عليها قبل استيرادها .
 -20الجداول-:
جداول التطابق:
النشرات الفنية وجداول التطابق Technical Catalogue & Compliance Tables
على المقاول أن يقدم النشيييرات الفنية لكافة المواد التي تدخل في عمل المشيييروع وأن يقدم النشيييرة الفنية األصيييلية للمادة
المعروضيية تماما" الخاصيية بها بالذات أو التي تشييملها فنيا" مع التأشييير على المادة طرازها في النشييرات الفنية المرفقة
و تقديم جدول مقارنة مفصيييييييال" فيه أسيييييييم المادة المعروضييييييية وطرازها والمطلوبة (وطرازها أن ذكر في العطاء )
والمواصيييييييفات الفنية الكاملة للمعروض مقارنة بالمطلوب في العطاء وبيان االختالف والتطابق فيما بينها وأي مالحظة
على ذلك كما ويجب تقديم المواصيييييفات القياسيييييية المصييييينعة عليها المادة المطلوبة والمعروضييييية الثبات االختالفات أو
التطابقات الفنية وذلك الخذ موافقة المهندس المشرف .
 -22لوحة تسمية المشروع-:
على المقاول و خالل اسبوع من تاريخ استالم موقع العمل تقديم و عمل لوحة قياس  0.75* 1.5متر على االقل مثبته فى
مكان واضح من موقع المشروع و حسب تعليمات المهندس و مبينا بوضوح ما يلى:
• اسم المشروع و رقم العطاء
• اسم المالك سلطة المياه
• اسم الجهة المشرفة على المشروع شركة مياهنا /مديرية الخدمات الفنية
• اسم المقاول و عنوانه
• تاريخ بدء العمل ومدة العطاء
تتكون اللوحة من اطار متين من حديد الزواية قياس  5*50*50ملم مع التقوية القطرية و يكون من الصاج المجلفن سماكة
 2ملم تثبت اللوحة على ماسورتين قطر  2بوصة مثبتين فى االرض داخل قاعدتين خرسانيتين بقياس مناسب.
تدهن كامل اللوحة مع االطار و التقويات والوجه بدهان اساس خاص بالحديد المجلفن.
يكون لون الدهان النهائى للوجه و نوعية وحجم الخط حسب تعليمات و موافقة المهندس.
تعتبر تكاليف تجهيز و توريد و تركيب اللوحة و ازالتها عند االنتهاء من اعمال المشروع مشمولة ضمن اسعار العطاء.
 - 23استعمال اجزاء من المشروع عند االنتهاء-:
لصاحب العمل الحق اذا رغب فى ذلك استعمال او تشغيل اى جزء او اجزاء من المشروع مباشرة حين االنتهاء من
تنفيذهاوال يعطيه الحق الية دفعات اضافية بسبب ضياع الوقت او عدم مالئمة العمل التى يمكن ان يتعرض لها نتيجة لهذا
العمل من قبل صاحب العمل.
 -25الدعامات الخرسانية-:
الدعامات الخرسانية الواردة فى المخططات النموذجية هى لخطوط المياه ذات ضغط  16بار وفى حالة عدم مالئمة
الدعامة الخرسانية الواردة فى المخططات لضغط الخط يقوم المقاول بتصميم الدعامة المناسبة و تقديمها للمهندس
المشرف للموافقة عليها و بدون المطالبة باى تكاليف اضافية
ويتم المحاسبة حسب الكميات الموافق عليها من قبل المهندس المشرف.
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-26وثائق العطاء:
• تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
• تتكون وثائق العطاء الخاصة بهذا العقد مما يلي :
 -1الجزء األول  :دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية  2010الطبعة الثانية المعدلة  2013للمشاريع
 الجزء األول ( - -اليرفق مع العطاء) -2الجزء الثاني  :دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية  2010الطبعة الثانية المعدلة  2013للمشاريع
االنشائية  -الجزء الثاني  -عربي ويتضمن:
أ-التعليمات للمشتركين بالمناقصة
ب-نماذج عرض المناقصة واالتفاقية والكفاالت
ج-الشروط الخاصة
د-ملحق الشروط الخاصة رقم ()1
ه – ملحق الشروط الخاصه رقم () 2
الجزء الثالث:
-3
أ-المواصفات الخاصة
ب-جداول الكميات
 .4الجزء الرابع :المخططات
 .5الجزء الخامس  :المواصفات الفنية العامة العمال تمديد المياة وخطوط الصرف الصحي و ملحقاتها الصادرة عن
سلطة المياة
 .6الجزء السادس:
أ-المواصفات الفنية العامة النشاء المباني الصادرة عن وزارة األشغال العامة واالسكان سنة (( ) 1985الجزء
الثالث) وأية مالحق صدرت حتى تاريخه (الترفق مع العطاء).
أية مواصفات مشار إليها في وثائق العقد (الترفق مع العطاء)
أ-
 .7ايه مالحق تصدر على وثائق العطاء ( قبل فتح العطاء ).
 .8تعليمات المهندس (بعد االحالة و أثناء التنفيذ).

-27أولويات وثائق العطاء:
تحذف البنود من رقم ( )1إلى رقم ( )6من المادة ( )2 - 5من الجزء األول (الشروط العامة) بحيث تكون األولويات حسب
التسلسل التالي:
اتفاقية العقد (اذا اكملت)
.1
كتاب القبول (قرار االحالة)
.2
العطاء (عرض المناقصة)
.3
أية مالحق تصدر للعطاء.
.4
دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية  2010الطبعة الثانية المعدلة  - 2013الجزء الثاني.
.5
دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية  2010الطبعة الثانية المعدلة  - 2013الجزء األول.
.6
الجزء الثالث -أ -المواصفات الخاصة.
.7
الجزء الثالث  -ب( -جداول الكميات).
.8
الجزء الرابع  -المخططات.
.9
الجزء الخامس  -المواصفات الفنية العامة (ألعمال المياه والصرف الصحي ).
.10
أية مواصفات عامة أخرى.
.11
.12
 - 28مواصفات الشريط التحذيري:
تكون صفائح االلمنيوم المكونة للشريط بنقاء اليقل عن  %99.5و بسماكة االلمنيوم 9ميكرون و بعرض  50ملم وتصفح
بين طبقتين من مادة بالستيكية و تكون الرابطة جيدة االلتصاق وبذلك تكون درجة حرارة االنصهار العليا  180درجة
مئوية وتكون رابطة بين الصفائح مقاومة للمياه.
تكون الصفائح الواردة اعاله مغلفة بطبقة من البولى ايثلين منخفض الكثافة و التقل سماكته عن  400ميكرون ,وبحيث يكون
عرض الطبقة االساسية من البولى ايثلين ال تقل عن  200ملم.
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يوضع فوق طبقة االلمنيوم طبقة نهائية رقيقة بسماكة  100ميكرون من المادة البالستيكية وبحيث يتم االلصاق بواسطة
الحرارة و بدون اضافة اية مواد لصاقة
يجب ان يكون االلتصاق كامل فوق الطبقة االساسية و كذلك فوق طبقة االلمنبوم الموصلة و بحيث يكون عرض الرقاقة
نفس عرض الطبقة االساسية المكونة من البولى ايثلين وبحيث يكتب على سطح الطبقة العلوى بااللغتين العربية و االنجليزية
و بخط مناسب
CAUTION
MIYAHUNA
WATER PIPELINE
تحذير
مياهنا
خط مياه تحت االرض

يجب ان تكون السماكة الكلية للشريط التتعدى  500ميكرون %5-+
وبحيث يكون كسر االجهاد لعرض  150مام اليقل عن  75كغم
ب -يجب على المقاول توريد و تمديد فوق سطح تامين مواسير الدكتايل شريط بولى ايثلين سماكة  400ميكرون  %5-+و بعرض
 300ملم  ,و بحيث يطبع على الشريط باللغتين العربية و االنجليزية و بخط مناسب
CAUTION
MIYAHUNA
WATER PIPELINE
تحذير
مياهنا
خط مياه تحت االرض
ج -ويكون لون الشريط ازرق او اي لون اخر بناءا على طلب المهندس
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Material Specifications
Polyethylene Pipes specifications
1. General
1.1 Ambient Conditions

All pipes, materials and equipments shall be in every respect suitable for storage, installation, use and
operation in the conditions of temperature, humidity and The PH and water quality appertaining in
Jordan.
Atmospheric temperature in Jordan varies between -10˚C and 50 ˚C.
1.2 Potable Water Certification
All pipes and materials shall be certified for potable water use, and all pipes and materials should be certified as safe for
transporting potable water by an independent testing laboratory.
All material in contact with or likely to come into contact with water for public supply shall be introduced with the
requirements of BS 6920 (suitability for non metallic products for use in contact with drinking water) or any equivalent
standard as well as the Jordanian standard (JS 286/2008) and the World Health Organization standard (WHO), and
whenever the regulation is changed it is the supplier responsibility to ensure conformity with any new requirements.
Potable water certificate submitted must be for the same batch delivered to Miyahuna, certificates must be in English

1.3 Toxic Materials
Pipes and pipeline components, including their protective coatings and joint materials, that will or may come into contact
with potable water shall not constitute a toxic hazard, shall not support microbial growth, shall not cause taste or odour,
cloudiness or discolouration of the water and shall contain no ingredients that may migrate into water in amounts that are
considered to be toxic or otherwise dangerous for health .
Non toxicity certificate should be provided.

1.4 Third Party Witness
1.4.1 General
The supplier shall furnish an original certificate from third party inspection agency showing all test results and analysis
required by the applicable standard (ISO 4427 /2007) according to which the materials have been manufactured. The third
party inspection agency shall under this contract, have witnessed the manufacture and testing operation to verify compliance
with the technical specifications and the relevant standard. The third party inspection agency shall verify that all materials
used are eligible for the relevant standard productions requirements. All certification should be from a certified and
approved third party, and the certificates must be related to the same batch delivered to Miyahuna, all certificates must be
valid and written in English.

1.4.2 Pipes
For pipes third Party shall verify that all pipes are produced in compliance with ISO 4427-2/2007, EN12201 or equivalent,
all batch release tests shall be witnessed and certified by an approved third party, and No pipe shall be accepted unless all
type and batch release tests have been passed. The third party must clearly identify the pipe production date / code marked
on the pipes, with each batch test performed.

1.5 Testing after delivery
All materials supplied to the site in Jordan shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal Scientific Society.
Or similar accredited authority. The test should confirm that the materials and pipes are manufactured according to ISO
4427, EN12201 or equivalent; all Tests required for polyethylene pipes must be performed according to the above standards.
If any of the tests mentioned in the standards cannot be performed by the Royal Scientific Society then the supplier should
provide a third party certificate for those tests taking into considerations all the statements mentioned in “third party
witness” section.

All testing costs should be borne by the supplier in all cases.
1.6 Pipes Packing and Protection
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• All pipes shall be bundled or packaged in such a manner as to provide adequate support and protection for the ends
during transportation from the manufacturer to the Purchaser. All special provisions for ocean shipment shall be provided.
• The packaging of pipes by the manufacturer is normally consistent with the requirement to prevent damage and to
comply with safety considerations. Usually pipes are delivered strapped into convenient bundles or banded coils. All ends
must be closed with caps.

1.7 Identification
The supplier shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has permanently attached to
it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - resistant material on which are engraved or
stamped;
• The Manufacturers Name
• Contents Description and Quantity
• Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross Referenced to the
Purchase Order Item References.
• Weight
The shipment containers shall be marked with the following address;
Jordan Water Co. – MIYAHUNA L.L.C.
Tender Number – variable
In addition the container shall be marked with the following information;
• Total gross weight
• Total net weight
• Packing list reference number

1.8 Transport and Deliveries
•

The supplier shall send to the Purchasers, one-week advance notice of all consignments of materials. Every
consignment shall be accompanied by a detailed delivery note.

•

The supplier shall deliver to and off load the materials onto the storage area as directed by the Purchasers. All
materials delivered will be examined and inspected by the Purchaser and taken over by him.

•

The Supplier shall provide necessary details to the shipping line on precautions to be taken during
loading/unloading, handling & transport of the pipes & fittings and other components. Supplier
shall provide to the purchaser a set of recommendations of manufacturer for handling, loading,
unloading, transporting and storing of polyethylene pipes and fittings

•

The Purchaser shall arrange reception and storage areas only. The supplier shall be responsible for off-loading all
materials.

•

The materials shall be delivered to the Purchaser at Miyahuna stores, Amman or any other place chosen by the
Purchaser.

•

The supplier shall also be responsible for all handling and transport activities up to Miyahuna store-yard, Amman

•

The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned requirements.

1.9 Handling
Care shall be taken during loading, transporting, and unloading to prevent damage to the pipes,. Under no circumstances
shall pipes or fittings be dropped or rolled against one another. All pipes and fittings shall be examined. Any damaged
materials must be rejected by the Purchasers.

1.11 Manuals and Technical Specifications
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The supplier shall supply full technical specifications for the items to be supplied. In addition he shall provide full instruction
manuals, which describe the correct methods and procedures necessary to construct the pipeline system in accordance with
best practice. Conformity to standard certificate must be supplied where this certificate must be issued from third party and
valid up to date.

1.12 Additional Services
The supplier shall provide details of additional services, which he can provide e.g. technical advice and support and, in
particular, shall state his capability for supporting the project in the Amman location.
2. Polyethylene pipes

2.1 Technical specifications
The polyethylene pipes shall conform to the requirements of Polyethylene (PE) pipes for water supply under pressure –
Specification (ISO 4427-1/2:2007), (EN12201-1, EN12201-2) or equivalent standard in which a supplier must submit a copy
of that standard and a proof of equivalency to the above specifications.
Conformity to standard certificate must be supplied where this certificate must be issued from third party and valid up to
date.
The pipes should have the following properties:
Pressure class : PN 16 or PN 25 ( According to contract documents)
The Standard Dimension Ratio (SDR) : SDR 11
Material Designation : PE 100

2.2 Length of Pipes

The following table shows the length of the pipes according to the diameter.

Table 1.1 length of pipe
Diameter of pipe(mm)

Length of pipe (m)

Up to 63
125

50 or 100
( 50 or 100 :coils) (upon request), Or
( 12 m : standard pipes ) ( for maintenance dept. uses ) ( upon request)

180 and above

12 or standard pipes

2.3 Markings of Pipes
All PE pipes shall be indelibly marked at maximum intervals of one meter.
The marking shall show at least the following information:
“MIYAHUNA”
Manufacture’s name, logo and/or trade mark
Dimensions (nominal diameter)
Materials, material class (i.e. PE 100) and pressure class (PN 16)
Production period (date and code)
“Water” to indicate that pipes are intended for potable water
Serial number
1. Batch number
2. Standard number
3. Standard Dimension Ratio (SDR).
For direct purchase procurements order the marking depends on the value of the procurements order

Appendix 1
Reference standards
Standard
Number
ISO 4427-1 :2007
ISO 4427-2 :2007
ISO 4427-3 :2004
EN12201-1 :2010
EN12201-2 :2003

Description
Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply
Part 1 - General
Part 2 – pipes
Part 3 - Fittings
Plastic piping System for Water Supply – polyethylene (PE)
Part 1-General.
Part 2 – pipes
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EN12201-3 :2003
BS 6920
ISO 14236 :2000
ISO 11413: 1996
ISO 13954: 1997
ISO 13955
ISO 3458: 1976
ISO 3459: 1976
ISO 3501 : 1976
ISO 3503 :1976
ISO 3506
EN 681-1
EN 681-2
EN 601
ISO 12176
ISO 13953
ISO 11414

Part 3 - Fittings
Testing of non-metallic components with regards to their effect of the quality of water
Plastics pipes and fittings – Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene
pressure pipes in water supply system
Plastics pipes and fittings – preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE)
pipe and electro fusion fittings
Plastics pipes and fittings – peel decohesion test for polyethylene (PE)electro fusion assemblies
of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm
Plastics pipes and fittings – Crushing decohesion for polyethylene (PE) electro fusion
assemblies
Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes –Test of leakproofness
under internal pressure
Polyethylene (PE) pressure pipes – Joints assembled with mechanical fittings – Internal under
pressure test method and requirements.
Assembled joints between fittings and polyethylene ( PE) pressure pipes –Test of resistance to
pull out
Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes – Test of
leakproofness under internal pressure when subjected to bending.
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and
studs
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage
applications - Part 1: Vulcanized rubber
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage
applications - Part 2: Thermoplastic elastomers
Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition of castings for use in
contact with foodstuff
Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene systems -- Part 1: Butt
fusion
Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint
Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion

Polyethylene Fittings specifications
. تركي أو ياباني، أمريكي، أوروبي،مصدر محلي
1. General
1.1 Ambient Conditions

All fittings, materials and equipment shall be in every respect suitable for storage, installation, use and
operation in the conditions of temperature, humidity and The PH of water appertaining in Jordan.
Atmospheric temperature in Jordan varies between varies between -10˚C and 50 ˚C.
1.2 Potable Water Certification
All fittings and materials shall be certified for potable water use, and all fittings and materials should be certified as safe for
transporting potable water by an independent testing laboratory.
All material in contact with or likely to come into contact with water for public supply shall be introduced with the requirements
of BS 6920 (suitability for non metallic products for use in contact with drinking water) or any equivalent standard as well as
the Jordanian standard (JS 286/2008) and the requirements of EN 15664 ( influence of metallic materials on water intended
for human consumption ) or any equivalent standard and the World Health Organization standard (WHO), and whenever the
regulation is changed it is the supplier responsibility to ensure conformity with any new requirements.
Potable water certificate submitted must be for the same batch delivered to Miyahuna, certificates must be in English

1.3 Toxic Materials
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fittings and pipeline components, including their protective coatings and joint materials, that will or may come into contact
with potable water shall not constitute a toxic hazard, shall not support microbial growth, shall not cause taste or odour,
cloudiness or discolouration of the water and shall contain no ingredients that may migrate into water in amounts that are
considered to be toxic or otherwise dangerous for health .
Non toxicity certificate should be provided.

1.4 Third Party Witness
1.4.1 General
The supplier must submit at least 3 different international third party companies where Miyahuna will choose one
of them.
The supplier shall furnish an original certificate from the third party inspection agency showing all test results and analysis
required by the applicable standard (ISO 4427 /2007) according to which the materials have been manufactured. The third
party inspection agency shall under this contract, have witnessed the manufacture and testing operation to verify compliance
with the technical specifications and the relevant standard. The third party inspection agency shall verify that all materials used
are eligible for the relevant standard productions requirements. All certification should be from a certified and approved third
party, and the certificates must be related to the same batch delivered to miyahuna, all certificates must be valid and written in
English.
1.4.2 Fittings
For fittings third Party shall verify that fittings are produced in compliance with ISO 4427-3/ 2003, EN12201 or equivalent,
all batch release tests shall be witnessed and certified by an approved third party, and No fitting shall be accepted unless all
type and batch release tests have been passed. The third party must clearly identify the fittings production date / code marked
on the fittings, with each batch test performed

1.5 Testing after delivery
All materials supplied to the site in Jordan shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal Scientific Society. Or
similar accredited authority. The test should confirm that the materials and fittings are manufactured according to ISO 4427,
EN12201 or equivalent; all Tests required for polyethylene fittings must be performed according to the above standards. If
any of the tests mentioned in the standards cannot be performed by the Royal Scientific Society then the supplier should
provide a third party certificate for those tests taking into considerations all the statements mentioned in “third party witness”
section.
All testing costs should be borne by the supplier in all cases.

1.6 Fittings Packing and Protection
• All fittings must be packed in such a way to allow instant use on site without additional cleaning.
• All electro-fusion fittings must be packed in transparent protective bags. The electro-fusion fittings must then be packed
in carton boxes.
• All fittings shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. The cost of packing shall be
deemed to be included in the Contract Rates and crates will not be returned.
• Fittings are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, such as bolts and gaskets.

1.7 Identification

The supplier shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has permanently attached to
it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - resistant material on which are engraved or
stamped;
• The Manufacturers Name
• Contents Description and Quantity
• Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross Referenced to the
Purchase Order Item References.
• Weight
The shipment containers shall be marked with the following address;
Jordan Water Co. – MIYAHUNA L.L.C.
Tender Number – variable
In addition the container shall be marked with the following information;
• Total gross weight
• Total net weight
• Packing list reference number

1.8 Transport and Deliveries
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•

The supplier shall send to the Purchasers, one-week advance notice of all consignments of materials. Every
consignment shall be accompanied by a detailed delivery note.

•

The supplier shall deliver to and off load the materials onto the storage area as directed by the Purchasers. All
materials delivered will be examined and inspected by the Purchaser and taken over by him.

•

The Supplier shall provide necessary details to the shipping line on precautions to be taken during
loading/unloading, handling & transport of the pipes & fittings and other components. Supplier
shall provide to the purchaser a set of recommendations of manufacturer for handling, loading,
unloading, transporting and storing of polyethylene pipes and fittings

•
•
•
•

The Purchaser shall arrange reception and storage areas only. The supplier shall be responsible for off-loading all
materials.
The materials shall be delivered to the Purchaser at Miyahuna stores, Amman or any other place chosen by the
Purchaser
The supplier shall also be responsible for all handling and transport activities up to Miyahuna store-yard, Amman
The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned requirements.

1.9 Handling
Care shall be taken during loading, transporting, and unloading to prevent damage to the pipes, or fittings. Under no
circumstances shall pipes or fittings be dropped or rolled against one another. All pipes and fittings shall be examined. Any
damaged materials must be rejected by the Purchasers.

1.10 Documents to be provided upon delivery
The contractor shall submit at least the following documents:

1. Certificate of origin.
2. Packing list
3. Third Party inspection reports (inspection including all the tests required in the standard)
4.

Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee

All above documents must be valid and in English.
1.11 Manuals and Technical Specifications
The supplier shall supply full technical specifications for the items to be supplied. In addition he shall provide full instruction
manuals, which describe the correct methods and procedures necessary to construct the pipeline system in accordance with
best practice.

1.12 Additional Services
The supplier shall provide details of additional services, which he can provide e.g. technical advice and support and, in
particular, shall state his capability for supporting the project in the Amman location .
2. Polyethylene Fittings

2.1 fittings used for existing networks
Fittings used for polyethylene pipes must be manufactured and tested according to the standards shown in the following
tables. As shown, table 2.1 is standards for fittings for Miyahuna uses, such as maintenance purposes and storing in
warehouses.

2.2 fittings used for new installations
For the new projects, Miyahuna recommends that all fittings should be installed using electro-fusion technology, table 3.2
shows the standards for the fittings used in the new projects.

2.3 Connection Type
Table 2.3 Connection Type
Diameter of pipe(mm)

Connection Type

Standard

25-125

Mechanical or Electro-fusion

125 and above

Butt welding or

According to tables: 3.1.a , 3.1.b and
3.2
Machine : ISO 12176
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Electro-fusion

ISO 13953, ISO 11414

The Butt welding machine must be fully automatic
2.4 Design Requirements:
The design of fittings must ensure that the wires which coiled around the inner part of electro fusion fittings are
built in the body of fittings not separated from it.
The cutter of PE EF Tapping shall be certified for potable water use.
Table 2.1 Polyethylene fittings on Polyethylene pipes:

No.

Description
1.

PE Connector

Installation
/Type
Compression

Standard No

Testing method

ISO 14236:2000

ISO 3501,ISO 3503,

(25mm,32 mm, 63 mm)
2.

ISO 3458,ISO 3459

PE EF Collar

Electro

ISO 4427:2004 or

ISO 13955,ISO 13954,

( 125mm , 180 mm,250 mm,25

Fusion

Equivalent:

ISO 11413

mm,32 mm, 63 mm)
3.

PE Reducer

EN 12201-3 :2003
Compression

ISO 14236:2000

( 32mmX25mm ,

ISO 3501,ISO 3503,
ISO 3458,ISO 3459

63mmX25mm,63X32)
4.

PE Adaptor

Compression

( 2” (63mm) Male, 1” (32mm) Male,
3/4” (25mm) Male) a
5.

PE Flange Adaptor

Electro

ISO 4427:2004 or

ISO 13955, ISO

(125mm , 180 mm, 250 mm)

Fusion

Equivalent:

13954, ISO 11413

EN 12201-3 : 2003
6.

PE Tee

Compression

ISO 14236:2000

(63X63X63mm, 32X32X32mm,

ISO 3501,ISO 3503,
ISO 3458,ISO 3459

25X25X25mm, 63X63X32
,63X63X25,32X32X25) b
7.

PE EF Tee 180X125(socket)

Electro

ISO 4427:2004 or

ISO 13955, ISO

Fusion

Equivalent:

13954, ISO 11413

EN 12201-3 : 2003
8.

PE End Cap

Compression

ISO 14236:2000

(63mm, 32 mm, 25 mm,.......)

ISO 3501,ISO 3503,
ISO 3458,ISO 3459

9.

PE Elbow 63mm, 32mm ,25 mm

Compression

10.

PE EF Elbow 900

Electro

ISO 4427:2004 or

ISO 13955, ISO

(180(socket), 125 mm, 250 mm , .....)

Fusion

Equivalent:

13954, ISO 11413

Electro fusion end cap

Electro

EN 12201-3 : 2003

( 125 mm , 180 mm )

Fusion

PE EF Tapping

Electro

11.

12.

Fusion
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( 125*25 , 180*25 , 125*63 ,
125*32,63*32 ,63*25, )
13.

PE EF Elbow 450

Electro

ISO 4427:2004 or

ISO 13955, ISO

(180, 125 mm, 250 mm , .....)

Fusion

Equivalent:

13954, ISO 11413

EN 12201-3 : 2003
Table 2.2: Fittings for new installation Tenders

No.

Description
1.

PE Connector

Installation/
Type
Electro Fusion

Standard No

Testing method

(25mm,32 mm, 63 mm)
2.

PE EF Collar

Electro Fusion

(125mm , 180 mm,250mm,25 mm,32mm,
63mm)
3.

PE Reducer

Electro Fusion

4.

PE Adaptor

Electro Fusion

( 2” (63mm), 1” (32mm), 3/4” (25mm) )
5.

PE Flange Adaptor

Electro Fusion

(125mm , 180 mm, 250 mm)
6.

PE Tee b PE Tee

Electro Fusion

(63X63X63mm, 32X32X32mm,
25X25X25mm, 63X63X32
,63X63X25,32X32X25) b
Electro Fusion

to line)
(180X125, 180X180,......)
8.

PE End Cap

Electro Fusion

(63mm, 32 mm, 25 mm, ........)
9.

PE Elbow 63mm

Electro Fusion

10.

PE EF Elbow (socket)

Electro Fusion

(180 mm, 125 mm,250mm ......)
11.

Electro fusion end cap

Electro Fusion

( 125 mm , 180 mm )
12.

PE EF Tapping

Electro Fusion

( 125*25 , 180*25 , 125*63 , 125*32,63*32
,63*25, )
13.

Connector (25 mm, 32 mm) c

Compression

ISO 14236:2000

ISO 13955, ISO 13954, ISO 11413

PE EF Tee (socket) or saddle branch ( line

ISO 4427:2004 or Equivalent: EN 12201-3: 2003

7.

ISO 3501,ISO
3503,
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ISO 3458,ISO
3459
a Adapter is used to connect Polyethylene pipes to pipe made from another material, and it should be compression from
one side and male threaded from the other side
b It is not allowed to use the weldable outlet Kit
c when the installation is near to the customer cabinet ,whether the connection was straight connection or using elbow ,
compression fittings should be used

Annex 1
Reference standards
Standard
Number
ISO 4427-1 :2007
ISO 4427-2 :2007
ISO 4427-3 :2004
EN12201-1 :2010
EN12201-2 :2003
EN12201-3 :2003
BS 6920
EN 15664
ISO 14236 :2000

Description
Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply
Part 1 - General
Part 2 – pipes
Part 3 - Fittings
Plastic piping System for Water Supply – polyethylene (PE)
Part 1-General.
Part 2 – pipes
Part 3 - Fittings
Testing of non-metallic components with regards to their effect of the quality of water
influence of metallic materials on water intended for human consumption

ISO 13953

Plastics pipes and fittings – Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene
pressure pipes in water supply system
Plastics pipes and fittings – preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE)
pipe and electro fusion fittings
Plastics pipes and fittings – peel decohesion test for polyethylene (PE)electro fusion assemblies
of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm
Plastics pipes and fittings – Crushing decohesion for polyethylene (PE) electro fusion
assemblies
Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes –Test of leakproofness
under internal pressure
Polyethylene (PE) pressure pipes – Joints assembled with mechanical fittings – Internal under
pressure test method and requirements.
Assembled joints between fittings and polyethylene ( PE) pressure pipes –Test of resistance to
pull out
Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes – Test of
leakproofness under internal pressure when subjected to bending.
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and
studs
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage
applications - Part 1: Vulcanized rubber
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage
applications - Part 2: Thermoplastic elastomers
Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition of castings for use in
contact with foodstuff
Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene systems -- Part 1: Butt
fusion
Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint

ISO 11414

Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion

ISO 11413: 1996
ISO 13954: 1997
ISO 13955
ISO 3458: 1976
ISO 3459: 1976
ISO 3501 : 1976
ISO 3503 :1976
ISO 3506
EN 681-1
EN 681-2
EN 601
ISO 12176
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Ductile Iron Pipes specifications
1. General
1.1 Ambient Conditions
1.2 Potable Water Certification
1.3 Toxic Materials
1.4 Third Party Witness/pipes
1.5 Testing at place of manufacture/mill testing
1.6 Testing after delivery
1.7 Documents to be provided at time of tender
1.8 Documents to be provided upon delivery
1.9 Traceability system
1.10 Supply and quality of materials
1.11Scope ( for Supply and install tenders)
1.12Markings of pipes and fittings
1.13 Handling and Transportation
1.14 Identifications
1.15Storage of Materials ( Supply and install
tenders)
1.16 Reference standards

…………………………………………2
…………………………………………2
…………………………………………2
…………………………………………2
…………………………………………3
…………………………………………4
…………………………………………4
…………………………………………4
…………………………………………5
…………………………………………5
…………………………………………5
…………………………………………6
…………………………………………6
…………………………………………6
…………………………………………7
…………………………………………7
…………………………………………8
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2. Technical specifications
2.1 General
2.2 Pipe selection
2.3 Length of pipes
2.4 Testing

Appendix 1: Schedule of Particulars

…………………………………………9
…………………………………………9
…………………………………………9
…………………………………………9
…………………………………………9
…………………………………………11

1. General
1.1 Ambient Conditions

All pipes, materials and equipments shall be in every respect suitable for storage, installation, use and
operation in the conditions of temperature, humidity and The PH and water quality appertaining in
Jordan.
Atmospheric temperature in Jordan varies between -10˚C and 50 ˚C.
1.2 Potable Water Certification

All pipes, gaskets and materials shall be certified for potable water use, and all pipes and materials
should be certified as safe for transporting potable water by an independent testing laboratory. All
material in contact with or likely to come into contact with water for public shall introduced with the
requirements of BS 6920 (suitability for non metallic products for use in contact with drinking water) or
any equivalent standard as well as the Jordanian standard (JS 286/2008) and the requirements of EN
15664 ( influence of metallic materials on water intended for human consumption ) or any equivalent
standard and the World Health Organization standard (WHO), and whenever the regulation is changed
it is the supplier responsibility to ensure conformity with any new requirements.
Potable water certificate submitted must be for the same batch delivered to Miyahuna, certificates must
be in English and from third party.
1.2 Toxic Materials

All pipes, coating, sealing and lining material shall be certified for potable water use and shall contain no
ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise
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dangerous for health. Pipes and pipeline components, including their protective coatings and joint
materials, that will or may come into contact with potable water shall not constitute a toxic hazard, shall
not support microbial growth, shall not cause taste or odour, cloudiness or discolouration of the water
and shall contain no ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic
or otherwise dangerous for health .
Non toxicity certificate should be provided in English.
1.3 Third Party Witness/pipes

The supplier/contractor shall furnish an original certificate from third party inspection agency showing
all test results and analysis required by the applicable standard according to which the materials have
been manufactured. The third party inspection agency shall under this contract, have witnessed the
manufacture and testing operation to verify compliance with the technical specifications and the
relevant standard. All certification should be from an third party, and the certification should be valid
and up to date, in English, and it must be shown in the certificate which batch is being tested to make
sure that this certificate is for the right batch delivered to Miyahuna.
The supplier shall propose in his offer at least 3 different international third party companies where Miyahuna will
choose one of them.

The third party inspection agency shall verify that all materials used are eligible for the relevant standard
productions requirements. No pipe shall be accepted unless all type and batch release tests have been
passed. The third party must clearly identify the pipe production date / code marked on the pipes, with
each batch test performed.
The third party inspection tests certificates shall include the following stages:
1) During manufacturing
2) Final
3) Packing
And the kind of inspection:
1) Review document
2) Witness inspection at least ( visual and tests)
And the test certificates must show the results.
Before dispatching the supplies another visual inspection shall be done in respect of proper packing and to certify the Bill of
Lading for each shipment.
The manufacture place of all materials the pipes, specials, fittings and accessories shall be open to inspected by the third
party team If any of the supplies, whether complete or in the course of production, is rejected by the Engineer, they shall be
marked or segregated in such a manner satisfactory to the Engineer as to ensure their subsequent identification as rejected
supplies. Disposal of rejected supplies shall be done by and at the Contractor's own expense.
The trip for the third party inspection should be taken place concurrently with the pre-shipment inspection from the client if
any.all be borne by the supplier/contractor and shall be incorporated in the tender prices.

1.4 Testing at Place of Manufacture/ Mill testing

On the request of the engineer, the contractor/ supplier shall submit a certificate from the manufacturer certifying that all
the items have been mill tested (at the manufactory) and those they have successfully passed the relative tests prescribed by
the relative standards specifications.

1.5 Testing after delivery
All materials supplied shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal Scientific Society to confirm that the
pipes are manufactured according to EN 545-2010.
In the case the delivery was made on more than one consignment, each consignment will be tested to confirm the
compliance with above standard.
NOTE :
ALL COST TESTS BEFORE AND AFTER THIS ITEM AND WETHER LOCAL OR ABROAD SHALL BE
BORNE BY THE CONTRACTOR AND THE COSTS SHALL BE INCLUDED IN THE TENDER UNIT
RATES.
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1.6 Documents to be provided at Time of Tender
1. Conformity to Standard certificate from third party
a. This certificate must confirm the ability of the manufacturer to fulfill all Miyahuna required
specifications and standard including coating and lining for the specified pipes.
b. The certificate should be certified from Jordan Institution for Standard and Metrology (JISM) with
an official letter, the letter should be renewed annually.
2. Potable water certificate from third party
3. Quality assurance certificate (ISO 9001).
4. Internal Quality System
5. Upon request, the Contractor has to provide test certificates from the manufacturer’s internal quality control.
6. The supplier/ contractor shall supply full technical specifications and catalogues for the items to be supplied at the
7.
8.

time of tender. In addition he shall provide full instruction manuals, which describe the correct methods and
procedures necessary to construct the pipeline system in accordance with best practice.
Detailed manufacturer's proposals for pipes and fittings manufacture, coating and lining etc
Method of traceability system followed by the manufacturer

All above documents must be valid and in English.
1.7 Documents to be provided upon delivery
The contractor shall submit at least the following documents:

5. Certificate of origin.
6. Packing list
7. Third Party inspection reports (inspection report must include all the tests required in the standard)
8. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.
1.8 Traceability System:
At the time of tender the manufacturer shall clearly mention the method by which he can keep records and trace of the
manufactured pipes, fittings,…etc. to ensure the capability of going back to the records for the manufactured item in case
any problems accrues after the installation.

1.8 Supply & Quality of Materials

All materials supplied shall be subject to the Engineer’s approval as following:
a) Approval of the “master list” provided by the Contractor for all supplies and certified by the Engineer prior to
shipment and
b) Pre-shipment inspection and certified quality and quantity of the supplies by must be approved including
verification of all shipment documents. A pre-dispatch inspection shall be done in the factory prior to
supply to MHYA. stores by the third party
c) Inspection and approval of all supplied materials on arrival on site, of quality and quantity by the Engineer. and this
activities will not cancel any local required test
Locally manufactured materials in Jordan must be tested and marked by RSS. Inspection or approval by the Engineer of any
equipment or materials shall not release the Contractor from any of his obligations under this Contract.
All information and specifications relating to products and materials proposed for this Contract, must accompany each
tender submission.

All information and copy of detailed specifications related to all products and materials
proposed for this Contract must be attached to submittals, in addition to all items mentioned
under 1.6 section.
1.13 Scope (for Supply and install Tenders)
•

•

The Contractor shall furnish and deliver to the site, all pipes and fittings, bolts, nuts, and gaskets, jointing materials
and appurtenances as specified and required, to the correct standards and specifications to complete the Works.
Pipe fittings and valves shall, if required be suitable for buried installation.
The Contractor shall check for compatibility between all pipes and fittings, either existing or new prior to
installation.
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1.14 Markings of Pipes and fittings
Each pipes and fittings shall bear clear and permanent markings. Markings on pipe lengths shall always be at the same
end. Painting of data shall be acceptable for all pipe material.
The first five marking given below shall be cast on or cold stamped, the other marking applied by permanent painting .
The marking shall show at least the following information:
• The manufacturer ‘s name or mark
• The identification of the year of manufacture
• The identification as ductile iron
• The DN
• The PN rating of flanges when applicable
• The reference top this standard
• The class designation of centrifugally cast pipes
• Third party
• MIYAHUNA tender No
• Dimension (wall thickness)
• Production period (( YEAR ) )
• Water , ” to indicate that pipes or fittings are intended for potable water”
• Serial number
• Batch number
• Ladle number

1.15 Handling and transportation
•
•
•

•

The cost of packing shall be included for in the contractor rates.
All materials shall be securely packed in crates or boxes for protection against damage during transportation.
All plain ends shall be adequately protected by straw rope secured in place by binding wire or strap. None of the
packing will be returnable. The materials supplied shall be of the appropriate grade and quality and shall be
adequately protected against the climatic conditions in the Middle East.
All plastic materials shall be protected from direct sunlight and appropriate coverings supplied for use at the
delivery and storage areas.

1.16 Identification
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The contractor shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has permanently attached
to it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - resistant material on which are engraved or
stamped;
The Manufacturers Name
Contents Description and Quantity
Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross Referenced to the Purchase
Order Item References.
Weight
The shipment containers shall be marked with the following address;
Jordan Water Company/ MIYAHUNA L.L.C.
In addition the container shall be marked with the following information;
Total gross weight
Total net weight
Packing list reference number

1.17 Storage of Materials (Supply and Install Tenders)
•
•

The Contractors shall be responsible for the storage of all materials purchased under this Contract.
The Contractor shall manage and maintain stockyards that can accommodate all materials purchased and approved
by the Engineer under this Contract.
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•

•

All the materials shall be stored under cover (indoor) and all the fittings should be on sleeves, as required by the
manufacturer/supplier /contractor instructions, and shall be regularly inspected by the Engineer staff and
maintained to the Engineer’s satisfaction.
The contractor should have a Stock Inventory Material System on software (computerized) and he should generate
reports upon request.

1.18 Reference standards
Table 2.2 Reference Standards

Standard
Number
EN 545 -2010
ISO 4179-1985
ISO 8179-1
ISO 8179-2
EN 15664
ISO 9001

Description
Ductile iron pipes, Fittings, accessories and their joints for water pipe lines
Requirements and test methods
Ductile iron pipes for pressure and non-pressure pipelines –Centrifugal cement mortar lining –
General Requirements
Ductile iron pipes –External zinc coating
Part 1: Metallic zinc with finishing layer
Ductile iron pipes –External zinc coating
Part 2: Zinc Rich paint with finishing layer
influence of metallic materials on water intended for human consumption
Quality Management Systems

2. Technical Specifications

2.1 General

DI pipes shall be centrifugally cast (C Class), with socket and spigot ends, EPDM rubber gaskets, according to EN545:2010

2.2 Pipe selection

DI PIPES ACCORDING TO EN 545-2010
The joints of ductile iron (DI) pipes and fittings shall be TYTON type.
• Outside protection coating:
Shall be of 400 g/m² metallic zinc Aluminum Alloy (85%+15%) plus epoxy finishing coat according to EN 545, applied also
on socket inside, suitable for ground condition I and II and III. The external surface of the pipe spigot end at a minimum
length of 250 mm shall have nontoxic epoxy paint applied to a minimum dry film thickness of 100 microns. The internal
surface of the socket end shall be painted with a layer of zinc rich epoxy paint 150 g/m²(zinc content not less than 85%°
plus a layer of non toxic epoxy paint to a minimum dry film thickness of 100 microns.
• Inside protection lining:
Cement mortar according to ISO 4179 – 1985.

2.2 Length of Pipes
Standard length for pipes is 6 meter for transport in bundles or 5.5 -5.8 meters for transport in open top containers.

2.3 Testing

The manufacturer shall demonstrate the conformity of his products with the standards by submitting the below performance
tests specified in the standards:
•

Compressive strength of the cement mortar lining.

•

Leak tightness of flexible joints to positive internal pressure.

•

Leak tightness of flexible joints to negative internal pressure.

•

Leak tightness of flexible push-in joints to positive external pressure.

•

Leak tightness of flexible joints to dynamic internal pressure.

•

Leak tightness and mechanical resistance of flanged joints.

•

Leak tightness and mechanical resistance of screwed and welded flanges.

The test should include:
•

Dimensions Examination.
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•
•
•
•

Wall Thickness.
External Diameter.
Internal Diameter.
Length

•

Straightness of the pipes

•

Ovality Test of the Pipes.

•

Cement Lining Thickness.

•

Tensile Test.

•

Elongation test

•

Hydrostatic pressure test.

•

Hardness Test.

•

Microstructure Examination supported by pictures

•

thickness of external paint coating

•

works leak tightness test for pipes and fittings

Appendix 1
SCHEDULES OF PARTICULARS
DUCTILE IRON PIPES
DESCRIPTION
DETAILS
________________________________________________________________________________
DUCTILE IRON PIPES
Diameter

:

___________________________________

Manufacturer

:

___________________________________

Country of Origin

:

___________________________________

Type :

___________________________________

Type of sockets (not restrained)

:

____________________________________

Type of sockets (restrained)

:

____________________________________

According to EN Standard

:

____________________________________

(material1/material2):

____________________________________

[mm1/mm2]:

____________________________________

Outside corrosion protection
Thickness of corrosion protection
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Suitable for ground condition*
Rubber gaskets

:

____________________________________

(material/standard):

____________________________________

Non Toxic Certificate provided for Lining Material

:

_______________

Non Toxic Certificated provided for Rubber Seals

:

_______________

* optional
PIPE Diameter DN _______:
Outside diameter

[mm] :

____________________________________

Wall thickness

[mm] :

____________________________________

Internal cement lining

[mm] :

____________________________________

[bar] :

____________________________________

[kg] :

____________________________________

Outside diameter

[mm] :

____________________________________

Wall thickness

[mm] :

____________________________________

Internal cement lining

[mm] :

____________________________________

[bar] :

____________________________________

[kg] :

____________________________________

Outside diameter

[mm] :

____________________________________

Wall thickness

[mm] :

____________________________________

Internal cement lining

[mm] :

____________________________________

[bar] :

____________________________________

[kg] :

____________________________________

Outside diameter

[mm] :

____________________________________

Wall thickness

[mm] :

____________________________________

Internal cement lining

[mm] :

____________________________________

[bar] :

____________________________________

[kg] :

____________________________________

PFA (allowable operating pressure)
Weight
PIPE Diameter DN _______ :

PFA (allowable operating pressure)
Weight
PIPE Diameter DN _______:

PFA (allowable operating pressure)
Weight

PIPE Diameter DN _______:

PFA (allowable operating pressure)
Weight

NOTE:
1)
2)

If features are not applicable - enter N / A
Data have to be filled in „LEGIBLY“

The following technical documents shall be submitted together with this „Schedule of Particulars“:
a)
b)

a technical leaflet of DI pipe with specification
all nontoxic certificates
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1. General
1.1 Potable Water Certification
All fittings, gaskets and materials shall be certified for potable water use, and all pipes and materials should be certified as
safe for transporting potable water by an independent testing laboratory. All material in contact with or likely to come into
contact with water for public shall introduced with the requirements of BS 6920 (suitability for non metallic products for use
in contact with drinking water) or any equivalent standard as well as the Jordanian standard (JS 286/2008) and the
requirements of EN 15664 ( influence of metallic materials on water intended for human consumption ) or any equivalent
standard and the World Health Organization standard (WHO), and whenever the regulation is changed it is the supplier
responsibility to ensure conformity with any new requirements.
Potable water certificate submitted must be for the same batch delivered to Miyahuna, certificates must be in English and
from third party.
1.2 Toxic Materials

All fittings, coating, sealing and lining material shall be certified for potable water use and shall contain
no ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise
dangerous for health. Pipes and pipeline components, including their protective coatings and joint
materials, that will or may come into contact with potable water shall not constitute a toxic hazard, shall
not support microbial growth, shall not cause taste or odour, cloudiness or discolouration of the water
and shall contain no ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic
or otherwise dangerous for health .
Non toxicity certificate should be provided in English.
1.3 Third Party witness

The supplier/contractor shall furnish an original certificate from third party inspection agency
showing all test results and analysis required by the applicable standard according to which the materials
have been manufactured. The third party inspection agency shall under this contract, have witnessed the
manufacture and testing operation to verify compliance with the technical specifications and the
relevant standard. All certification should be from third party, and the certification should be valid and
up to date, in English, and it must be shown in the certificate which batch is being tested to make sure
that this certificate is for the right batch delivered to Miyahuna.
The third party inspection agency shall verify that all materials used are eligible for the relevant standard
productions requirements. No fittings shall be accepted unless all type and batch release tests have
been passed. The third party must clearly identify the fittings production date / code marked on the
fittings, with each batch test performed.
The supplier must submit at least 3 different international third party companies where Miyahuna will choose one
of them.
1.4 Testing after delivery
All materials supplied shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal Scientific Society to confirm that the
pipes are manufactured according to EN 545-2010.
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In the case the delivery was made on more than one consignment, each consignment will be tested to confirm the
compliance with above standard.
NOTE :
ALL COST TESTS BEFORE AND AFTER THIS ITEM AND WETHER LOCAL OR ABROAD SHALL BE
BORNE BY THE CONTRACTOR AND THE COSTS SHALL BE INCLUDED IN THE TENDER UNIT
RATES.
1.5 Fittings packaging
• All fittings must be packed in such a way to allow instant use on site without additional cleaning.
• All fittings shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. The cost of packing shall be
deemed to be included in the Contract Rates and crates will not be returned.
• Fittings are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, such as bolts and gaskets.
1.6 Identification

The supplier shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has permanently
attached to it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - resistant material on which
are engraved or stamped;
•
•
•

The Manufacturers Name
Contents Description and Quantity
Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross Referenced to the
Purchase Order Item References.
• Weight
The shipment containers shall be marked with the following address;
Jordan Water Co. – MIYAHUNA L.L.C.
Tender Number – variable
In addition the container shall be marked with the following information;
• Total gross weight
• Total net weight
• Packing list reference number

2. DUCTILE IRON FITTINGS
2.1 General

1. Ductile iron fittings shall comply with all specifications and standards mentioned below or equivalent
and compatible.
2. Ductile iron fittings shall be sand cast in accordance with the European Standard EN 545:2010 or
equivalent and compatible.
3. Each Socket joint shall be supplied with its EPDM gasket.
4. All fittings must confirm with the requirements of norms and standards, and should be suitable to
be used in conjunction with pressure pipes to the appropriate EN standards.
5. All fittings must have molded-in identification and appropriate product information
6. All fittings must be packed in such a way as to avoid surface oxidation and should only require
cleaning before installation.
7. The joints of ductile iron (DI) fittings shall be according to the above mentioned standards, and all
flanged for Tapers and T-Piece and for bends spigot-socket TYTON.
2.2 Materials

1. of ductile iron EN-GJS-400-18 acc. to EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) or equivalent and
compatible.
2. All gaskets shall be of EPDM rubber according to EN681-1:2006 or equivalent and compatible.
3. Flat gaskets shall be fiber reinforced for PN16, or Flat gaskets of NBR rubber, according to
EN681-1:2006 or equivalent and compatible.
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2.3 Design
1. Dimension Range: above DN 100
2. Working pressure: PN 16, PN25 or PN40 (based on BOQ)
3. Fittings unless otherwise specified shall be of flanged type compatible with the pipe system
4. Flange dimensions and drilling according to EN 1092-2.
5. Flanged fittings shall be supplied with flat gasket, galvanized 8.8 bolts & nuts & washers according to required length and
size M16, M20, M24, M27.
6. The DI bends shall be designed and manufactured as automatic push-on joint type installed along and with DI pipes of
type socket-spigot, fittings such as T-pieces and tapers shall be of flanged type drilled to required PN.
7. Bolts shall be according to ISO 4016 and nuts to EN 24034 inclusive washers.
2.4 COATING

Epoxy powder coated inside and outside acc. to DIN 30677-T2 in accordance with quality and test
requirements of RAL-GZ 662, RAL 5015 or RAL 5005.
•

coating thickness: min. 250 μm

•

adhesion: min. 12 N/mm2

2.5 Documents to be provided at Time of Tender
1. Conformity to Standard certificate from third party. (EN 545:2010) or equivalent and compatible.

a.

This certificate must confirm the ability of the manufacturer to fulfill all required specifications
and standard .

b. The certificate should be certified from Jordan Institution for Standard and Metrology (JISM)
with an official letter, the letter should be renewed annually
2. Potable water certificate
3. Quality assurance certificate (ISO 9001).
4. Internal Quality System
5. Upon request, the Contractor has to provide test certificates from the manufacturer’s internal quality control.
6. The supplier/ contractor shall supply full technical specifications and catalogues for the items to be supplied at the time of
tender.
7. Detailed manufacturer's proposals for pipes and fittings manufacture, coating and lining etc
All above documents must be valid and in English.
2.6 Documents to be provided upon delivery

The contractor shall submit at least the following documents:
1. Certificate of origin.
2. Packing list
3. Third Party inspection reports from third party (inspection including all the tests required in the standard)
4. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.
2.7

Markings of fittings

All fittings shall be legibly and durably marked and shall bear at least the following information:
The marking shall show at least the following information:
• The manufacturer ‘s name or mark
• The identification of the year of manufacture
• The identification as ductile iron
• The DN
• The PN rating of flanges when applicable
• The reference top this standard
• The class designation of centrifugally cast pipes when other than K9
• Third party
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•
•
•

MIYAHUNA tender No
Production period (( YEAR ) )
Water , ” to indicate that pipes or fittings are intended for potable water”

Gate Valve Specifications
1. General
1.1 Potable Water Certification

All valves and its coating materials shall be certified for potable water use and shall contain no ingredients that
may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for health, All material
in contact with or likely to come into contact with water for public shall introduced with the requirements of
Jordanian standard (JS 286) Whenever regulation changed it is the supplier /contractor responsibility to ensure
conformity with any new requirements. Whenever potable water certificate is submitted for the coating material
not the valve, the supplier shall furnish a document that relates this certificate with the valve itself.
All valves shall be certified as safe for transporting potable water by an independent testing laboratory.
1.2 Toxic Materials

All valves, coating, sealing and lining material shall be certified for potable water use and shall contain no
ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for
health. The Contractor is prohibited to import or to use any of toxic or poisonous materials or sub materials used
in piping, kinds of concrete or in soil in any kind of usage.
1.3 Third Party Witness
1.3.1 General

The supplier/contractor shall furnish an original certificate from the third party inspection agency showing all
test results and analysis required by the applicable standard according to which the materials have been
manufactured. The third party inspection agency shall under this contract, have witnessed the manufacture and
testing operation to verify compliance with the technical specifications and the relevant standard. All certification
should be from a certified third party from the applied standard (European Norm) and approved by Miyahuna,
and the certification should be valid up to date and it should be written in English, and it must be shown in the
certificate which batch is being tested to make sure that this certificate is for the right batch.
1.3.2 Valves
No valve shall be accepted unless all type and batch release tests have been passed. The contractor also is required

to submit quality assurance certificates, standard compliance and witness test certificate, from third
party from the applied standard (European Norm) and approved by Miyahuna, that the components of
the network must not be of any way toxic to the water being conveyed. And can be fully used for the distribution
of potable water to a temperature up to 50° C.
Before dispatching the supplies another visual inspection shall be done in respect of proper packing and to certify
the Bill of Lading for each shipment.
1.4 Testing at Place of Manufacture

The Contractor shall submit a certificate from the manufacturer certifying that all the items have been mill tested
(at the manufactory) and those they have successfully passed the relative tests prescribed by the relative standards
specifications.
1.5 Testing after delivery

Valves supplied shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal Scientific where Final inspection
test must be done according to EN 12266-1/2
NOTE:
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ALL COST TESTS BEFORE AND AFTER THIS ITEM AND WETHER LOCAL OR ABROAD
SHALL BE BORNE BY THE CONTRACTOR AND THE COSTS SHALL BE INCLUDED IN
THE TENDER UNIT RATES.
1.6 valves packaging

•
•

All valves must be packed in such a way to allow instant use on site without additional cleaning.
All valves shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. The cost of
packing shall be deemed to be included in the Contract Rates and crates will not be returned.

• Valves are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, such as bolts
and gaskets.
1.7 Identification

The supplier shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has permanently attached to
it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - resistant material on which are engraved or
stamped;
•

The Manufacturers Name

•

Contents Description and Quantity

•

Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross
Referenced to the Purchase Order Item References.

•

Weight

The shipment containers shall be marked with the following address;
Jordan Water Co. – MIYAHUNA L.L.C.
Tender Number – variable
In addition the container shall be marked with the following information;
•

Total gross weight

•

Total net weight

•

Packing list reference number

1.8 Documents to be provided upon delivery

The contractor shall submit at least the following documents:
1. Certificate of origin.
2. Packing list
3. Third Party certificates
4. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.
1.9

Marking

Markings shall be in accordance with EN 19 and shall include size, working pressure, name of
manufacturer, and year of manufacture.
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2. Technical
2.1 General

Specifications

8. Valves must be according to EN 1074 and EN 1171, conformity to standard certificate must be
submitted at time of the tender.
9. All valves shall have flanged ends design. push-on joint submitted upon request.
10. The valve must be submitted with the following accessories :
• Flanges
• Gaskets
• Bolts
• Surface box
• Hand wheel GG25
2.2 Material
Part Name
body wedge and bonnet
( 10-25 bar)

body wedge and bonnet
( 40 bar)
seat

Resilient seat
Metal seated

Valve stem(shaft)

Thread nut
Body Bolts

Material
Minimum ductile cast iron EN 1563- EN-JS1030- EN-GJS-400-15 ( GGG 40) , or
equivalent
Minimum ductile cast iron- EN 1563- EN-JS1050 -EN-GJS-500-7 ( GGG 50) , or
equivalent
same body material as PN 16-25 could be used or "cast steel"
Wedge full lining with EPDM for water system for pressure less 16 bars. According to
EN 1171.
Non resilient seat (metal seat and wedge ring utilize welded of stainless steel for water
system and resistant zinc free bronze for waste water system).

▪ shall be stainless steel from the following grades :
• SS 420 ( x20Cr13) (for potable water)
• SS314,SS316,SS317( for raw water)
With 13% chromium according to EN10088-3 (ASTM –A352 CAGNM cold rolled
thread) .
▪ Outside screw stem and stem nut made of hard bronze with double o- ring sealing
type for Non –rising stem .
Brass, bronze ,SS304,SS316.
(SS-EN1982,SS-EN 12168, EN 10088-3)
shall be electro-zinc plated steel with hex heads and hex nuts in accordance with, A2
SS-EN 10088-3

2.3 Design

1. Face to face dimension for the pressure range basic series 14 or 15 for PN 10 and PN 16. And
basic series 15 for PN 25, PN 40.
2. Gate valve shall be flanged design on request according to EN 1092-1 for the Steel flanges,
and in accordance with EN1092-2 cast carbon steel for pressure range (10-25)bar
3. ROTATION OF OPENING:
All valves shall open by turning to the left or counter clockwise, when viewed from the stem.
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2.4 Coating

All internal ferrous metal surfaces shall be fully coated, blue color, holiday free, to a minimum
thickness 250 microns epoxy coating. Side coating shall be non-toxic, impart no taste to water, and
shall be coated in accordance with EN standards. The color is Blue and the grade code is RAL
5005 or RAL 5015.

Ball Valve specifications
1. General
1.1 Ambient Conditions

All valves and their accessories shall be in every respect suitable for storage, installation, use and
operation in the conditions of temperature, humidity and The PH and water quality appertaining in
Jordan.
Where the valve must withstand the following conditions:
•
•

Liquid : Chlorinated , 3-5 ppm, potable water
Working Temperature: Reaches up to 40˚ C

Atmospheric temperature in Jordan varies between -10˚C and 50 ˚C.
1.2 Potable Water Certification
All valves shall be certified for potable water use, and all valves and their accessories should be certified as safe for being use
for potable water by an independent testing laboratory.
All material in contact with or likely to come into contact with water for public supply shall be introduced with the
requirements of BS 6920 (suitability for non metallic products for use in contact with drinking water) or any equivalent
standard and the requirements of EN 15664 (influence of metallic materials on water intended for human consumption ) or
any equivalent standard as well as the Jordanian standard (JS 286/2008) and the World Health Organization standard
(WHO), and whenever the regulation is changed it is the supplier responsibility to ensure conformity with any new
requirements.
Potable water certificate submitted must be submitted . Certificates must be in English. Offers without potable water
certificates will be rejected.

1.3 Toxic Materials
Valves, their protective coatings and accessories, that will or may come into contact with potable water shall not constitute a
toxic hazard, shall not support microbial growth, shall not cause taste or odour, cloudiness or discolouration of the water
and shall contain no ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise
dangerous for health .
Non toxicity certificate should be provided.

1.4 Third Party Witness
The supplier shall furnish an original certificate from third party inspection agency showing all test results and analysis
required by the applicable standard (EN 12266-1/2), where test certificates is required. The third party inspection agency
shall under this contract, have witnessed the manufacture and testing operation to verify compliance with the technical
specifications and the relevant standard. The third party inspection agency shall verify that all materials used are eligible for
the relevant standard productions requirements. All certification should be from a certified and approved third party, and the
certificates must be related to the same batch delivered to Miyahuna, all certificates must be valid and written in English.
The supplier must submit at least 3 different international third party companies where Miyahuna will choose one
of them.

1.4 Testing after delivery
All valves supplied to the site in Jordan shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal Scientific Society. Or
similar accredited authority. Final inspection tests must be done in accordance with the test requirements of EN 12266-1/2.
If any of the tests mentioned in the standards cannot be performed by the Royal Scientific Society then the supplier should
provide a third party certificate for those tests taking into considerations all the statements mentioned in “third party
witness” section.

All testing costs should be borne by the supplier in all cases.

158
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024A.docx

1.6 Valves Packing and Protection
•
•
•

All valves must be packed in such a way to allow instant use on site without additional cleaning.
All valves shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. The cost of packing shall
be deemed to be included in the Contract Rates and crates will not be returned.
Valves are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, such as bolts and
gaskets.

1.7 Identification
The supplier shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has permanently attached to
it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - resistant material on which are engraved or
stamped;
• The Manufacturers Name
• Contents Description and Quantity
• Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross Referenced to the
Purchase Order Item References.
• Weight
The shipment containers shall be marked with the following address;
Jordan Water Co. – MIYAHUNA L.L.C.
Tender Number – variable
In addition the container shall be marked with the following information;
• Total gross weight
• Total net weight
• Packing list reference number

1.8 Transport and Deliveries
•
•
•

•
•
•
•

The supplier shall send to the Purchasers, one-week advance notice of all consignments of materials. Every
consignment shall be accompanied by a detailed delivery note.
The supplier shall deliver to and off load the materials onto the storage area as directed by the Purchasers. All
materials delivered will be examined and inspected by the Purchaser and taken over by him.
The supplier shall provide necessary details to the shipping line on precautions to be taken during
loading/unloading, handling & transport of the valves and other components. Supplier shall provide to the
purchaser a set of recommendations of manufacturer for handling, loading, unloading, transporting and storing of
valves.
The Purchaser shall arrange reception and storage areas only. The supplier shall be responsible for off-loading all
materials.
The materials shall be delivered to the Purchaser at Miyahuna stores, Amman or any other place chosen by the
Purchaser.
The supplier shall also be responsible for all handling and transport activities up to Miyahuna store-yard, Amman
The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned requirements.

1.9 Handling
Care shall be taken during loading, transporting, and unloading. Under no circumstances shall valves be dropped or rolled
against one another. All valves shall be examined. Any damaged materials must be rejected by the Purchasers.

1.10 Manuals and Technical Specifications
The supplier shall supply full technical specifications for the items to be supplied . In addition he shall provide full
instruction manuals, which describe the correct methods and procedures necessary to construct the pipeline system in
accordance with best practice. Conformity to standard certificate must be supplied where this certificate must be issued from
a certified third party and valid up to date.

1.11 Additional Services
The supplier shall provide details of additional services, which he can provide e.g. technical advice and support and, in
particular.
2. Ball valve

2.1 Technical specifications

•

Working pressure: 16 bar or higher
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•
•

Nominal Diameter: 1/2" , 3/4" , 1" and 2"
The design of the ball valve must ensure completely clear of the waterway when valve is full
open, in such away permitting a “full flow” throw the valve equal to the nominal pipe
diameter.

2.2 Material

The Material of each part of the ball valve is shown in table 2.1 below.
Table 2.1 Materials
NO PART NAME MATERIAL
1
BODY
Stainless Steel : EN -10088-3-2
Or
CW617N according to EN 12165:2011
EN 1982
2

BALL

CW617N according to EN 12165:2011
chromium plated Ball
Or
Stainless Steel : EN -10088-3-2

3

HANDLE

Steel or Aluminum

2.3 Design of valve

1.
2.
3.
4.

Full bore ball valve.
Two piece design.
Double female threaded in accordance with BS 21.
Lever operated.

2.4 Coating

Coating material if applicable must be suitable for potable water uses.
2.5 Marking

Markings shall be in accordance with EN 19 and shall include the following:
•

Nominal Size.

•

Working pressure.

•

name of manufacturer,

•

Year of manufacture.

•

“Miyahuna”.

For direct procurements order the marking is depends on the value of the procurements order.

Appendix 1
Reference standards
Standard Number

Description

BS 6920

Testing of non-metallic components with regards to their effect of the quality of water

EN 15664
EN 12266-1

EN 12165:2011

influence of metallic materials on water intended for human consumption
Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and acceptance criteria Mandatory requirements
Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria Supplementary requirements
Copper and copper alloys. Wrought and unwrought forging stock

EN 10088-2

Stainless steels. Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for general purposes

EN 10088-3

Stainless steels. Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright
products of corrosion resisting steels for general purposes

EN 12266-2
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EN 1982

Copper and copper alloys. Ingots and castings

EN 19

Marking of general purpose industrial valves

Butterfly Valve Specifications
1. General
1.1 Potable Water Certification
All valves and its coating materials shall be certified for potable water use and shall contain no ingredients that may migrate
into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for health, All material in contact with or likely
to come into contact with water for public shall introduced with the requirements of Jordanian standard (JS 286) Whenever
regulation changed it is the supplier /contractor responsibility to ensure conformity with any new requirements. Whenever
potable water certificate is submitted for the coating material not the valve, the supplier shall furnish a document that relates
this certificate with the valve itself.
All valves shall be certified as safe for transporting potable water by an independent third party.
1.2 Toxic Materials
All valves, coating, sealing and lining material shall be certified for potable water use and shall contain no ingredients that
may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for health. The Contractor is
prohibited to import or to use any of toxic or poisonous materials or sub materials used in piping, kinds of concrete or in
soil in any kind of usage.
1.3 Third Party Witness
1.3.1 General
The supplier/contractor shall furnish an original certificate from third party inspection agency showing all test results and
analysis required by the applicable standard according to which the materials have been manufactured. The third party
inspection agency shall under this contract, have witnessed the manufacture and testing operation to verify compliance with
the technical specifications and the relevant standard. All certification should be from a certified third party from the applied
standard (European Norm) and approved by Miyahuna, and the certification should be valid up to date and it should be
written in English, and it must be shown in the certificate which batch is being tested to make sure that this certificate is for
the right batch.
1.3.2 Valves
No valve shall be accepted unless all type and batch release tests have been passed. The contractor also is required to submit
quality assurance certificates, standard compliance and witness test certificate, from a certified third party from
the applied standard (European Norm) and approved by Miyahuna, that the components of the network must not be
of any way toxic to the water being conveyed. And can be fully used for the distribution of potable water to a temperature
up to 50° C.
Before dispatching the supplies another visual inspection shall be done in respect of proper packing and to certify the Bill of
Lading for each shipment.
1.4 Testing at Place of Manufacture
The Contractor shall submit a certificate from the manufacturer certifying that all the items have been mill tested (at the
manufactory) and those they have successfully passed the relative tests prescribed by the relative standards specifications.
1.5 Testing after delivery
Valves supplied shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal Scientific where Final inspection test must be
done according to EN 12266-1/2
NOTE:
ALL COST TESTS BEFORE AND AFTER THIS ITEM AND WETHER LOCAL OR ABROAD SHALL BE
BORNE BY THE CONTRACTOR AND THE COSTS SHALL BE INCLUDED IN THE TENDER UNIT
RATES.
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1.6 valves packaging
• All valves must be packed in such a way to allow instant use on site without additional cleaning.
• All valves shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. The cost of packing shall
be deemed to be included in the Contract Rates and crates will not be returned.
• Valves are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, such as bolts and
gaskets.
1.7 Identification
The supplier shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has permanently attached to it, in a
conspicuous position, an identification plate of weather - resistant material on which are engraved or stamped;
•
•
•

The Manufacturers Name
Contents Description and Quantity
Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross Referenced to the
Purchase Order Item References.
• Weight
The shipment containers shall be marked with the following address;
Jordan Water Co. – MIYAHUNA L.L.C.
Tender Number – variable
In addition the container shall be marked with the following information;
• Total gross weight
• Total net weight
• Packing list reference number
1.8 Documents to be provided upon delivery

The contractor shall submit at least the following documents:
1. Certificate of origin.
2. Packing list
3. Third Party certificates
4. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.
1.9 Marking

Markings shall be in accordance with EN 19 and shall include size, working pressure, and cast arrow to
indicate direction of flow, name of manufacturer, and year of manufacture.
2. Technical Specifications
2.1 General

1. Butterfly valves may be used on water mains 8 inches and larger.
2. butterfly valves shall be of the tight closing, metal seat type with recess-mounted and securely
fastened to the valve body or attached to the valve disc. Directions of flow shall be satisfactory for
applications involving valve operation after long periods of inactivity.
3. Valve discs shall rotate 90 degrees from the full open position to the tight shut position.
4. Double eccentric design
2.2 Material
Part Name
Body and cover
Sealing disk lever
Shaft
Thread nut
Bolts

Material
Ductile cast iron EN 1563- EN-JS1030- EN-GJS-400-1
ductile cast iron EN 1563- EN-JS1030- EN-GJS-400-15 ( GGG 40)
Min X20Cr13(1.4201), SS304,SS316.according to ( EN 10088-3)
Brass, bronze, SS304, SS316.
(SS-EN1982,SS-EN 12168, EN 10088-3)
shall be electro-zinc plated steel with hex heads and hex nuts in accordance with, A2
EN 10088-3
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SS-

2.3 Design
1. Face to face to EN 558-1, basic series 14.
2. Flanged accordance to EN 1902-2.
3. Flanged connection to DIN 2501.
4. Soft sealing
5. Glands shall be O-ring
6. Valves shall be suitable for installation in either horizontal or vertical position.
2.4 Coating
All internal ferrous metal surfaces shall be fully coated, blue color, holiday free, to a minimum thickness 250 microns with a
two part thermosetting epoxy coating. Said coating shall be non-toxic, impart no taste to water, and shall be coated in
accordance with EN standards. The color grade is RAL 5005.

Pressure Reducing Valves:
1. General
1.1 Potable Water Certification
All valves and its coating materials shall be certified for potable water use and shall contain no ingredients that
may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for health, All material
in contact with or likely to come into contact with water for public shall introduced with the requirements of
Jordanian standard (JS 286) Whenever regulation changed it is the supplier /contractor responsibility to ensure
conformity with any new requirements. Whenever potable water certificate is submitted for the coating material
not the valve, the supplier shall furnish a document that relates this certificate with the valve itself.
All valves shall be certified as safe for transporting potable water by an independent testing laboratory.

1.2 Toxic Materials
All valves, coating, sealing and lining material shall be certified for potable water use and shall contain no
ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for
health. The Contractor is prohibited to import or to use any of toxic or poisonous materials or sub materials used
in piping, kinds of concrete or in soil in any kind of usage.

1.3 Third Party Witness
1.3.1 General
The supplier/contractor shall furnish an original certificate from the third party inspection agency showing all
test results and analysis required by the applicable standard according to which the materials have been
manufactured. The third party inspection agency shall under this contract, have witnessed the manufacture and
testing operation to verify compliance with the technical specifications and the relevant standard. All certification
should be from a certified third party from the applied standard (European Norm) and approved by Miyahuna,
and the certification should be valid up to date and it should be written in English, and it must be shown in the
certificate which batch is being tested to make sure that this certificate is for the right batch.
1.3.2 Valves
No valve shall be accepted unless all type and batch release tests have been passed. The contractor also is
required to submit quality assurance certificates, standard compliance and witness test certificate, from a
certified third party from the applied standard (European Norm) and approved by Miyahuna, that the
components of the network must not be of any way toxic to the water being conveyed. And can be fully used for
the distribution of potable water to a temperature up to 50° C.
163
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024A.docx

Before dispatching the supplies another visual inspection shall be done in respect of proper packing and to
certify the Bill of Lading for each shipment.

1.4 Testing at Place of Manufacture
The Contractor shall submit a certificate from the manufacturer certifying that all the items have been mill tested
(at the manufactory) and those they have successfully passed the relative tests prescribed by the relative standards
specifications.

1.5 Testing after delivery
Valves supplied shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal Scientific
NOTE:
ALL COST TESTS BEFORE AND AFTER THIS ITEM AND WETHER LOCAL OR ABROAD
SHALL BE BORNE BY THE CONTRACTOR AND THE COSTS SHALL BE INCLUDED IN
THE TENDER UNIT RATES.

1.6 valves packaging
•
•
•

All valves must be packed in such a way to allow instant use on site without additional cleaning.
All valves shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. The cost of
packing shall be deemed to be included in the Contract Rates and crates will not be returned.
Valves are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, such as bolts
and gaskets.

1.7 Identification
The supplier shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has permanently attached to
it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - resistant material on which are engraved or
stamped;
•

The Manufacturers Name

•

Contents Description and Quantity

•

Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross
Referenced to the Purchase Order Item References.

•

Weight

The shipment containers shall be marked with the following address;
Jordan Water Co. – MIYAHUNA L.L.C.
Tender Number – variable
In addition the container shall be marked with the following information;
•

Total gross weight

•

Total net weight
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•

Packing list reference number

1.8 Documents to be provided upon delivery
The contractor shall submit at least the following documents:
1. Certificate of origin.
2. Packing list
3. Third Party certificates
4. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.

1.9

Marking

Markings shall be in accordance with EN 19 and shall include size, working pressure, name of
manufacturer, and year of manufacture.

2. Technical specifications
Design

1. The main valve shall be with throttling cone, counter piston, spring loaded.
2. The PRV shall have a device indicating the position of the moving part.
3. The PRV shall have two manometers (pressure gauge) to measure the
upstream and downstream pressure.
4. It should have air release valve with air indicator.
5. The pilot control shall be a direct - acting adjustable spring loaded, normally
open, diaphragm valve.
6. The pilot valve system shall have a stopcock to isolate the valve
7. A strainer and a filter should be installed before the pilot valve.
8. The flanges of the PRV comply with DIN 2501 or ISO 2531

MATERIALS
NO
1

COATING

PART NAME
BODY

MATERIAL
cast iron GG 25 for the minimum
pressure rating as indicated in the table
below
2
SPRING
stainless steel 50 Cr V4
3
THE PILOT VALVE
stainless steel
4
PILOT SYSTEM TUBES stainless steel
5
NUTS AND BOLTS
Stainless steel ,for corrosion protection
The body shall have an epoxy coating ( minimum 250 micron) both internally
and externally
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GENERAL
REQUIRMENTS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

1. The valve shall maintain a constant downstream pressure regardless of
varying inlet pressure and changing flow rates.
2. The acceptable deviation percentage between the downstream pressure and
the set pressure is + 10% with respect to the set pressure.
3. All necessary repairs shall be possible without removing the valve from the
line.
4. The valve should require low maintenance .No set periodic packing or parts
replacement should be required.
1. The contractor should take into his considerations the values mentioned in
the table below
Nominal flow rate or velocity
Upstream pressure
Downstream pressure
Nominal Diameter
2. The critical cavitation coefficient of the valve will be of value X or lower
• (Suggested value: Less than 1.5)
• (Calculated: (P1-Pv)/DP).
Where

P1: upstream pressure
Pv: Vapor pressure (the pressure at which water boils at ambient
temperature)
DP: Pressure loss in accordance with the type of control system (MWC)
• Note: relevant only if the ratio between upstream pressure and the set
downstream pressure is greater than 3:1 for long durations (normally not an
issue at low and standard pressure systems). This is an important parameter at
high-pressure systems.
• X should be calculated from the actual system requirements

TEST

1. The PRV shall be hydrostatically tested at the factory at 1.5 times the
nominal pressure.
2. All materials must be tested in the Royal Scientific Society ( RSS).
3. Test certificate is required , and manufacturer specifications certificate is
required
4. The contractor shall at his own expense provide a recognized independent
third party full detail test certificate with all tests as specified in ISO.

166
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024A.docx

Galvanized Steel Pipes specifications
1. General
1.1 Ambient Conditions

All pipes, materials and equipments shall be in every respect suitable for storage, installation, use and
operation in the conditions of temperature, humidity and The PH and water quality appertaining in
Jordan.
Atmospheric temperature in Jordan varies between -10˚C and 50 ˚C.
1.2 Potable Water Certification

All pipes and materials shall be certified for potable water use, and all pipes and materials should be
certified as safe for transporting potable water by an independent testing laboratory. All material in
contact with or likely to come into contact with water for public shall introduced with the requirements
of BS 6920 (suitability for non metallic products for use in contact with drinking water) or any
equivalent standard as well as the Jordanian standard (JS 286/2008) and the requirements of EN 15664
( influence of metallic materials on water intended for human consumption ) or any equivalent
standard and the World Health Organization standard (WHO), and whenever the regulation is changed
it is the supplier responsibility to ensure conformity with any new requirements.
Potable water certificate submitted must be for the same batch delivered to Miyahuna, certificates must
be in English and from a third party.
1.3 Toxic Materials

Pipes and pipeline components, including their protective coatings and joint materials, that will or may
come into contact with potable water shall not constitute a toxic hazard, shall not support microbial
growth, shall not cause taste or odour, cloudiness or discolouration of the water and shall contain no
ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise
dangerous for health .
Non toxicity certificate should be provided.
1.4 Third Party Witness
The supplier must submit at least 3 different international third party companies where Miyahuna will choose one
of them.

The supplier shall furnish an original certificate from the third party inspection agency showing all test
results and analysis required by the applicable standard (EN 10255) according to which the materials
have been manufactured. The third party inspection agency shall under this contract. The third party
inspection agency shall verify that all materials used are eligible for the relevant standard productions
requirements. All certification should be from a certified and approved third party, and the certificates
must be related to the same batch delivered to Miyahuna, all certificates must be valid and written in
English.
For local manufactured pipes where the third party is the RSS, the testing certificate must be
submitted.
1.5 Testing after delivery

All materials supplied to the site in Jordan shall be subjected to acceptance tests carried out by the
Royal Scientific Society. Or similar accredited authority. The test should confirm that the materials and
pipes are manufactured according to EN 10255 or equivalent; all Tests required in this standard must
be performed. If any of the tests mentioned in the standards cannot be performed by the Royal
Scientific Society then the supplier should provide a third party certificate for those tests taking into
considerations all the statements mentioned in “third party witness” section.

All testing costs should be borne by the supplier in all cases.
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1.6 Pipes Packing and Protection

• All pipes shall be bundled or packaged in such a manner as to provide adequate support and
protection for the ends during transportation from the manufacturer to the Purchaser. All special
provisions for ocean shipment shall be provided.
• The packaging of pipes by the manufacturer is normally consistent with the requirement to prevent
damage and to comply with safety considerations. Usually pipes are delivered strapped into convenient
bundles or banded coils. All ends must be closed with caps.
1.7 Transport and Deliveries

•
•
•

•
•
•
•

The supplier shall send to the Purchasers, one-week advance notice of all consignments of
materials. Every consignment shall be accompanied by a detailed delivery note.
The supplier shall deliver to and off load the materials onto the storage area as directed by the
Purchasers. All materials delivered will be examined and inspected by the Purchaser and taken
over by him.
The Supplier shall provide necessary details to the shipping line on precautions to be taken
during loading/unloading, handling & transport of the pipes & fittings and other components.
Supplier shall provide to the purchaser a set of recommendations of manufacturer for handling,
loading, unloading, transporting and storing of polyethylene pipes and fittings
The Purchaser shall arrange reception and storage areas only. The supplier shall be responsible
for off-loading all materials.
The materials shall be delivered to the Purchaser at Miyahuna stores, Amman or any other place
chosen by the Purchaser.
The supplier shall also be responsible for all handling and transport activities up to Miyahuna
store-yard, Amman
The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned requirements.

1.8 Handling

Care shall be taken during loading, transporting, and unloading to prevent damage to the pipes. Under
no circumstances shall pipes or fittings be dropped or rolled against one another. All pipes and fittings
shall be examined. Any damaged materials must be rejected by the Purchasers.
1.9 Documents to be provided upon delivery
The contractor shall submit at least the following documents:

9. Certificate of origin.
10. Packing list
11. Third Party inspection reports (inspection including all the tests required in the standard)
12. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.
1.10 Manuals and Technical Specifications

The supplier shall supply full technical specifications for the items to be supplied. In addition he shall
provide full instruction manuals, which describe the correct methods and procedures necessary to
construct the pipeline system in accordance with best practice. Conformity to standard certificate must
be supplied here this certificate must be issued from a certified third party and valid up to date.
1.11 Additional Services

The supplier shall provide details of additional services, which he can provide e.g. technical advice and
support and, in particular.

2. Galvanized Iron pipes
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1. Galvanized steel pipes must be seam-welded, galvanized threaded pipes (Heavy series) in accordance
with BS.EN 10255 latest edition.
2. The dimensions of the pipes must be according to EN 10255: 2004 as shown in table below:
Nominal
Size (DN)
15
20
25
50
80
100

Designation Outside diameter
Wall
Mass per unit length
of thread
Thickness
of bare tube
Max (mm) Min(mm)
”socketed “
(kg/m)
1/2”
21.8
21
3.2
1.45
3/4 “
27.3
26.5
3.2
1.88
1”
34.2
33.3
4
2.95
2”
60.8
59.7
4.5
6.26
3”
89.5
88
5
10.5
4”
115
113.1
5.4
14.8

3. The pipe shall be supplied screwed in accordance to BS EN 10226-1 part ( 1) and EN 10226-2 part
(2) pipe Threads. And shall have the screw threads clean, well cut and square with axis of the pipe and
be free from excessive burrs. Each pipe shall be supplied with a socket at one end and shall have
protecting ring affixed to the unsocketed end, to prevent damage to the leading thread. The end of each
socket shall chamfered internally.
4. The galvanization shall be done by hot-dip zinc coating process according to EN10240.
5. All pipes shall be straight, cleanly finished, and free from cracks, surface flaws laminations and other
defects and shall have reasonably smooth surface. The overall pipe length when one socket has been
fitted to be (6) meters plus or minus 150 mm.
6- The socket shall in accordance with EN 10255 latest editions.
7- Galvanization test as in EN 10255 latest edition.
8- Each pipe and fitting shall bear the mark of the year of manufacturer, nominal diameter, and the
letter GS on the body of the pipe and fitting. The marks maybe cast on, painted or cold stamped.

Galvanized Iron Fittings specifications
1. General
1.1 Ambient Conditions

All Fittings, materials and equipments shall be in every respect suitable for storage, installation, use and
operation in the conditions of temperature, humidity and The PH and water quality appertaining in
Jordan.
Atmospheric temperature in Jordan varies between -10˚C and 50 ˚C.
1.2 Potable Water Certification

All Fittings and materials shall be certified for potable water use, and all fittings and materials should be
certified as safe for transporting potable water by an independent testing laboratory. All material in
contact with or likely to come into contact with water for public shall introduced with the requirements
of BS 6920 (suitability for non metallic products for use in contact with drinking water) or any
equivalent standard as well as the Jordanian standard (JS 286/2008) and the requirements of EN 15664
( influence of metallic materials on water intended for human consumption ) or any equivalent
standard and the World Health Organization standard (WHO), and whenever the regulation is changed
it is the supplier responsibility to ensure conformity with any new requirements.
Potable water certificate submitted must be for the same batch delivered to Miyahuna, certificates must
be in English from third party.
1.3 Toxic Materials

Fittings and components, including their protective coatings and joint materials, that will or may come
into contact with potable water shall not constitute a toxic hazard, shall not support microbial growth,
shall not cause taste or odour, cloudiness or discolouration of the water and shall contain no ingredients
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that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for
health .
Non toxicity certificate should be provided.
1.4 Third Party Witness
The supplier must submit at least 3 different international third party companies where Miyahuna will choose one
of them.

The supplier shall furnish an original certificate from a third party inspection agency showing all test
results and analysis required by the applicable standard (EN 10255/ BS 143) according to which the
materials have been manufactured. The third party inspection agency shall under this contract. The
third party inspection agency shall verify that all materials used are eligible for the relevant standard
productions requirements. All certification should be from a certified and approved third party, and the
certificates must be related to the same batch delivered to Miyahuna, all certificates must be valid and
written in English.
1.5 Testing after delivery

All materials supplied to the site in Jordan shall be subjected to acceptance tests carried out by the
Royal Scientific Society. Or similar accredited authority. The test should confirm that the materials and
fittings are manufactured according to EN 10255 or BS 143 or equivalent; all Tests required in this
standard must be performed. If any of the tests mentioned in the standards cannot be performed by the
Royal Scientific Society then the supplier should provide a third party certificate for those tests taking
into considerations all the statements mentioned in “third party witness” section.

All testing costs should be borne by the supplier in all cases.
1.6 Fittings Packing and Protection

• All fittings must be packed in such a way to allow instant use on site without additional cleaning.
• All fittings shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. The cost
of packing shall be deemed to be included in the Contract Rates and crates will not be returned.
• Fittings are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, such as
bolts and gaskets.
1.7 Transport and Deliveries

•
•
•

•
•
•
•

The supplier shall send to the Purchasers, one-week advance notice of all consignments of
materials. Every consignment shall be accompanied by a detailed delivery note.
The supplier shall deliver to and off load the materials onto the storage area as directed by the
Purchasers. All materials delivered will be examined and inspected by the Purchaser and taken
over by him.
The Supplier shall provide necessary details to the shipping line on precautions to be taken
during loading/unloading, handling & transport of the fittings & fittings and other components.
Supplier shall provide to the purchaser a set of recommendations of manufacturer for handling,
loading, unloading, transporting and storing of polyethylene fittings
The Purchaser shall arrange reception and storage areas only. The supplier shall be responsible
for off-loading all materials.
The materials shall be delivered to the Purchaser at Miyahuna stores, Amman or any other place
chosen by the Purchaser.
The supplier shall also be responsible for all handling and transport activities up to Miyahuna
store-yard, Amman
The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned requirements.

1.8 Handling

Care shall be taken during loading, transporting, and unloading to prevent damage to the fittings. Under
no circumstances shall fittings or fittings be dropped or rolled against one another. All fittings and
fittings shall be examined. Any damaged materials must be rejected by the Purchasers.
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1.10 Documents to be provided upon delivery
The contractor shall submit at least the following documents:

13. Certificate of origin.
14. Packing list
15. Third Party inspection reports (inspection including all the tests required in the standard)
16. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.
1.11 Manuals and Technical Specifications

The supplier shall supply full technical specifications for the items to be supplied. In addition he shall
provide full instruction manuals, which describe the correct methods and procedures necessary to
construct the pipeline system in accordance with best practice. Conformity to standard certificate must
be supplied where this certificate must be issued from a certified third party and valid up to date.

2. Galvanized Steel fittings
1. Scope of use
The fitting must be according to EN 10255 or BS 143 or equivalent and shall be used with heavy series
of pipes according to BS EN 10255.
It must also be suitable for potable water use.

2- Designation

The fittings shall be Malleable Cast-Iron Screw down pipe fittings in accordance with BS EN 10242-1995 or approved equal.

3- Threading
Threads must be in accordance with EN 102266-1 and EN 10226-2 and EN 10226-3

4- Working pressure

Working pressure shall not be less than 16 bar with 24 bar hydrostatic pressure test.

5- Galvanization

The fittings shall be (EE, GF, CRANE or equivalent in quality) , andhave an adequate corrosion protection of internal and
external surfaces by mean of hot dip galvanization according BS EN ISO 1461:1999 galvanization test is required .

6- Marking

Each fitting shall bear the mark of the year of manufacturer, nominal diameter, and the letter GS on the body of fitting. The
marks maybe cast on, painted or cold stamped.

Steel Pipes Specifications 4”, 6”, 8”

1. General
1.1 Potable Water Certification
All pipe and its coating materials shall be certified for potable water use and shall contain no ingredients that may migrate
into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for health, All material in contact with or likely
to come into contact with water for public shall introduced with the requirements of Jordanian standard (JS 286) Whenever
regulation changed it is the supplier /contractor responsibility to ensure conformity with any new requirements
All pipes shall be certified as safe for transporting potable water by an independent testing laboratory.
1.2 Toxic Materials
All pipes, coating, sealing and lining material shall be certified for potable water use and shall contain no ingredients that may
migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for health. The Contractor is
prohibited to import or to use any of toxic or poisonous materials or sub materials used in piping, kinds of concrete or in
soil in any kind of usage.
1.3 Internal Quality System
On request of the Engineer, the Contractor has to provide test certificates from the manufacturer’s internal quality control.
Quality certified ISO 9001, which have continues quality control protocols and which are certified by third party quality
control which is efficient for prove of quality of a particular supply or manufacturer’s batch to be shipped to Jordan
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1.4 Tests and Manufacture Certification
The supplier shall submitted the certificates from the manufacture that all pipe and fittings that all pipe and fitting which
supplied under this contract are comply in all respects with the requirement and the standards.
A test certificate that all pipe and fitting have tested in according the requirement and the standards.
The following tests must be done according to BS 1387:
1.

Visual inspection

2.

Tensile test

3.

Bend Test ( whole Tube)

4.

Flattening test

5.

Leak tightness test

6.

Bore test ( hot dip-zinc coated tubes only )

All pipe and fitting shall be tested hydraulically before coating, in according with BS 3601,all pipe and fitting shall be capable
of withstanding a hydraulic test pressure of 1.5 the nominal pressure.
Holiday test and adhesion test should be also to be done.
1.5 Inspections and Testing after Delivery
The supplier shall submit a certificate, prior to any delivery, certifying that all items have been mill tested and that they
have successfully passed the relative tests prescribed by the relative standard specifications
Any or all materials and manufactured articles supplied for use in any of the works, shall if so required by the engineer,
shall be tested in advance at the supplier expense in accordance with the tests specified in EN, BS or ISO or other
approved equal standards.
The quality of all materials, the process of manufacture, and the finished materials shall be subject to inspection and
approval by the Purchasers. Such inspection may be made at the site after delivery, and the materials shall be subject to
rejection at any time on account of failure to meet any of the specification requirements. All the expenses involved in
inspection and testing material shall be borne by the supplier.
1.6 Tests and Manufacture Certification
The supplier shall submitted the certificates from the manufacture that all pipe and fittings that all pipe and fitting
which supplied under this contract are comply in all respects with the requirement and the standards. A test certificate
that all pipe and fitting have tested in according the requirement and the standards. All pipe and fitting shall be tested
hydraulically before coating, all pipe and fitting shall be capable of withstanding a hydraulic test pressure of 1.5 the
nominal pressure. Holiday test and adhesion test should be also to be done.
1.7 Marking
The material shall be marked with the manufacturer’s symbol or mark in addition to the batch number, standard
specification, and the inspector stamp, size, material of the pipe, appropriate mark to identify the pipes with the test
certificate. The pipes as well shall be stamped with the purchaser symbol ,

“Miyahuna”

1. 8 Handling and transportation
The coated and lined pipes shall be transported through extreme climate, so manufacturer must take into account the
choice of material.
•

The cost of packing shall be included for in the contractor rates.

•

Protection of coated and lined pipes against damages during storage, transport and handling is required either by
using straw or wood wool pads.

1.9 Documents to be provided upon delivery

The contractor shall submit at least the following documents:
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1. Certificate of origin.
2. Packing list
3. Third Party inspection reports from (inspection including all the tests required in the standard)
4. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in Englis
2. Technical Specifications
2.1 Introduction
The pipes shall be in accordance with API-5L-X42 (Grade of steel) 1984, according to BS 1387 Medium test line pipe,
or approved equivalent standards.
The wall thickness and the test pressure shall be the following:
Diameter (DN)
(Inches)
4
6
8

Min Outside
Diameter
113.3
164.1
216.3

Thickness
(mm)

Test Pressure
Kg / cm2

4.5
4.85
5.8

50
50
50

2.2 Working Pressure
The working pressure shall not be less than 40 bars.
2.3 Average Length
Pipes shall have 6 ± 0.5 meters length
2.4 Beveled Ends for 4”,6”,8”
The ends must be calibrated and beveled by 30 degrees (plus or minus 5 degrees) for electric fusion butt-welding.
2.5 Coating and lining
2.5.1 Surface preparation for lining and coating:
Before lining & coating the surfaces of pipes shall be clean and free from scale, loose rust, oil. . .etc, by a) acid pickling
or b) abrasive shot blasting according BS 7079 first quality as described in BS 534 for a and b.
2.5.2 Internal Lining
Pipes of 4”,6’,8” diameter shall have internal lining either epoxy of 0.2 mm which shall be odorless and tasteless suitable
for the passage of chlorinated potable water 0-3 P.P.mCl2,or the pipes shall be internally galvanized ( hot dipped
galvanization) .
Lining must be suitable for drinking water. Non-metallic product for use in contact with water must be in accordance
with .BS. 6920.
2.5.4 External Coating for Beveled Ends Pipes
The pipes shall be galvanized where The galvanization shall be done by hot-dipped zinc coating process, In addition to
galvanization the pipes shall have an external coating of coal tar or petroleum enamel coating reinforced by fiber glass felt
and tissue strip wrapping properly embedded in the bituminous coating, all in accordance with AWWA C203, E.S. 534, or
DIN 2461 or approved equal. The coating shall have a total thickness of not less than 4 mm and its continuity of insulation
shall be checked at the manufacturer’s work with an electric brush at 15,000 volts. Alternative coating can also be three layer
of Polyethylene or epoxy.

Specifications for Welded Steel Pipes DN≥10”
1. General
1.1 Potable Water Certification

All pipe, fittings and coating materials shall be certified for potable water use and shall contain no
ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous
for health, All material in contact with or likely to come into contact with water for public shall introduced
with the requirements of Jordanian standard (JS 286) Whenever regulation changed it is the supplier
/contractor responsibility to ensure conformity with any new requirements
All pipes shall be certified as safe for transporting potable water from third party.
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1.2 Toxic Materials

All pipes, coating, sealing and lining material shall be certified for potable water use and shall contain no
ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous
for health. The Contractor is prohibited to import or to use any of toxic or poisonous materials or sub
materials used in piping, kinds of concrete or in soil in any kind of usage.
1.3 Manuals and Technical Specifications

1.
The supplier/ contractor shall supply full technical specifications and catalogues for the items to be
supplied. In addition he shall provide full instruction manuals, which describe the correct methods and
procedures necessary to construct the pipeline system in accordance with best practice.
2.
The supplier/ contractor shall provide . details of the of the equipment necessary to correctly
install the pipeline system including welding machines, pipe cutters, chamfering (beveling) tools, joint
making equipment, lubrication materials and loose tools.
1.4 Internal Quality System

On request of the Engineer, the Contractor has to provide test certificates from the manufacturer’s internal quality
control.
Quality certified ISO 9001, which have continues quality control protocols and which are certified by third party
quality control which is efficient for prove of quality of a particular supply or manufacturer’s batch to be shipped
to Jordan
1.5 Tests and Manufacture Certification

The supplier shall submitted the certificates from the manufacture that all pipe and fittings that all pipe and fitting
which supplied under this contract are comply in all respects with the requirement and the standards.
A test certificate that all pipe and fitting have tested in according the requirement and the standards.
1.6 Third Party witness

The supplier/contractor shall furnish an original certificate from third party inspection agency showing all test
results and analysis required by the applicable standard according to which the materials have been manufactured.
The third party inspection agency shall under this contract, have witnessed the manufacture and testing operation
to verify compliance with the technical specifications and the relevant standard. All certification should be from a
third party, and the certification should be valid and up to date, in English, and it must be shown in the certificate
which batch is being tested to make sure that this certificate is for the right batch delivered to Miyahuna.
The third party inspection agency shall verify that all materials used are eligible for the relevant standard
productions requirements. No fittings shall be accepted unless all type and batch release tests have been passed.
The third party must clearly identify the fittings production date / code marked on the fittings, with each batch
test performed.
The supplier must submit at least 3 different international third party companies where Miyahuna will
choose one of them
1.7 Inspections and Testing after Delivery

The supplier shall submit a certificate, prior to any delivery, certifying that all items have been mill tested and that
they have successfully passed the relative tests prescribed by the relative standard specifications
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Any or all materials and manufactured articles supplied for use in any of the works, shall if so required by the
engineer, shall be tested in advance at the supplier expense in accordance with the tests specified in EN, BS or ISO
or other approved equal standards.
The quality of all materials, the process of manufacture, and the finished materials shall be subject to inspection
and approval by the Purchasers. Such inspection may be made at the site after delivery, and the materials shall be
subject to rejection at any time on account of failure to meet any of the specification requirements. All the expenses
involved in inspection and testing material shall be borne by the supplier.
1.8 Tests and Manufacture Certification

The supplier shall submitted the certificates from the manufacture that all pipe and fittings that all pipe and
fitting which supplied under this contract are comply in all respects with the requirement and the standards. A
test certificate that all pipe and fitting have tested in according the requirement and the standards. All pipe and
fitting shall be tested hydraulically before coating, all pipe and fitting shall be capable of withstanding a hydraulic
test pressure of 1.5 the nominal pressure. Holiday test and adhesion test should be also to be done.
1. 9 Handling and transportation

The coated and lined pipes shall be transported through extreme climate, so manufacturer must take into
account the choice of material.

•

The cost of packing shall be included for in the contractor rates.

•

Protection of coated and lined pipes against damages during storage, transport and handling is required

either by using straw or wood wool pads.

1.10 Documents to be provided upon delivery

The contractor shall submit at least the following documents:
1. Certificate of origin.
2. Packing list
3. Third Party inspection reports (inspection including all the tests required in the standard)
4. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.
2. Technical Specifications
2.1 Materials

Sheet metal used for spiral welded steel pipes must have the same quality over the whole length of the
tube; beads must have no sharp, cutting or protruding edges neither on the inside nor the outside. They
shall be continuously welded. Tubes must be exposed to a hydraulic pressure test at the factory which,
unless specified otherwise, shall be carried out at such pressures that the strain which the metal is
subjected during tests will not exceed 48% of the minimum breaking strength. These tests are to be
carried out correctly and the Contractor will furnish proof that factory tests were duly carried out.
2.2 Length of Pipes

Pipes shall have an average length of 6 and / or 12 meters and as approved by the Engineer
2.3 Steel Grad

The pipes shall be in accordance with (API - 5L, Grade of steel, x 42), or approved equivalent
standards, high-tensile, welded steel pipes.
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2.4 Dimensions

The wall thickness and the minimum mill-inspection test pressures shall be as follows:
Nominal dia.
(ND) inch
10 ¾”
12 ¾”
16”
20”
24”
32”

Outside
(mm)
273.10
323.9
406.40
508.00
610.00
813.00

diameter
(inch)
10 3/4”
12 3/4”
16”
20”
24”
32”

Wall Thickness
( mm )
5.6
6.4
6.4
7.1
7.1
9.5

Test Pressure
(kg/cm2)
100
96
77
73
61
61

2.5 Working Pressure

The nominal working pressure of all pipes shall not be less than 60 bar

2.6 Joints

Option 1 : Socket & Spigot Joints
Joints shall be slip joints (socket and spigot), joints shall meet all radiography, X-ray, thickness, dimension,
mechanical and other requirements of DIN.
The thickness of the slip joint, which must be part of the pipe, shall be greater than or equal to the pipe
thickness.
The joint shall be welded externally in the field and shall be completed internally by a rubber ring built
into the socket. The length of the socket shall be such that the rubber ring does not undergo any damage
during the field welding operation.
The jointing ring shall be of ethylene propylene rubber (EPDM) or styrene butadiene rubber (SBR) to an
approved shape and shall be securely fitted, by gluing in the plant into the sockets against the cement
mortar lining.
All welded and flanged joints of steel pipes shall be protected and coated with the same coating material
of pipes.
Option 2 : Beveled end
End of pipes must be calibrated and beveled by 30º degrees ( plus or minus 5º degrees ) for elecric
fusion butt welding.
All welded and flanged joints of steel pipes, shall be protected and coated with the same coating
materials of the steel pipes.
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2.7 Internal lining and external coating
2.7.1 Internal Lining

The internal cement mortar lining shall be of 6.0 mm. and conform to all relevant requirements of
BS. 534 / 1990 or AWWA. C.205 - 85 .
The unlined and / or uncoated wall of the pipe shall be protected by suitable harmless approved
bituminous or epoxy paint .
The internal lining thickness shall not be less than the minimum thicknesses given in the following
table :
Nominal Diameter (ND)
inch
10
12
16
20
24
32

Minimum thickness (mm)
BS.534.1990
AWWA.C.205-85
6 (+2 , -0)
6 (+3.2 , -1.6)
6 (+2 , -0)
8 (+3.2 , -1.6)
7 (+2 , -0)
8 (+3.2 , -1.6)
7 (+2 , -0)
8 (+3.2 , -1.6)
7 (+2 , -0)
10 (+3.2 , -1.6)
10 (+3.2 , -1.6)

2.7.2 External coating

External coating of steel pipes and fittings shall be polyethylene sheathing (reinforced type) according
to DIN. (30670), designation: Reinforced sheathing (V).
The polyethylene sheathing shall be applied at manufacturer's works (plant) extruded and melted on
and homogeneous to steel pipes with API 5L-X42 for buried installation .
Between the polyethylene sheathing and the pipe steel there shall be an adhesive film which is applied
electro-statically.
The polyethylene sheathing shall be made continuous extrusion and the adhesive film shall be firmly
bonded to the steel surface. The coating shall be spark-free when tested with a Holiday detector at
25000 volts. The minimum coating thickness shall be 3.0 mm for pipes of nominal diameters up to
20”, and 3.50 mm for 24” diameter pipes.
In addition to tests to DIN 30670 for coating and coating materials, the coating shall be tested for
cathodic disbonding in accordance with ASTM G8. The polyethylene coating shall be capable of
operating at a continuous temperature up to 50 C. without any effect on coating and bonding. The
polyethylene and adhesive shall stop at a distance of 100mm plus the insert of the pipe for the spigot
and 100mm for the end of the socket of the pipe.
2.8 Marking

The material shall be marked with the manufacturer's symbol or mark in addition to the code
number, standard specification, and the inspector stamp. The pipes as well shall be stamped with
the purchaser symbol, "Miyahuna"

Insulation Materials for Joints of All Pipes Sizes:
Sufficient quantity of insulating materials shall be included to cover the joints and fittings after welding
the pipes and its cost shall be deemed to be included in the respective unit price .
The bidder must give full information, details, technical data require in attached sheets and must also give
full technical specifications of his bid in addition to manufacturer catalogue and standards, as well as the
chemical and physical analysis.
Item
Diameter
Nominal Diameter

1
10”

2
12”

3
16”

4
20”

5
24”

6
32”

Outside Diameter
Wall Thickness
Working pressure
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Test pressure
Wt/meter (bare)
WT/meter with
Length of pipe
Standards
Manufacturer
Country of origin
Welding process
Type of welding
Type of lining
Thick. Of lining
Type of coating
Thick. of coating

Specifications for Black Steel Fittings
1. General
1.1 Potable Water Certification

All pipe, fittings and coating materials shall be certified for potable water use and shall contain no
ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise
dangerous for health, All material in contact with or likely to come into contact with water for public
shall introduced with the requirements of Jordanian standard (JS 286) Whenever regulation changed it is
the supplier /contractor responsibility to ensure conformity with any new requirements
All pipes shall be certified as safe for transporting potable water by an independent testing laboratory.
Potable water certificate submitted must in English and from third party.
1.2 Toxic Materials

All fittings, coating, sealing and lining material shall be certified for potable water use and shall contain
no ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise
dangerous for health. The Contractor is prohibited to import or to use any of toxic or poisonous
materials or sub materials used in piping, kinds of concrete or in soil in any kind of usage.
1.3 Manuals and Technical Specifications

1.
The supplier/ contractor shall supply full technical specifications and catalogues for the items to
be supplied . In addition he shall provide full instruction manuals, which describe the correct methods
and procedures necessary to construct the pipeline system in accordance with best practice.
2.
The supplier/ contractor shall provide, details of the of the equipment necessary to correctly
install the pipeline system including welding machines, pipe cutters, chamfering (beveling) tools, joint
making equipment, lubrication materials and loose tools.
1.4 Internal Quality System

On request of the Engineer, the Contractor has to provide test certificates from the manufacturer’s internal
quality control.
Quality certified ISO 9001, which have continues quality control protocols and which are certified by third party
quality control which is efficient for prove of quality of a particular supply or manufacturer’s batch to be shipped
to Jordan
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1.5 Tests and Manufacture Certification

The supplier shall submitted the certificates from the manufacture that all pipe and fittings that all pipe and
fitting which supplied under this contract are comply in all respects with the requirement and the standards.
A test certificate that all pipe and fitting have tested in according the requirement and the standards.
1.6 Third Party witness

The supplier/contractor shall furnish an original certificate from third party inspection agency showing all test
results and analysis required by the applicable standard according to which the materials have been manufactured.
The third party inspection agency shall under this contract, have witnessed the manufacture and testing operation
to verify compliance with the technical specifications and the relevant standard. All certification should be from a
third party, and the certification should be valid and up to date, in English, and it must be shown in the certificate
which batch is being tested to make sure that this certificate is for the right batch delivered to Miyahuna.
The third party inspection agency shall verify that all materials used are eligible for the relevant standard
productions requirements. No fittings shall be accepted unless all type and batch release tests have been passed.
The third party must clearly identify the fittings production date / code marked on the fittings, with each batch
test performed.
The supplier must submit at least 3 different international third party companies where Miyahuna will choose one
of them.

1.7 Inspections and Testing after Delivery

The supplier shall submit a certificate, prior to any delivery, certifying that all items have been mill tested and that
they have successfully passed the relative tests prescribed by the relative standard specifications
Any or all materials and manufactured articles supplied for use in any of the works, shall if so required by the
engineer, shall be tested in advance at the supplier expense in accordance with the tests specified in EN, BS or
ISO or other approved equal standards.
The quality of all materials, the process of manufacture, and the finished materials shall be subject to inspection
and approval by the Purchasers. Such inspection may be made at the site after delivery, and the materials shall be
subject to rejection at any time on account of failure to meet any of the specification requirements. All the
expenses involved in inspection and testing material shall be borne by the supplier.

1.8 Tests and Manufacture Certification

The supplier shall submitted the certificates from the manufacture that all pipe and fittings that all pipe and
fitting which supplied under this contract are comply in all respects with the requirement and the standards.
A test certificate that all pipe and fitting have tested in according the requirement and the standards. All pipe
and fitting shall be tested hydraulically before coating, all pipe and fitting shall be capable of withstanding a
hydraulic test pressure of 1.5 the nominal pressure. Holiday test and adhesion test should be also to be done.

1. 9 Handling and transportation

•

The cost of packing shall be included for in the contractor rates.
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•

Protection of coated and lined pipes against damages during storage, transport and handling is required

either by using straw or wood wool pads.
1.10 Documents to be provided upon delivery

The contractor shall submit at least the following documents:
1. Certificate of origin.
2. Packing list
3. Third Party inspection reports (inspection including all the tests required in the standard)
4. Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.

2. Technical Specifications
2.1 Scope of use

The fittings must be made of seamless pipes and shall be in accordance with ANST (B.16.9). The
fittings shall be welded to black steel pipes type (API. 5L - X 42).
2.2 Fabrication of Fittings

The fabrications of fittings shall be as follows:
1. Elbows must be fabricated by forging or by hot or cold forming of seamless pipes.
2.

Reducers must be fabricated by hot or cold forming and annealing of seamless pipes.

3.

Tees must be fabricated by forming of seamless pipe or by cold or hot forming and annealing of
seamless pipes.

4.

Caps must be fabricated by hot or cold stamping or forging of plates heat treated.
- Fabrication fittings by welding pieces of pipes is not accepted.
2.3 Materials of Fittings

Elbows, Tees, Reducers etc ... must be made of seamless pipe grade WPB. (ASTM. A 234) or approved
equivalent.
2.4 Fittings Thickness & Pressure

The minimum thickness of the black steel fittings shall be sufficient to withstand the pressure rating of
their respective pipelines.
2.5 Elbows Bends

The Elbows must be of long radius type, but short radius elbows can be offered as an alternative.
2.6 Reducers

The reducers must be concentric. Thickness of each side shall be equal to thickness of related nominal
diameter, if thickness of reduced size equal to the thickness of the bigger size, higher thickness will be
accepted.
180
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024A.docx

2.7 Straight Equal Tees

The straight equal tees, in which the run and branch (out let) is equal in nominal diameter, thickness
must be equal to the thickness of its related nominal diameter.
2.8 Tees Reducing

Tees Reducing, in which the Run is bigger than branch (out let) in nominal diameter thickness of the
run, must be equal to the thickness of its related diameter, thickness of the branch (outlet) must equal to
its related nominal diameter.
2.9 Coating and Lining

All fittings must be lined by corrosion proof materials and must be suitable for potable water.
The coating must be of the same coating material as the pipes. Coating and lining must stop at the
beveled ends for the purpose of welding.
2.10 Marking

Every fitting must be marked with:
- Trade mark.
- Nominal Diameter.
- Thickness.
- Standard.
2.11 Certificate of Compliance

Certificates of compliance of required standards must submitted.

Welding on Steel, Cast Iron or Ductile Iron Pipes
Should welding be required for whatever reason then the following shall apply but not be limited to

•

RANGE OF APPLICATION

-

Welded on flanges

-

Welded on puddle flanges at structures

-

Welded on ‘made-up’ bends to suit

•

WELDER

Only skilled welders with a respective certificate shall be permitted to carry out welding works, should they be
required..

•

WELDING METHOD AND ELECTRODES

Only electric hand welding using special electrodes shall be carried out. Preferably, electrodes of a nickel-iron
basis to DIN 8573 Part 1 should be used. It is recommended that electrodes of 3.25 mm or 4 mm diameter be
used.

•

PREPARATION OF THE WELD

The areas to be welded must be cleaned until the surface is bright, dry and free of any rust or other material that
may affect the weld. Cleaning can be done by either grinding or filing. If pinholes are present, then they should
be cleaned by grinding down to the basic metal prior to any welding taking place.
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•

WELDING PROCEDURE

Current
Direct current or alternate current can be used for welding. In certain cases the instructions of the electrode
manufacturer should be observed.
Fastening (spot welding)
The pieces to be welded can, if necessary be spot welded at 2 opposite places.

•

WELDING OF FLANGES/PUDDLE FLANGES

Puddle flanges on pipes shall be used, if or where require to ‘anchor’ the pipes into the walls of chambers. Thus
welding permits the fixing of the puddle flange to the pipe barrel, at the exact location.

Puddle flanges are supplied either as closed rings or as ring segments where closed rings are mainly used on pipes
up to DN 300. Ring segment puddle flanges are generally prefered on diameters above 300 mm and after
welding-on, should be welded to each other.

•

Examination

All welds should be visually inspected and tested for leaks, except in the case of puddle flanges.If the test
shows surface pores or cracks in or near the weld, these must be re-done. A welded joint may only be rectified
once.

•

Protection

All welded joints shall be thoroughly cleaned prior to the application of any protective coating such as zinc
followed by bituminous paint. The whole should then be wrapped in ‘Denso Tape’ or a similar material prior to
backfilling and reinstatement works.

Air Valves
Single Air Valve DN 50
Air Valves shall be single automatic air valves, PN 16, with body/bonnet of special plastics or Ductile
Iron according to EN-GJS-400-18 / EN-JS 1030 acc. to EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) as specified
on the Drawings or Bill of Quantities.
Air Valves shall be either with DN 50 female threat or with Flange DN 80 in accordance with the
details stated on the Drawings and in the Bill of Quantities Air Valve DN 2"
•

for small and large air discharge

•

entirely of corrosion-free materials or ductile cast iron, epoxy powder coated
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•

automatic operation

•

seal of elastomer rubber

•

max. air release capacity not less than 3,0 m3/min.

•

test pressure 24 bar

•

working pressure: 0,1 - 6 bar or 1 - 16 bar as specified in the Bill of Quantities

Double Air Valve DN 100
Double orifice air valves shall be of the triple function type with a flanged inlet to EN 1092-2 PN 16
(or 10) (DIN 28605 / DIN 2501/BS 4504) and shall be suitable and approved for the use with potable
water at a nominal working pressure from 1 to 16 bar.
Body and cover shall be of ductile iron EN-GJS-400-18 acc. to EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) and
shall be inside and outside epoxy powder coated complying in general with DIN 30677 part 2, coating
thickness shall be minimum 250µm, freedom from imperfections shall be tested by high-voltage
method.
Orifice and float balls shall be of corrosion free material (stainless steel or plastic), all seals shall be of
EPDM or NBR suitable and approved for potable water.
Air Valve, PN 16
DN 80, 100, 150, 200
o for small and large air discharge
o

automatic operation

o body and cover of grey iron EN-GJL-250 acc. to EN1561 (GG 250 - DIN 1691)inside and
outside epoxy powder coated acc. to DIN 30677-T2 in accordance with the quality and test
requirements of RAL-GZ 662:
o - coating thickness: min. 250 μm
o - adhesion: min. 12 N/mm2
o basic valve: float of polycarbonate (DN 80, DN 100)
o float of A2, passivated (DN 150, DN 200)
o seat of Ms58/elastomer rubber
o travelling valve: body and float of POM (acetal)
o PE shield for UV protection
o seat of elastomer rubber
o Max. air release capacity not less than:
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o DN 80 - 26,00 m3/min
o DN 100 - 54,16 m3/min
o DN 150 - 281,66 m3/min
o DN 200 - 463,33 m3/min
o bolts, nuts, washers of stainless steel (min. grade A2) or 304 and above
o test pressure: 24 bar (equivalent to 1,5 times the max. working pressure)
o working pressure: 16 bar
o flange dimensions and drilling to EN 1092-2 PN 16 (DIN 2501)

Accessories
O SPARE FLANGES AND OTHER FLANGES
All spare flanges / flange adapters shall be made of EN-GJS-400-18 according to EN 1563 and shall comply with
EN 1092-2, and as indicated on the Drawings and in the Bill of Quantities.
Flanges shall be drilled to DIN 2501 / EN 1092-2 - PN 16.
All flanges and couplings shall be epoxy powder coated according to DIN 30677 Part 2.
Seals shall be made of elastomer EPDM (EN681-1:2006) suitable an approved for potable water.
Restrained Flanges shall have a grip ring of steel for DI and ST pipes and a grip ring of brass (for example Ms 58
/CuZn36Pb3) for HDPE pipes.
For connection of the existing to the new pipeline system, flexible couplings shall be installed as indicated on the
drawings or as directed by the Engineer.
o

FLANGE ADAPTOR FOR DCI PIPES, PN 16

DN 50 - 400
•

for DCI pipes EN 545

•

flange dimensions and drilling to EN 1092-2 PN 16 (DIN 2501)

•

of ductile iron EN-GJS-400-18 acc. to EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693),epoxy powder coated inside
and outside acc. to DIN 30677-T2

•

coating thickness: min. 250 μm

•

adhesion: min. 12 N/mm2

•

pipe sealing by means of sleeve gasket with integral flat gasket of elastomer rubber

O

FLANGE ADAPTOR FOR STEEL PIPES, PN 16, RESTRAINT

DN 50/59 - 250/273
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•

for steel pipes

•

flange dimensions and drilling to EN 1092-2 PN 16 (DIN 2501)

•
of ductile iron EN-GJS-400-18 acc. to EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), pressure ring of grey
iron EN-GJL-250 acc. to EN 1561 (GG 250 – DIN 1691), epoxy powder coated inside and outside acc.
to DIN 30677-T2 coating thickness: min. 250 μm
•

adhesion: min. 12 N/mm2

•

pipe sealing by means of sleeve gasket of elastomer rubber

•

flat gasket of elastomer rubber integrated in the pressure ring

•

grip ring of steel 1.0037, hardened

•

FLANGE ADAPTOR FOR STEEL PIPES, PN 16

DN 50/56 - 300/316
•

for steel pipes

•

flange dimensions and drilling to EN 1092-2 PN 16 (DIN 2501)

•
of grey iron EN-GJL-250 acc. to EN 1561 (GG 250 - DIN 1691) or ductile iron EN-GJS-40018 acc. to EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), all-round epoxy powder coated acc. to DIN 30677-T2

•

•

coating thickness: min. 250 μm

•

adhesion: min. 12 N/mm2

•

pipe sealing by means of sleeve gasket with integral flat gasket of elastomer rubber

BOLTS AND NUTS

All bolts and nuts and washers necessary for assembly of flanged connections shall be according to EN 24016 /
EN 24034, furnished together with the fittings and conform to the standards which apply to the said materials in
appropriate length and strength 8.8 and M16, M20, M24 and M27. washers shall be made of stainless steel 304
and above .
Bolts and nut and washers shall be protected against corrosion by electrolytic galvanization.

•

RUBBER RING GASKETS
All rubber rings for pipes shall be vulcanized synthetic rubber in accordance with the ISO 4633. 2002
Sufficient Lubricant as recommended by the pipe Manufacturer shall be provided for pipe
installation plus five (5) % as surplus material, costs to be included in the unit rates. Lubricant
containers shall be adequate for extended storage and the pipe Manufacturer shall supply
instructions for storage limitations and environment. The supply of these lubricants shall be in
accordance with the manufacturer and ISO 2531.
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•
•

BLIND FLANGES / THREADED FLANGES

Ordinary Blind Flanges
Pipe end shall be covered with blind flanges (round pieces) made of the same material as the pipes and drilled in
the way specified above for flanges. The blind flanges shall be epoxy powder coated, as well.
Deliveries will include sealing equipment and bolts for assembly. Blind flanges will have the same corrosion
protection as pipes.
Blind Flanges with Central Boss and Threads
Apart from the properties of flanges described above these flanges shall have a central reinforced part with a
threaded orifice with 2” (DN50).
These flanges must be machined and supplied complete with 2” galvanized plug.
The threaded flanges shall be epoxy powder coated as well.
General Procedures
The component ends and surfaces to be connected must be clean, dry and free of detrimental surface defects
before the connection is made.
Cleaning
Before joining, and before any special surface preparation, surfaces must be clean and dry.
General dust and light soil shall be removed by wiping the surfaces with clean, dry, lint free cloths. Heavier soil
shall be washed or scrubbed off with soap and water solutions, followed by through rising with clean water, and
drying with dry, clean, lint free cloths.
o

DISMANTLING JOINTS

Dismantling joints shall be installed were indicated on the drawings for convenient installation or re-installation
of valves or similar items.
For prevention of any movement of the pipe joints adjacent to closed valves, dismantling joints shall be provided
in general by restrained dismantling pieces (short version) according to DIN 2541 or DIN 2547 or flanged
adaptors, as indicated on drawings or as directed by the Employer.
Body and glands of steel welded dismantling pieces shall be of pressure class PN as nominal pressure
Connected valve with bolts and nuts of stainless steel. Surface protection by epoxy resin coating or equivalent
quality. Rubber sealing rings made of Perbunan material, nitrile rubber or equivalent quality shall be used.
o

FLEXIBLE COUPLINGS AND FLANGE ADAPTORS

For connection of the existing to the diverted or extended pipeline system, flexible couplings shall be installed as
indicated on the typical drawings or as directed by the Employer.
Couplings must be capable of adapting to different pipe materials.
Flexible couplings and flange adaptors shall be of mild steel and of an approved type suitable for making a
watertight flexible connection between plain-ended pipes, or between a plain-ended pipe and a flanged
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fitting (e.g. Viking-Johnson couplings as manufactured by the Victualic Co. Ltd. or Dresser Couplings as
manufactured by the Dresser Manufacturing Division in the U.S.A.).
Unless otherwise specified, the external and internal surfaces of couplings and adaptors shall be cleaned down to
a metallic finish, then primed and painted with epoxy resin paint, applied by an electro static process.
All mechanical couplings shall be of appropriate internal diameter and shall be capable of withstanding the
maximum working test pressure specified for the pipes they are to connect, including a joint deflection of up to 3
degrees in any direction.
All mechanical couplings and flange adaptors shall be supplied complete with all necessary coupling rings, nuts,
bolts, washers and rubber rings. Wedge joint rings shall comply with DIN EN 681, and shall be made of nitrile
rubber, ethylene propylene rubber (EPDM) or styrene butadiene rubber (SBR) or other approved materials.
Bolts and nuts of made of stainless steel of 304 and above shall be hexagonal with dimensions in accordance with
DIN 601/555 or BS 4190.
Where a Harnessed Steel Flange Adaptor is shown on the drawings, the bolts connecting the flange of the
Flexible Flange Adaptor to the Flange of the adjacent fitting shall be replaced by tie-bars threaded at both ends.
One threaded end of each tie bar shall pass through holes in the abutting flanges and be anchored by two nuts to
make the flanged joints in the normal way. The other threaded end shall be anchored by two further nuts in a
corresponding bolt-hole on the flange, soundly welded integrally onto the fitting which it is intended to harness
to the adaptor.
The integrally-cast flange on the flange-spigot shall be located such that, after the joint has been made and all
nuts fully tightened, the integrally-cast flange is about 400 mm axially from the abutting flanges.
The bolt circles on all the flanges shall comply with DIN 2501, DIN 28605 or BS 4504 PN 16, as specified.
The threaded tie bars shall be machined from steel at least equal to that specified for flange bolts of
corresponding duty and threaded in the same way. The threaded length shall allow the nuts to be run forward
sufficiently to permit complete withdrawal of the tie bars from the flange of the abutting fitting without requiring
any other joint to be dismantled.
The strength of the threaded tie-bars in both tension and compression shall be appropriate to the pressure rating
of the flanged joints.
•

VALVE CHAMBERS
Valve chambers of reinforced concrete shall be constructed for all valves with diameter 200 mm and air valves
in pipes with diameter  200 mm.
Valve chambers and similar structures shall be built into the pipe lines as required and in accordance with the
Standard Drawings. Given dimensions on the drawings are to be verified by the Contractor so as to suit the pipe
installation and the prevailing conditions on site.
Concrete supports for pipes, valves and any other fittings shall be placed at appropriate locations inside the
chamber under the direction of the Employer (even if not shown on the Standard Drawings).
Cast iron manhole covers with frames shall be installed for all valve chambers as specified or shown on the
drawings. The wording on each cover shall be agreed with and approved by the Employer prior to ordering.
Covers to be used in surfaces which are subject to vehicular traffic shall be tested for a load of 400 kN.
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Manhole covers with bearing capacities of 40 kN and 250 kN according to DIN 1229 shall be installed as
instructed by the Employer.
Diameter of manholes shall be as follows, if not otherwise indicated:
M.H. dia. 600 mm for piping up to DN 200
M.H. dia. 700 mm for piping DN 250 to DN 300
M.H. dia. 900 mm for piping DN 400 to DN 500
M.H. dia. 1000 mm for piping DN 600
Two pairs of keys for use with each type of cover shall be handed over by the Contractor after completion of the
Contract at no extra cost.
All valve chambers shall be equipped with step irons, as indicated on the Standard Drawings or as directed by the
Employer
Step irons shall be of malleable cast iron, according to DIN 1211, galvanized iron or as directed by the Employer.
All valve chambers shall have pump sumps installed as shown on the Standard Drawings or as instructed by the
Employer.
Types of Drainage for the valve chambers shall be according to the Standard Drawings or decided on site.
Penetration holes with Galvanized Steel sleeve pipes shall be inserted in the ceiling slabs, details of which are
shown on the Standard Drawings, so as to incorporate the extension spindles of the valves inside the concrete
chambers.
Structural calculations including reinforcement drawings for all valve chambers, if required shall be made by the
Contractor and submitted for approval by the Employer. These calculations are to take into consideration the
prevailing load and soil conditions.
Reinforcement for concrete chambers shall be included in the unit rates of valve chambers.
Minimum requirement of steel reinforcement:
2 layers of 12 mm dia. at 200 mm spacings crosswise, or if structural calculations indicate, then less reinforcement
is require.
All items as described above as well as additional excavation and back filling works shall be included in the unit
rates for valve chambers.

Washouts
The types of Washout specified for this Contract, whether in concrete chambers or buried type, are as shown on
the drawings. All Washouts shall be constructed as indicated on the drawings or as instructed by the Engineer.
If the flow cannot be discharged by gravity, manholes can also be constructed beside concrete wash-out
chambers. Additional excavation and backfilling works shall be included in the unit rates of pipe item
The lengths of washout discharge lines may vary according to the location requirements on site and shall be
agreed with the Engineer prior to installation.
At place shown on the drawings or directed by the engineer, wash-outs shall be installed as follows:
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•
For ductile iron main pipeline, the Contractor shall install a suitable flanged tee (T) to install the
flanged washout valve. The branch shall be ½ of diameter of the main pipe diameter.
•
The washout shall have a gate vale installed directly at the branch from the main pipe and a flap
valve at the end where necessary to avoid dirt or animals entering the washout pipe. The flap valve shall
be protected by a small concrete wall as per drawings.
•
The wash-out pipes shall be extended to such a length and reach discharge area as is required for
every particular site condition as not to flood the trenches or cause any damage to the surrounding area.

Surface Boxes
Cast Iron surface boxes with round lid according to DIN 4056 shall be supplied, where required for the
operation of valves or ferrules in relation to house connections. Surface boxes shall be suitable for a 100 kN load.

The surface box made of cast iron or ductile iron shall be situated at ground level on the road or pavement.

The hinge of the lid shall be of non-corrosive material. Circular lids shall be used for valves (gate and butterfly)
and hexagonal lids for service house connection stop-cocks (ferrules).

Surface boxes shall have a cold applied bituminous black paint coating.

Surface boxes shall be supported by pre-cast reinforced concrete slabs of 100mm thickness to suit the surface
box.
Manhole covers for casting into concrete slabs of valve chambers shall be of the heavy duty class D 400 KN (40
ton) for installation in roads and streets. They shall be of the round type with a clear opening of 600 mm, nonventilated

Water Meters
Material
The bodies of bulk water meters shall be manufactured from best quality cast iron with integrally cast flanges.
Materials in contact with the water shall be non-toxic and shall not affect the quality of the water.
Meter Design and Performance
Meters shall be designed for use in a tropical climate and for temperatures up to 50 C.
The water meters shall be of the dry dial type, with rotary vane or turbine, magnetic coupling, and waterproof
encoded gear trains and register. The inlet and outlet shall have a common axis.
The water meter shall conform to DIN 19625, PN 25 and PN 16. Registration shall be in cubic meters.
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Registers shall have a min. capacity of
106 m³ up to DN 100
107 m³ up to DN 300
Register shall have the capability to produce and transmit a signal in order logging the flow into Data
Logger.
Registration shall be by direct digital counters, with a single pointer to show the smallest measurements. The
pointer shall move in a clockwise direction.
Dials shall register so as to permit accurate readings of 0.05% of the nominal discharge.
Meters shall have a modular design, consisting of an outlet case and separate measuring chamber. The measuring
chamber shall be removable and rapidly exchangeable without removing the body.
The permissible continuous load shall be as follows :

DN of Meter

Permissible Continuous Load

(mm)

(m³ /h)

50

126

100

227

150

455

200

480

General performance and accuracy shall be as indicated below. The range of measured flow rates is subdivided
into 3 reaches, the limits being defined by the following rates:
Qs =

Starting flow rate.
Below this rate the register will not show any reaction.

Qm = Lower limit of the measuring range, the error shall not exceed +/- 5%
Ql =

Limiting flow rate for increased accuracy of registration.

For flow rates above Ql the error shall not exceed +/- 2%.
Qn = nominal flow rate for continuous or intermittent function of the water meter.
The error at Qn shall not exceed +/- 2%.
Qmax =
maximum flow rate at which the meter may function for limited time without damage, without
exceeding a metering error of +/- 2% and without exceeding the permissible head loss.
The permissible head loss shall not exceed 10 m water column.

TEST PRESSURE FOR PE PIPES
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Pressure drop test:

Method of carrying out the pressure drop test and calculation of the allowable water loss.
Rise the pressure of the pipeline to the test pressure, taking care that complete venting of the test
equipment takes place. Remove a measurable volume of water ∆V from the pipeline and measure the
resultant pressure drop ∆ P. Compare the removed volume of water ∆V with the allowable water loss
∆Vmax corresponding to the measured pressure drop ∆ P. calculate the allowable water loss using the
following formula:
∆Vmax = 1,5 .V. ∆ P ( (1/EW ) + ( D/e . ER ) )
where
∆Vmax is the allowable water loss in liters
V

is the volume of the tested pipeline section in liter

∆ P is the measured pressure loss in kilopascals
EW is the bulk modulus of water in kilopascals

D is the internal pipe diameter in meters
e is the wall thickness of the pipe in meters
ER is the modulus of elasticity of the pipe wall in the circumferential direction in kilopascals
1,5 is the allowable factor for permissible air content prior to the main test.

Main pressure test:
General:
This alternative method for pipeline with visco-elastic behavior (such as polyethylene and
polypropylene pipeline) is based on the fact that the characteristic creeping of the material is not
sufficiently considered within the main pressure test under a special procedure is therefore described
below.
Test procedure:
The whole test procedure comprises necessarily a preliminary phase including a relaxation period, an
integrated pressure drop test and a main test phase.
Preliminary phase:
The completion of the preliminary phase is a precondition to carry out the main test phase.
The intention of the preliminary phase is to set up the prerequisites for volume alterations dependent
on the pressure, time and temperature.
Set up the preliminary phase as follows to avoid misleading results of the main test phase:
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- after flushing and venting depressurize the pipeline to the atmospheric pressure and allow a relaxation
period of at least 60 minutes in order to release any pressure related stress; take care to avoid air
entering into the test section ;
- after relaxation period, rise the pressure continuously and quickly ( in less than 10 minutes) to the
system test pressure (STP). Maintain STP for a period of 30 minutes by pumping continuously or at
short intervals. During this time carry out an inspection to identify any obvious leaks ;
e.g. STP AT 25˚C =PN *1.5*Pressure reduction factor at25˚C
- allow a further period of 1 hour without pumping during which the pipeline may stretch by viscoelastic creep ;
- measure the remaining pressure at the end of this period.
In the event of a successful preliminary phase continue the test procedure. If the pressure has decreased
by more than 30% of STP, interrupt the preliminary phase and depressurize the test
section. Consider and adjust the test conditions (e.g. influence of temperature, indication of leakage).
Only resume the test procedure after a relaxation period of at least 60 minutes.
Integrated pressure drop test:
The results of the main test phase can only be judged if the remaining volume of air in the test section
is adequately low. The following steps are necessary.
- reduce rapidly the remaining actual pressure measured at the end of the preliminary phase by bleeding
water from the system to produce ∆ P of 10% to 15% of STP ;
- measure precisely the removed volume ∆V ;
- calculate the allowable water loss ∆Vmax using the following formula and check that the remove
volume ∆V does not exceed ∆Vmax
∆Vmax = 1,2 .V. ∆ P ( (1/EW ) + ( D/e . ER ) )
where
∆Vmax is the allowable water loss in liters
V

is the volume of the tested pipeline section in liter

∆ P is the measured pressure loss in kilopascals
EW is the bulk modulus of water in kilopascals

D is the internal pipe diameter in meters
e is the wall thickness of the pipe in meters
ER is the modulus of elasticity of the pipe wall in the circumferential direction in kilopascals
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1,2 is the allowable factor (e.g. for air content) during the main test phase.
For the interpretation of the result it is important to use the exact value of ER considering the
temperature and the duration of the test. Especially for smaller diameters and short test sections ∆ P
and ∆V should be measured as accurately as possible.
If ∆V is more than ∆Vmax interrupt the test procedure and vent again after the pipeline has been
depressurized.
Main test phase:
The visco-elastic creep due to the stress caused by STP is interrupted by the integrated pressure drop
test. The rapid decrease of the pressure leads to a contraction of the pipeline. Observe and record for a
period of 30 minutes (main test phase) the increase of pressure resulting from the contraction. The
main test phase is considered to be successful, if the pressure curve shows an increasing tendency and
does not decrease at any time of the 30 minutes period, which is normally long enough to get a good
indication. If during that period the pressure curve shows a falling tendency, it indicates a leak within
the system.
In case of doubt extend the main test period to 90 minutes. In that case the pressure loss is limited to
25kPa from the maximum value occurring within the contraction phase.
If the pressure drops by more than 25kPa the test fails.
It is advisable to check all mechanical fittings before visually inspecting the welded joints.
Rectify any defect in the installation revealed by the test and repeat the test.
The repletion of the main test phase may only done by carrying out the whole test procedure including
the relaxation period of 60 minutes in the preliminary phase
TEMPREUTURE ˚C

BULK MODULUS (kPa X 10 3 )

5

2080

10

2110

15

2140

20

2170

25

2210

30

2230

BULK MODULUS EW –WATER
Temp

15˚C

20˚C

25˚C

30˚C
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Time

1h

2h

3h

1h

2h

3h

1h

2h

3h

1h

2h

3h

PE 100

535

495

465

470

435

410

395

365

345

335

310

290

PE 80

405

375

350

355

330

310

300

280

260

250

235

220

ER VALUE FOR PE
Material

Pressure reduction factor at
20˚C

25˚C

30˚C

35˚C

40˚C

TYPE A( PE100)

1

0.93

0.87

0.80

0.74

TYPE B( PE 80)

1

0.9

0.81

0.72

0.62

TYPE C (PE63)

1

0.82

0.65

0.47

0.3

Pressure reduction factors at temperature up to 40˚C, applicable to a 50-years lifetime

Acronyms
ANSI

American National Standards Institute

AWWA

American Water Works Association

BS

British Standards

BSP

British Standards Pipe

DAP

Delivered At Place

DI

Ductile Iron

DMA

District Meter Area

DN

Nominal Diameter

DZ

District Zone

EPDM

Ethylene-Propylene-DieneTerpolymer

GIS

Geographic Information System

ISO

International Organization for Standardization

LCD

Liquid Crystal Display

LED

Light-Emitting Diode

MID

Measuring Instruments Directive

NBR

Nitrile Butadiene Rubber

NRW

Non-Revenue Water

NSF

National Science Foundation
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Acronyms
OIML

The International Organization of Legal Metrology

PN

Nominal Pressure

QA

Quality Assurance

QC

Quality Control

RSS

Royal Scientific Society

SS

Stainless Steel

X7

Miyahuna Billing System
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1.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

General
All certificates (approval certificates, manufacturer experience certificate,…etc) must be submitted for the same
place/factory where the meters to be manufactured.

1.1.

SCOPE OF APPLICATION

The water meter will be used for measuring and billing of residential and non-residential consumption of the Miyahuna water
subscribers. The supply of the water meters shall include all the necessary accessories for installation and operation. The water
meters will be used for the measurement of cold water.

1.1.1. Water Supply Regime
Amman is divided into 44 main Distribution Zones (called DZs) fed by gravity from (44) main reservoirs located at the
highest point of each zone, in areas where the difference in elevation is not enough to create the pressure needed for supply,
elevated (tower) reservoirs are used.
Those distribution zones are further divided into metered district areas (called DMAs) 8 districts on average for each DZ,
comprising a total 325 districts for all of Amman.
Water distribution has a special importance in Amman due to the scarcity of available water sources which doesn’t make it
possible to provide continuous water ser-vice for the city, thus, making us obligated to apply a strict program of water
distribution to supply each zone with only 72-96 uninterrupted hours per week, because of this rationing provision of water,
all households are designed with a storage roof tanks to store water during the day of supply and use it through the week,
those storage tanks are of 4m3 capacity in average placed on roofs of the houses or buildings up to 25m high. Tanks are
equipped with a float valve to prevent overflow.

1.1.2. Network Condition
• Oscillating pressure conditions, pressure of the network during water supply varies from 2 to 8 bars; pressure in some
places might drop to less than 0.5 bars.
• Due to intermittent supply water can contain pressurized air bubbles especially at the beginning of the supply duration.
• Full pipe conditions at the meter inlet may not be guaranteed at all times.
• House connection pipes are of small diameters therefore increased flow speed; which causes particle transportation
through the water meter and therefore increased deterioration.

1.1.3. Meter Installation Condition
•

•
•
•

Theoretically as per our installation instruction meters must be installed in galvanized metal boxes, however in reality
those conditions might not be met by the meter owner, some meters might be installed without a box or the box
might be broken and the meter exposed.
Meters are installed outside of the houses within the premises of the house/building.
Multiple meters serving multiple customers could be fitted on the same riser in parallel form.
Water meters are usually not insulated against lower temperatures, frost conditions occasionally occur during the
winter months in Amman

1. Water Quality
The meters will be used for the measurement of cold chlorinated potable water, the attached chemical analyses taken
from the main feeding reservoirs to the supply network represents the quality of the water supplied to customers thus
metered.
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Water Quality Report # 1
Attached:

Water Quality Report # 2
Water Quality Report # 3

ALL TYPES OF METERS OFFERED FOR THIS TENDER SHOULD BE FIT FOR ABOVE MENTIONED
CONDITIONS AND ENVIRONMENT.

2. Ambient Conditions
All the water meters and accessories shall be in every respect suitable for storage, installation, use and operation in the
conditions of temperature, humidity, the pH and water quality appertaining in Jordan.
Atmospheric temperature in Jordan varies between -15˚C and 60 ˚C.

3. Working Pressure
The water meters shall be able to withstand a working pressure of not less than16 Bars.

2. GENERAL APPLICATIONS
1.

All water meters and accessories supplied under this Contract must be of first quality, free from scale, lamination,
honeycombs and other defects, and shall be designed to withstand the stated pressures and temperatures.

The Contract shall include the supply, delivery to and unloading into the warehouse of Miyahuna, of all water meters and
accessories. Delivery and unloading shall take place within the working hours of the Purchaser.
All water meters and accessories shall belong to a class, which can withstand the max. Pressure, they will attain in service
including any surge pressure.
The ends of residential water meters to accommodate couplings shall be faced and sized to the tolerances recommended by
the manufacturer of the coupling.
Couplings (tail pieces) shall be provided with gaskets to give a true angle of 180° to the centre line of the coupling or fitting.
Before being dispatched from the place of manufacture the ends of the water meters, shall be suitably capped and covered to
prevent any accumulation of dirt or damage.

1. REFERENCE TO STANDARDS
In general, the relevant ANSI/AWWA, ISO or EN standards shall be applied. Reference to any other national standard or
publication in these Specifications is intended to indicate general configuration, type and quality only.
The following general standards shall apply in addition to those specially indicated in the other chapters of the Technical
Specifications.
Standard

Description

ISO 4064-1 - 2014

Measurement of water flow in closed conduits – Meters for cold potable water –
Metrological and technical requirements

ISO 4064-2 - 2014

Measurement of water flow in closed conduits – Meters for cold potable water – Test
methods

ISO 4064-3 - 2014

Measurement of water flow in closed conduits – Meters for cold potable water – Test
report format

All supplied water meters shall conform to the latest version of OIML R49- Standard

2. APPLICABLE MATERIALS
Only the best quality and type of materials shall be used, which shall be suitable for the purpose intended. Unless otherwise
specified, materials shall be selected by the Supplier but subject to Purchaser’s representative’s approval.
The materials shall be approved both mechanically and chemically to the operating conditions. In connecting units they shall
be mechanically, chemically and electro- chemically compatible with one another and with the environment.
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Materials shall be selected to have adequate resistance against abrasion and corrosion, where necessary protective coating
and lining shall be applied.
Materials in contact with the water shall be non-toxic and shall not affect the quality of the water.
The Supplier shall provide an analysis of the materials of manufacturer when requested to do so by the Purchasers
representative.
For certain items specific materials are required as nominated in these specifications in such case, no alternative material will
be accepted.

3. MARKING
Each meter shall be marked on the casing or display with the following information:
1. At least one arrow to indicate the direction of flow.
2. Nominal thread size
3. Permanent flow rate
4. Working Pressure
5. Model identification
6. Year of manufacture
7. Serial number
8. Approval or registration number
9. Manufacturer’s name
10. Initials of Miyahuna LLC permanently affixed on the meter case.
11. Tender number.
In case not indicated differently the information shall be cast onto the body or engraved on the lid or painted onto the
counter housing or otherwise suitably marked.

1. CHARACTERISTIC FLOWS
The range of measured flow rated is subdivided into different ranges, the limits being defined by the following
characteristics:

Flow Rate, Q
Q =

Quotient of the actual volume of water passing through the water meter and the time taken for this volume
to pass through the water meter.

Starting Flow Rate, Q0+

Q0+ = Starting flow rate; below this flow rate the register will not show any reactions. (Increasing flow condition)

Minimum Flow Rate, Q1
Q1 =

Lowest flowrate at which the water meter is required to operate within the maximum permissible error.

Transitional Flow Rate, Q2
Q2 =

Flowrate which occurs between the permanent flowrate Q3, and the minimum flowrate Q1, that divides the
flowrate range into two zones, the upper flowrate zone and the lower flowrate zone, each characterised by its
own maximum permissible error.

Permanent Flow Rate, Q3
Q3 =

Highest flowrate within the rated operating conditions, at which the water meter is required to operate in a
satisfactory manner within the maximum permissible error. Flowrate is expressed in m3/h or l/h.

Overload Flow Rate, Q4
Q4 =

Highest flowrate at which a water meter is required to operate, for a short period of time, within its
maximum permissible error, whilst maintaining its metrological performance when it is subsequently
operated within its rated operating conditions.

Falling Flow Rate, Q0-not in accordance with Recommendation OIML R 49
Q0- = Falling flow rate; below this flow rate the register will not show any further reaction. The meter stopped
registering any flow. (Decreasing flow condition)
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2. WARRANTY
The bidder shall submit :
1. Two (2) years defect liability for all items covered by maintenance by bank guarantee equal to 5% of the contract
amount for each batch, and to be valid for two (2) years from accepted delivery date.
2. Life time professional liability warranty for the performance (covered by a commitment letter from the bidder/
supplier and manufacturer) as per the following:
a. 10 years for Ultrasonic & Electromagnetic water meters: Defected item/items, is/are to be replaced at a cost taking
in account a depreciation of 10% of the defected item value per year, running from the year of supply.
b. 10 years for the battery without taking in account any depreciation.
Defect item/items, is/are to be replaced free of any charge including cost of return delivery, customs, and taxes (if
applicable)

4064 clause 5.8

All above documents must be valid and in English.

3. DOCUMENTS TO BE PROVIDED UPON DELIVERY
The contractor shall submit at least the following documents:
12. Certificate of origin
13. Packing list
14. Third Party inspection certificates
Any other documents requested by the Purchaser and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.

1. TRACEABILITY SYSTEM
the manufacturer shall clearly mention the method by which he can keep records and trace of the manufactured water
meters and accessories to ensure the capability of going back to the records for the manufactured items in case any problems
accrues after the installation.

2. SUPPLY & QUALITY OF MATERIALS
All materials supplied shall be subject to the Engineer’s approval as following:
15. Approval of the “master list” provided by the Supplier for all supplies and certified by the Engineer prior to shipment
16. Pre-shipment inspection and certified quality and quantity of the supplies must be approved including verification of all
shipment documents. A pre-dispatch inspection by the third party shall be done in the factory prior to supply to
Miyahuna stores.
17. Inspection and approval of all supplied materials on arrival on site, of quality and quantity by the Purchaser taking over
committee. And these activities will not cancel any test deemed to be necessary to verify that the characteristics
and performance of the goods comply with the technical specifications and standard under this contract.
All information and specifications relating to products and materials proposed for this Contract, must accompany each
tender submission.

1. Handling and Transportation
The handling and transportation shall be in accordance with the manufacturer’s recommendations.
The cost shall be included for in the bidder rates.

2. THIRD PARTY INSPECTION
The supplier is requested to provide in his technical offer three options for accredited international third party companies;
the purchaser will choose one of them to perform the needed inspections.
The supplier is requested to call the chosen company to attend and witness the tests to be done at the manufacturer’s testing
premises or any place the manufacturer chooses.
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The call for Third Party Company must include the main task of this company to ensure 100% complete matching between
the product and what is required in tender/contract documents in terms of standards, specifications and conditions.
The course of inspection must include the following tests:
1. Static pressure test according to ISO 4064 clause 7.3, OIML R49 or equivalent ANSI/AWWA Standard
2. Error of indication according to ISO 4064clause 7.4 , OIML R49 or equivalent ANSI/AWWA Standard
3. Discontinuous flow durability according to ISO 4064, OIML R49 or equivalent ANSI/AWWA Standard
A sample (size specified in the table below) is to be randomly chosen by the third party representative for the above
mentioned tests; those tests must be witnessed
by the third part representative and attended by (3) three representatives of the purchaser.
Acceptance/rejection criteria for those tests:

Test

Test Sample Size ( For each DN requested in the BoQ

Static pressure

The number of Samples depend on number of meters in the
BoQ as indicated in the table below

Error of indication

Quantity as per BoQ
=5>Number of meters
=20>5< Number of meters
=50>20 < Number of meters
=100>50 < Number of meters
Number of meters>=100

Number of Samples to
be tested
1
2
3
4
5% of meters number

The inspection will include visual inspection, testing the accuracy under rated operating conditions at zero and 45 degrees
rolling angle in addition to the magnetic effect.
Failure to achieve these criteria will result in rejecting the whole batch with the same sequence of serial numbers will be
rejected and the supplier to manufacture a new batch and all the above procedure will be repeated.
Purchaser’s representatives have the right to object or reject at any stage of testing and inspection.
The supplier is requested to inform the purchaser in written of the production time schedule and of testing time, duration
and location in advance allowing enough time (not less than 2 months) for travel arrangements.
The Supplier shall provide the Purchaser with full reports and results of all tests performed during this inspection, for the
performance tests specified above the re-port format should be according to Test Report Format OIML R 49-3 or
equivalent ANSI/AWWA Standard
The Purchaser may require the Supplier to carry out any test and/or inspection not required by this Contract but deemed
necessary to verify that the characteristics and performance of the Goods comply with the technical specifications and
standards under this Contract, provided that the Supplier’s reasonable costs and expenses incurred in the carrying out of
such test and/or inspection shall be added to this Contract Price. Further, if such test and/or inspection impede the
progress of manufacturing and/or the Supplier’s performance of its other obligations under this Contract, due allowance will
be made in respect of the delivery dates and completion dates and the other obligations so affected.
The Supplier shall provide the Purchaser with full reports and results of all tests performed during this inspection, for the
performance tests specified above the re-port format shall be according to Test Report Format OIML R 49-3 or equivalent
ANSI/AWWA Standard.
The goods shall be inspected before each shipment; the supplier is requested to call the chosen Third Party Company and
purchaser’s representatives to attend and witness the inspection to verify quality, quantity, packing, marking and loading and
delivery to Miyahuna warehouses in Amman-Jordan.
The supplier shall bear all costs of inspection including (fees of third party, all travelling and accommodation plus per diems for the purchaser’s
representatives, the cost should be included in the tender unit price.
The third party inspection tests certificates shall include the following stages:
• Testing at the factory
• Packing, And the kind of inspection:
• Review document
• Witness inspection at least (visual and tests) and the test certificates must show the results.
• Before dispatching the supplies another visual inspection shall be done in re-spect of proper packing and to certify the Bill
of Lading for each shipment.
• Loading and proper delivery to Purchaser warehouses.

NOTE:
ALL COST TESTS BEFORE AND AFTER THIS ITEM AND WETHER LOCAL OR ABROAD SHALL BE BORNE
BY THE CONTRACTOR AND THE COSTS SHALL BE INCLUDED IN THE TENDER UNIT RATES.
200
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024A.docx

18. ULTRASONIC BULK WATER FLOW METER FOR
LARGE CONSUMERS
The Ultrasonic water meters have to comply with respectively ISO 4064, OIML R 49 or equivalent ANSI/AWWA Standard.
The manufacturer must be ISO 9001:2008 series or equivalent certified.
Water meters shall be designed for use in Mediterranean climate. Meters shall have a static design with no moving parts and
mostly unrestricted flow conditions. In addition following facts shall be met.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Restricted to or hindered tampering
Improved lime resistance
Improved sand resistance or
High resistance to impurities
Register with protective cover
Battery operated.
Unaffected by solids contained in fluids
The water meter accuracy will not be affected by the effect of magnetic field or stray current.
Suitable for outdoor use.
Suitable for any position installation
In-line meter, Compact version.
No measurement of air.
Protection class IP 68.
Ability to store data up to 3 months.
Equipped with GPRS module for AMR operation in future. The communication module must be of open protocol
with a possibility to cooper-ate with the equipment from various manufacturers
34. separate battery for the Communication module is preferable
35. Complying with NSF/ANSI Standard 61, WRAS, or equivalent standard.
36. The interface of water flow meter should be universal and not limited for certain provider.

1. DIMENSIONS
37. Diameter: as specified in the bill of quantity.
38. The water meter dimensions shall be preferably as per ISO 4064-1

1. CONFIGRATION
The water meter shall be compact version.

2. TOTALIZER
The Ultrasonic water meter shall be equipped with LED, LCD or comparable kind of display showing at least 5 + 4 readable
digits.
The meter register shall have minimum 5 digits and maximum 9 digits + prompts and the unit of Cumulative flow
measurement shall be in cubic meters, instantaneous flow shall be (m3/h),L/min). There shall be minimum 3 decimals
places 1/1000 cubic meter for verification and testing.
The display shall be equipped with flow direction, low battery alarm, output mode, and leak detection.
The meter shall incorporate devices for elimination of condensation, where there is a risk of condensation forming on the
underside of the window of the register.
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3. FLOW RATES
meter size(inch )
meter size(mm)
Nominal flow rate Qn (m3/hr )
>=
maximum flow rate Q max
(m3/hr ) >=
Minimum flow rate Qmin (l/hr
)<=
Transitional flow rate Qt (l/hr
)<=

3/4"
20

1"
25

1.25"
30

1.5"
40

2"
50

3"

2.5

3.5

6

10

5

7

12

25

35

37.5

52.5

75

4"
100

6"
150

15

63

80

250

20

30

70

250

500

60

100

150

250

400

500

90

150

225

425

600

750

Accuracy according to ISO 4064, OIML R49 or equivalent AN-SI/AWWA Standard Design shall secure that only correct
signals passing through the measuring chamber/tube are measured.
The water meter has to provide very high measuring accuracy, especially at low flow conditions. The volume measuring
component must conform to the requirements OIML R49 or equivalent ANSI/AWWA Standard C-700 and C-710 for
accuracy and pressure loss requirements
• The water meter shall be capable of registering low flow conditions according to table.
Start-up registration at Q0+: ≤3 l/h;
Max. Permissible error at Q1: < ±5 %
Max. Permissible error at Q2: < ±2 %
Max. Permissible error at Q3: < ±2 %
Max. Permissible error at Q4: < ±2 %
Falling registration at Q0-: ≤3 l/h;
The accuracy of the water meter shall not be affected by variation of flow rates, air flow and rolling.

4. DESIGN CONDITIONS
39. Water working temperature: 0.1°C up to 50°C.
40. The nominal working pressure is not less than 16 bars.
41. Pressure loss through the water meter shall not be greater than 0.63 bar

1. BATTERY
The Ultrasonic water meters shall be battery operated. The battery can be non- replaceable or replaceable with a life time not
less than ten years.
Replaceable battery: The manufacturer shall give precise rules for the replacement of the battery locally.
The replacement of the battery shall be indicated on the meter and provide the possibility of indicating the next date of
replacement after replacing the battery.
The properties and parameters of the meter shall not be affected by the interruption of the electrical supply when the battery
is replaced.
The operation of replacing the battery may be carried out in a way that does not necessitate breaking the statutory
metrological seal. When the battery can be removed without breaking the statutory seal, the battery compartment shall be
protected by a tamper proof device, such as a seal authorized by the meter manufacturer or controlling authority.

2. GROUNDING (EARTHING)
The Ultrasonic meters shall be capable to operate accurately without a need for grounding system.

3. CONNECTIONS
Threaded or flanged as below:
202
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024A.docx

For DN>=2"
The connection must be Flanged according to ISO 4064 equivalent ANSI/ AWWA Standard.
For DN < 2"
The connection must be threaded end union and non-return valve must be supplied with the meter according to ISO 4064
equivalent ANSI/ AWWA Standard.

4. WATER METER BODY (HOUSING)
For DN>=2":
The water meter housing shall be epoxy coated cast iron, epoxy coated ductile iron, 304 Stainless Steel All external bolts and
nuts are made of stainless steel.
The reflectors shall be made of 316/316L Stainless Steel or Brass or better.
For DN<2": The water meter housing shall be made of brass (preferred), composite material is allowed given that the
measuring tube and threaded end connection must be of stainless steel, brass or bronze alloy.
The reflectors shall be made of 316/316L Stainless Steel or Brass or better.

5. DELIVERY CONDITIONS
42. All meters must be calibrated and sealed according to EEC regulation or equivalent.
43. Meter must be supplied including:
1.
One set of Klinger seal gaskets, the gaskets for joints shall be of rubber, with a minimum thickness of one and a
half (1.5) mm.
2.
Rubber ring gaskets shall be of vulcsanised natural or synthetic rubber material. Reclaimed rubber must not be
used.
3.
Internal non-return valve for DN <2" and Flanges for DN>=2"
4.
Any specific tools, equipment, softwares or materials needed for the programming, calibration and installation shall
be delivered within the package in sufficient quantities with a rate not less than 1/2000 meter, and included in
the price of the meter.

2. PACKING, TRANSPORT AND STORAGE
•
•

•
•

Each meter and its accessories should be supplied in separate individual box and packed in a captive form.
All meters shall be adequately protected for the whole period of transport and storage against corrosion and
accidental damage. The vendor/manufacturer shall be held responsible for the water meters and ensure that it
reaches Miyahuna store intact and undamaged. Meters shall be packed to withstand rough handling during
transportation and all packages shall be suitable for storage.
All packages shall have an indelible identification mark corresponding to the packing list.
Meters shall be protected from exposure to sun light and against the effect of windblown sand and humidity from
place of manufacture until delivery to Miyahuna warehouse.

3. FACTORY WARRANTY
•
•
•
•
•

Defect liability period and amount: refer to Warranty Section
The battery life time shall be guaranteed by the manufacturer from the date of delivery, if the battery life expires
before the provisioned life time the battery shall be replaced at no cost to the purchaser:
Separate warranty documents should be submitted upon delivery.
Warranty shall cover the total cost and the cost of proper replacement and commissioning.
The accuracy of the meter shall be guaranteed by the manufacturer from the date of delivery for the whole
provisioned life time, if the meter’s accuracy degraded the meter shall be replaced at no cost to the purchaser,
separate warranty documents shall be submitted upon delivery.

The measuring element (reflector, mirrors, etc…) shall be guaranteed from the supplier and manufacturers that it will
not be affected by the water passes through it and will not affect the durability and stability of the meter; the water
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meters shall be guaranteed against the water quality (solid particles, dirt’s and sedimentation) that no layer will be
formed on the reflectors and it will not affect the accuracy or stability of the water meter during the period of meters
warranty.
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4. ELECTROMAGNETIC BULK WATER METERS FOR
LARGE CONSUMERS
5. GENERAL
The Electromagnetic water meters have to comply respectively ISO 4064, OIML R 49 or equivalent ANSI/AWWA
Standard.
The manufacturer must be ISO 9001:2008 series or equivalent certified.
Meters shall be designed for use in Mediterranean climate. Meters shall have a static design with no moving parts and mostly
unrestricted flow conditions. In addition following facts shall be met.
• Restricted to or hindered tampering
• Improved lime resistance
• Improved sand resistance or
• High resistance to impurities
• Register with protective cover
• Battery operated.
• The water meter accuracy will not be affected by the effect of magnetic field or stray current.
• Self-calibrating instrument
• Unaffected by solids contained in fluids
• Suitable for outdoor use.
• Suitable for any position installation
• In-line meter.
• No measurement of air.
• Equipped with GPRS module for AMR operation in future. The communication module must be of open
protocol
• separate battery for the Communication module is preferable.
• Protection class IP 68.
• Complying with NSF/ANSI Standard 61, WRAS, or equivalent standard
• Ability to store data up to 3 months
• The interface of water flow meter should be universal and not limited for certain provider.

6. CONFIGRATION
The water meter shall be compact version

7. DIMENSIONS
•
•

Diameter: as specified in the bill of quantity.
The water meter dimensions shall be preferably as per ISO 4064-1

8. SPECIFICATION
Nominal Pressure

Not less than 16 bar

Accuracy

±0.5%

Medium Electrical Conductivity

≥20 us/cm

Lining Material

Rubber, Polyurethane or better
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Electrode Material

316L SS, Hastelloy B, or better

Body Material

Measuring tube: stainless steel
Housing: carbon steel or better

Fluid Temperature

0.1 ~ 50 °C

Ambient Condition

-15 °C ~ +60 °C, Humidity ≤95%

Protection Class

IP68

9. TOTALIZER
The Electromagnetic water meter shall be equipped with LED, LCD or comparable kind of display showing at least 5 + 4
readable digits.
The meter register shall have minimum 5 digits and maximum 9 digits + prompts and the unit of Cumulative flow
measurement shall be in cubic meters, instantaneous flow shall be (m3/h), L/min). There shall be minimum 3 decimals
places 1/1000 cubic meter for verification and testing.
The display shall be equipped with flow direction, low battery alarm, output mode, and leak detection.
The meter shall incorporate devices for elimination of condensation, where there is a risk of condensation forming on the
underside of the window of the register.

10.ACCURACY
•

•

The water meter has to provide very high measuring accuracy, especially at low flow conditions. The volume
measuring component must conform to the requirements OIML R49 or equivalent ANSI/AWWA Standard C-700
and C-710 for accuracy and pressure loss requirements
The class 1 water meter shall be capable of registering flow conditions according to table.
Max. Permissible error at Q1:

< ±3 %

Max. Permissible error at Q2:

< ±1 %

Max. Permissible error at Q3:

< ±1 %

Max. Permissible error at Q4:

< ±1 %

The accuracy of the water meter shall not be affected by variation of flow rates, air flow and rolling.

11. DESIGN CONDITIONS
meter size(inch )

3/4"

1"

1.25"

1.5"

2"

3"

4"

6"

meter size(mm)
Minimum flow rate (Q
min)<=
maximum flow rate(Q
max) >=

20

25

32

40

50

75

100

150

0.06

0.88

1.52

2.26

3.53

8.02

14.1

31.8

10

17

24

40

60

160

275

636

•
•
•
•

Water working temperature: 0.1°C up to 50°C
No measurement for air
The nominal pressure is 16 bars.
Pressure loss through the water meter shall not be greater than 0.63 bar
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11.1. GROUNDING
If the metering unit required an electrical grounding/earthling system, the system should have an appropriate current
carrying capability in order to serve as an adequate zero-voltage reference level in electrical circuit theory.
The price of grounding should be included with the total price of meter

11.2. BATTERY
The Electromagnetic water meters shall be battery operated. The battery can be non replaceable or replaceable with a life
time not less than ten years.
Replaceable battery: The manufacturer shall give precise rules for the replace-ment of the battery locally.
The replacement of the battery shall be indicated on the meter and provide the possibility of indicating the next date of
replacement after replacing the battery.
The properties and parameters of the meter shall not be affected by the interruption of the electrical supply when the battery
is replaced.
The operation of replacing the battery may be carried out in a way that does not necessitate breaking the statutory
metrological seal. When the battery can be re-moved without breaking the statutory seal, the battery compartment shall be
protected by a tamper proof device, such as a seal authorized by the meter manufacturer or controlling authority.

11.3. DELIVERY CONDITIONS
•
•

All meters must be calibrated and sealed according to EEC regulation or equivalent.
The water meters must be supplied including:
o
One set of Klinger seal gaskets, the gaskets for joints shall be of rubber, with a minimum thickness of one and a
half (1.5) mm.
o
Rubber ring gaskets shall be of vulcanised natural or synthetic rubber material. Reclaimed rubber must not be
used.
o
One set water meter connectors (brass couplings), with holes for sealing wire.
o
Non return valve.
o
Any specific tools, equipment, softwares or materials needed for the programming, calibration and installation
shall be delivered within the package in sufficient quantities and included in the price of the meter.

11.4. PACKING, TRANSPORT AND STORAGE
•
•

•
•

Each meter and its accessories should be supplied in separate individual box and packed in a captive form.
All meters shall be adequately protected for the whole period of transport and storage against corrosion and
accidental damage. The vendor/manufacturer shall be held responsible for the water meters and ensure that it
reaches Miyahuna store intact and undamaged. Meters shall be packed to withstand rough handling during
transportation and all packages shall be suitable for storage.
All packages shall have an indelible identification mark corresponding to the packing list.
Meters shall be protected from exposure to sun light and against the effect of windblown sand and humidity from
place of manufacture until delivery to Miyahuna warehouse in Amman-Jordan.

11.5. FACTORY WARRANTY
•
•
•
•

Defect liability period and amount: refer to Warranty Section
The battery life time should be guaranteed by the manufacturer from the date of delivery, if the battery life expires
before the provisioned life time the battery shall be replaced at no cost to the purchaser:
Separate warranty documents should be submitted upon delivery.
Warranty shall cover the total cost and the cost of proper replacement and commissioning.
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•

•

The accuracy of the meter shall be guaranteed by the manufacturer from the date of delivery for the whole
provisioned life time, if the meter’s accuracy degraded the meter shall be replaced at no cost to the purchaser,
separate warranty documents shall be submitted upon delivery.
All sensors (electrodes) shall be guaranteed from the supplier and manufacturers that it will not be affected by the
water passes through it and will not affect the durability and stability of the meter; the water meters shall be
guaranteed against the water quality (solid particles, dirt’s and sedimentation) that no layer will be formed on the
electrodes and it will not affect the accuracy or stability of the water meter during the period of meters warranty.

UNIONS
5.1. DESCRIPTION
Two threaded tail pieces unions shall be used to couple the water meter inlet and outlet to water lines supply and delivery.
Each Union shall consist of: Coupling nut with holes for sealing wire, gasket and 2 tail pieces.
The union size shall be suitable to fit the customer meter and house connection threaded size.
The union shall be a rotating nut for connecting the meter sides. The tail pieces shall have male thread in accordance with
BSP-21 thread for connecting the meter with the supply and delivery pipelines.
5.2. MATERIAL
Brass or Bronze.
5.3. SIZE
Both unions shall conform with ISO 228-1 standards for threaded end meters.
5.4. WORKING PRESSURE
The working pressure shall be not less than 16 Bars.
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1.

REMOTE AUTOMATIC METER READING SYSTEM

1.1.

GENERAL

Objective: Miyahuna can monitor and read the big customers meters from a Central Station that will be installed
in Miyahuna Offices in Jabal Al Hussein
Remote Automatic Meter Reading system shall comply with EN 13757 Communication systems for meters and
remote reading of meters, or equivalent approved standard.
The communication protocol shall be an open protocol with a possibility to cooperate with the equipment from
various manufacturers. And the system can be deal with different types of meters that may be installed later.
(Remote AMR) and directly download the readings to the existing Billing System (X7).
The bidder shall visit the site, make the necessary investigation, coordinate with all concerned authorities to get
their requirements and collect all data needed for the design and successful implementation of the system.
The bidder must submit detailed design for the remote reading system to be installed and the methods of
connection, data sending procedure and the detailed technical specifications for all the equipments to be used.
The remote reading software be as Software as a Service (SaaS) but the Service must run and handled through
Miyahuna, and the Owner of this software is Miyahuna

1.2.

WARRANTY

The bidder shall submit :
1. Two (2) years defect liability for all components of the remote automatic meter reading system covered by
maintenance by bank guarantee equal to 5% of the item amount, the free warranty shall include all types of
maintenance and replacement for any component of the remote automatic meter reading system and any
needed development of the software, and to be valid for two (2) years starting from final acceptance date.
Provided that the bidder will train miyahuna staff on the maintenance of all procedure and submit all the
operation and maintenance manuals.
2. Life time professional liability warranty for the performance (covered by a commitment letter from the
bidder/ supplier and manufacturer) as per the following:
a. 10 years for all components of the remote automatic meter reading system: Defected item/items, is/are
to be replacedat a cost taking in account a depreciation of 10% of the defected item value per year,
running from the year of supply.
b. 10 years for all batteries without taking in account any depreciation.
Defect item/items, is/are to be replaced free of any charge including cost of return delivery, customs, and taxes
(if applicable)

1.3.

DOCUMENTS TO BE PROVIDED UPON DELIVERY

The contractor shall submit at least the following documents:
• Third Party inspection certificates.
• Detailed design with all catalogues and operational manuals.

Any other documents requested by the Purchaser and the hand over committee
All above documents must be valid and in English.
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1.4.

HANDLING AND TRANSPORTATION

The handling and transportation shall be in accordance with the manufacturer’s recommendations.
The cost of packing shall be included for in the bidder rates.

1.5.

TRAINING

The supplier shall train up to 10 (ten) persons from Miyahuna staff in Jordan for a period of two weeks about
the operation, maintenance and use of the remote automatic meter reading system.
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1.6.

THE WIRELESS FIXED NETWORK

1.6.1. Architecture
•

The goal of the fixed network is to automate the data collection of the water meters equipped with
GPRS/GSM modules.

•

The fixed network must meet the needs of the network and operations managers to collect remotely, in a
safe manner, information from the meters for the invoicing of water consumption, the creation of new
services to the end users and/or for monitoring of the water distribution network.

•

The candidate must show the balance between reliability and precision of information, performance of
reading, and security of the data transmission.

•

The system will have to be fully owned by the water company (Miyahuna) and manageable entirely inhouse or in SaaS (software as a service). The Company must have the control of all the links of
architecture, from the GPRS module associated with the meter to the interface with the data-processing
and invoicing software. Collected information can be used for other purposes than those of the Service
without its authorization.

•

All devices in the remote reading system should not be sensitive to electromagnetic fields.

1.6.2. Method of Operation
•

The fixed network architecture can be based on the grid of the zone to be read remotely, through various
components:

➢ Water meters: they transfer their consumption information to the GSM/GPRS modules through a
detection interface, whose effectiveness and reliability must be shown.
➢ GSM/GPRS modules specific for operation in a fixed network: they send the data collected from
meters, and it must perform in a bidirectional way with open communication protocol.
➢ A Employer Client FTP ( File Transfer Protocol) Server intended to store and share information.
➢ Central software, installed on the users’ PCs and intended for the retrieval of the data read from the
server, visualization of these data and management of the fixed network architecture.
All equipment to be used must be IP68

1.6.3. On Demand Read / Walk-By Read
•

During the day, the modules must be accessible for on-demand requests, either initiated by the software
of the fixed network, in order to allow specific off-cycle reading:

➢ In the event of change of occupant.
➢ In the event of need for further information for the management of the water distribution network or
the maintenance of the GSM/GPRS modules installed.

1.6.4. Benefits
Key benefits of the fixed data collection system shall be:
➢ Improved customer service through accurate consumption profile data collection on a daily base, leading
to fewer complaints about incorrect bills and improved customer privacy.
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➢ Miyahuna be able to monitor the consumption of big customer meters and to detect any decrease in the
consumption and hence to detect any defects in the meters and take appropriate maintenance action. Meters
to be monitored in real time to avoid any losses.
➢ Improved monitoring of the distribution network through leak detection, district metering and meter event
notification.
➢ Full compliance with current and future regulatory requirements in regards to consumption details and key
performance indicators.
➢ Increased opportunities for water conservation programs through hourly data and alarms.

1.6.5. Software
•

The software must manage:
➢ The remote reading of metering data
➢ The network architecture

•

The software must have at least two levels of access:
➢ Administrator level
➢ User level

•

The central software must be accessible by several clients. The central software will have to allow the
import/export of data from or to the consumers’ database exploited by the billing system. The request can
be made on demand or automatically operated on a configurable list of the subscribers.

•

Management of remote reading information and must allow:
➢ To transfer the recorded data from FTP server via network TCP/IP at a programmable frequency:
day, week or month
➢ To visualize the data
➢ To publish statistics
➢ To manage the validation of consumption data
➢ To export files with format XML towards the database of customer information system (CIS)
➢ To import files with format XML (e.g. route) from the CIS database
➢ To launch an on-demand reading of a meter via the fixed network
➢ To manage the mobile remote reading by hand held terminal

•

The collected data will have to be printable and/or exportable in a format compatible with standard
Microsoft tools

•

Management of the fixed network architecture

•

The software must allow:
➢ To manage remotely the configuration of the meters
➢ To communicate with each component of the network architecture.
➢ To visualize information on the network and tthe rate of successful communication.

•

The candidate must indicate the configuration minimum and optimal for the software. The user interfaces
will have to be user-friendly and in English language.
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•

A Web base application must be developed so that an access will be provided to the Big Customers where
they can monitor their consumption profile, details of the data to be displayed to the customers will be
agreed on after tender award

Embedded Functionalities in AMR
•

The AMR Unit shall provide configurable data logging capabilities and configurable data interval including:
Hourly, Daily, Weekly and Monthly in the Mobile mode.

•

The AMR Unit shall record and transmit the following data:
➢ Volume index at time of reading
➢ Volume index recorded at 4 preset dates (programmable)
➢ Registers consumption within a defined intervals of the year
➢ consumption above a high flow-rate threshold
➢ consumption below a low flow-rate threshold
➢ Indicators if the meter is oversized or undersized
➢ Monthly historic of number of leakage days
➢ Total backflow volume and monthly alarms
➢ Highest peak flow-rate values with date of occurrence

•

The AMR unit shall record and transmit via GSM/GPRS following alarms/indicators:
➢ Tamper
➢ Removal
➢ Leakage
➢ Battery
➢ Backflow
➢ Reconfiguration
➢ Peak flow
➢ No consumption over a configurable period has been recorded
➢ Reverse flow have been recorded

•

The AMR unit shall record Log of start and end dates for last recorded alarms.

•

The AMR unit shall record and transmit via GPRS/GSM the 13 monthly alarms if the peak flow threshold
has been exceeded.

•

Automatic Meter Reading Capabilities

−

Mobile and fixed network capabilities without local reprogramming of the Communication Unit.

−

Mobile capabilities even when water meter is read by a fixed network for maintenance and investigation
purposes.
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1.7.

THE MDM SOFTWARE

The central meter management system shall run specialized software (MDM software) for storing, analysis,
viewing, alarming and reporting of meter data.
Requirements for the MDM software package:

1.7.1. Meter Data Collection
•

The system shall allow reading data from transmitters.

•

For integrated meters into SCADA systems, the MDM package shall include a client OPC driver.

•

The system shall accept data from various meter reading engines (GPRS communication, mobile
collection system, and fixed GPRS/GSM network system) with any set frequency available from reading
engine. It shall receive data from the different collection systems.

•

Beside basic meter data, the MDM software shall be able to store other data transmitted by the meters –
power of the GPRS/GSM signal, the battery remaining lifetime, backflow, leakage, distribution of volume,
alarms, minimum and maximum values of the parameters etc.

•

The system shall allow programming the reading frequency between 1 minute and monthly, depending on
reading technology.

•

The MDM package shall allow for data to be inserted manually or from txt/csv files.

1.7.2. Storing the Data
•

The MDM package shall store data into a standard SQL database like MS SQL Server or Oracle.

1.7.3. The User Interface
•

MDM application interface for usage and administration shall be available at least in English and in native
language of end user.

•

The alarming subsystem:

➢ The MDM package shall have a special alarms window for listing all the warnings and alarm conditions.
➢ The alarms window shall have sorting and filtering features.
➢ There must exist the possibility of suspending some alarms for a period of time.
➢ At least the following alarm categories must be defined:
o

Limit alarms (LoLo, Lo, Hi, HiHi)

o

State alarms

o

Communication alarms

o

Alarms reported by integrators

o

Consumption alarms for different time periods (for example the consumptions between 2 AM
and 4 AM) – there will be no limit for the number of periods that can be defined

➢ After the cause that triggered the alarm disappears, the alarms can be acknowledged automatically or
manually and moved to the historical alarm list used for creating the alarm statistics.

214
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024A.docx

➢ Meters that have alarm conditions shall be color coded in any representation (using font color, bullet
color, special icons, etc). The colors for this coding style shall be freely selectable by end user.
➢ Diagnostic alarms: the software shall allow definition of complex alarm condition that the water utility
like to implement, like for example linking supply meter with end-user meter in order to detect
malfunctions.

1.7.4. Equipment Management
•

The software shall have tools for monitoring and reporting the status of all equipment in the chain of
meter data collection.

1.7.5. Viewing Data
•

For managing the meters they will have to be organized in a tree-type structure which will mirror the real
network structure.

•

The software shall have the ability to create new sorting organizing method for the tree structure that will
ensure display of the meters according to the Utility vision (according to alarm, or reading or meter type,
or any predefined view).

•

The software shall include a multi search engine (according to SN (Serial Number) , or meter type,
manufacturer, customer Name ….) to easily locate a meter.

•

The MDM package shall include at least the following ways for viewing the meters data:

➢ Tabular view - representing in tables the indexes (registers) or the consumptions for the selected
meters
➢ Drawing consumption curves for the period and with the frequency selected (for example the hourly
consumptions over a month). The system will include a way for selecting the data analysis period and
the frequency. The graphical curves can be for a meter or for a group of meters.
➢ For a meter there must be the possibility of viewing the consumptions over historical periods in the
same window, for example overlapping the daily consumptions for the current week and for the
previous week
➢ Statistical view for a meter or a group of meters including average consumptions, minimum and
maximum values, non-functioning periods or periods with no communication with the meter(s), etc.
➢ Meter sheet – for each meter there can be generated a meter sheet containing the diagram of the
consumptions history, last data read, consumptions for the current and previous day/month/year and
the list of active alarms
➢ Geographical map view.
➢ The system will allow for GIS coordinates to be entered for all the field objects. Also, there can be
included an image for the respective location and access instructions.
➢ Using these coordinates it will be possible to automatically generate a KMZ file that can be viewed
with Google Earth. The system will include daily generation of such maps to be sent automatically on
email.
➢ The maps can display consumptions and meter(s) states too.
➢ Meters on maps will be represented color coded according to general alarm coding color
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➢ Alarms to be generated on the system if the consumption of the customer goes below the average
consumption by a predefined percentage, daily report of meters with decrease in consumption to be
generated automatically based on real time reading.
➢ Where multiple meters exists on the same place that cannot be distinguish by GIS coordinates the
software will provide a representation corresponding to the default building type (ex: 2 floor house)
with meter represented on the default locations for this type of building.
➢ Display the alarm generated by meters.

1.7.6. Data Analysis
•

The MDM package shall include at least the following analysis methods:

➢ Consumption comparison for at least 8 meters over a period of time.
➢ Time partition (ability to extract from basic consumption the consumption in a particular time, like
night consumption or weekend consumption).
➢ Time evolution (comparing the consumption of the same meter over different periods of time).
➢ Meter reading engine performance – to be able to generate reports and statistics about the performance
of reading methods.
➢ Virtual meter. The software package shall allow the defining of a meter based on other meters and its
data will be calculated using mathematic formulas. The virtual meter will behave like a real meter. The
virtual meters will be used for detecting and analyzing leakages.
➢ Water balance – the software shall allow to configure balances for detecting losses and to calculate
efficiency. Configuring the water balance will be possible by the end user.

1.7.7. Reporting
•

The MDM package shall include a module for generating reports.

•

The software must be able to generate reports on demand or periodically at some specific points in time.

•

The application must be able to send reports by e-mail.

•

The MDM shall at least create the following reports:

➢ The Report of Meter Consumption: The report indicating the consumptions of the chosen meters in
the chosen period of time.
➢ The Report of Alarms: List of alarms over a period of time
➢ The Reading Activity Report: The report that gives the reading rates (the ratio of the number of read
meters to the number of meters needed to be read) and the numerical values of these rates for every
period or for the periods selected.
➢ Meters with Decrease in consumption
➢ Other custom reports, agreed upon after tender award.

1.7.8. Exporting data
•
•

The application must be able to export data in DOC, XLS, PDF, TXT, HTML file formats
For interfacing with applications of invoicing type, GIS type, etc., the application will use the automatic export
of txt/csv files
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•
•

The data is to be exported for selectable periods and frequencies
The software must be able to export indexes and consumptions too

1.7.9. Automatic Import
•
•

MDM shall have possibility to import data from other systems (like reading engines for example) and to
automatically create the list of meters and all their associate attribute/information
MDM shall allow managing of the imported data in the same way as the data were introduced manually.

1.7.10. Permanent Tasks
•

The software shall have an application that will run permanently in background or as a service that will execute
periodic jobs. These jobs shall include at least:
➢ Data collect
➢ Export data to other systems
➢ Balances and losses calculation
➢ Alarm list export
➢ Automatic export of the unread meter list

1.7.11. Expandability
•
•

There must be the possibility to attach information (attributes) that can be defined/selected for a meter (meter
properties). These attributes should be able to be defined by the user.
MDM should have ability to easily define new type of meters, manufacturers, signals, and any other
information that will guarantee future expansion of the system.

1.7.12. Security
•

Accessing the application must be restricted by username and password, and the users must have different
rights (viewer, administrator, etc.) for different objects of the application (system objects configuration tool,
meter networks management tool, etc.). It will be possible to define user groups and apply restrictions on
these groups. It will also be possible to limit access to a user or group for certain meters (for example to be
able to give access only for meters from a thermal point)

1.7.13. Interface with the Billing System
•
•
•

The MDM shall be able to interface with customer billing system, at least through csv/txt exchange files.
It shall regularly synchronize information for new or change of customers (customer name, address, etc.).
It shall transfer customer and consumption information for billing purpose.

1.7.14. Web Presentment
•
•

The MDM package must also have a web interface that will allow Utility users to operate the system from
browser on PC, Tablet or Smart Phone.
The MDM system shall also provide an interface where the subscribers shall be able to follow their
consumption from the Internet. Subscribers shall monitor their past and last consumptions. Besides, the
subscriber shall be able to display how much consumption he is doing in proportion, compared to the average
consumption of other subscribers in his type.
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•

•

There shall be a password protection in the login to the system. The users not having a password shall get
their own passwords through the website by entering their personal information and the information of their
previous invoices. There shall be no need of applying to utility headquarter to request a password.
The WEB module will include at least:
➢ Consumption summary per day/week/month/year
➢ Statistics present alarms
➢ List of current alarms
➢ The representation of the consumption distribution
➢ The consumption for periods in chart or table mode
➢ Map with the representation of the measurement points, values and alarms
➢ Group and balances module that will have the possibility to define mathematical formulas of medium
complexity for calculating (will contain at least basic arithmetic operations –
(addition/subtraction/multiplication/division)
➢ Work Order module to manage interventions done by field workers
➢ Report module. The web module will have the ability of generating reports. Users with administrator
role will be able to define their own reports without intervention from the manufacturer or integrator.

1.7.15. License
•
•

The MDM package offered shall include a license for a minimum of 5000 meters.
The MDM software shall have no software limitations in terms of number of users or IT devices (PCs, laptops,
tablets, smartphones) that have simultaneously access to the application. The software shall be offered with
an unlimited number of run-time clients.

1.7.16. IT Infrastructure
•

After Tender award, the supplier should advise with the IT infrastructure & hardware specs required for the
MDM.

خطوات عمل فحص الضغط ألنابيب البولي إثيلين
:عند عمل فحص الضغط النابيب البولي إثيلين يجب أن يكون معلوما لدينا ما يلي
 أطوال األنابيب أقطار األنابيب سماكة جدار األنابيب درجة الحرارة أثناء عمل الفحص كمية المياه داخل الشبكة المراد عمل فحص الضغط لها الضغط التشغيلي لألنابيب ويجب إخراج، نقوم بتعبئة شبكة المياه بالمياه و نتفقد نقاط الربط و التفرعات على طول الخط أو الشبكة، بعد غسل الشبكة:أوال
.) دقيقة60( و تبقى شبكة المياه مملوءة تحت الضغط الجوي و يجب أن ال تقل هذه الفترة عن ساعة،الهواء من الشبكة
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ثانيا:نقوم بحساب ضغط فحص الشبكة (  )STPحسب المعادلة
STP AT (X) temperature = PN * 1.5 * REDUCTION FACTOR AT (X)temperature
و نقوم بضغط الشبكة على هذا الضغط مع مراعاة أن تتم عملية الضغط في فترة ال تتجاوز عشر دقائق للوصول إلى الضغط
المطلوب( .)STP
نقوم بعد ذلك بمراقبة الضغط لمدة نصف ساعة (  30دقيقة) ،و في حال نزول مقدار الضغط عن مقدار ضغط الفحص نقوم برفع
مقدار الضغط إلى أن يصل مقدار ضغط الفحص –خالل  30دقيقة فقط.-
نقوم بعد ذلك بمراقبة الضغط لمدة ساعة (60دقيقة) إن مقدار نزول الضغط المسموح به في هذه المرحلة هو  %30فقط من ضغط
الفحص ،في حالة أن مقدار نزول الضغط اكبر من  %30من ضغط الفحص يعتبر الفحص غير ناجح ،و نبحث عن األسباب و
نعالجها و نعيد الخطوات السابقة مرة أخرى و لكن يجب إعطاء فترة راحة للشبكة ال تقل ساعة ( 60دقيقة) ،و في حالة نجاح هذه
المرحلة ننتقل إلى المرحلة التي تليها.
ثالثا :بعد نجاح المرحلة السابقة ،نقوم بتنزيل مقدار ضغط الفحص عن طريق فتح المحبس بسرعة و إخراج الماء ،و يكون مقدار
تنزيل الضغط ( )∆ Pمن  %10إلى  %15من ضغط الفحص الناتج من المرحلة السابقة.
نقوم بقياس كمية المياه الناتجة من العملية السابقة (  )∆Vو نقوم بعمل الحسابات حسب المعادلة المذكورة أعاله لحساب اكبر كمية
مياه مسموح بها (  ( ∆Vmaxبحيث تكون كمية المياه الناتجة ال تتجاوز اكبر كمية مياه مسوح بها .إذا كانت اكبر يجب إعادة
الفحص.
بعد تنزيل الضغط و إغالق المفتاح و بسبب خاصية التمدد و التقلص ألنابيب البولي إثيلين عادة تحصل زيادة في مقدار الضغط و
هي عادة قليلة (من  0إلى  )0.3بار أو يبقى الضغط ثابت.
نراقب الضغط بعد ذلك لمدة نصف ساعة (30دقيقة) يجب أن يرتفع قليال – أحيانا ال يرتفع -عند إغالق المفتاح و يبقى ثابتا خالل
هذه المدة( 30دقيقة) ،إن المقدار المسموح به لنزول الضغط خالل هذه المدة يجب أن ال يتجاوز  0.25بار  ،عندها يكون الفحص
ناجحا ،أما إذا كان مقدار نزول الضغط خالل هذه المدة اكبر من  0.25بار يعتبر الفحص غير ناجح و يجب إعادة الفحص مرة
أخرى.
في حالة وجود مالحظات أو شكوك في هذه المرحلة نقوم بزيادة المدة من نصف ساعة إلى ساعة و نصف
مالحظة  :او يتم فحص الضغط على اي مواصفة عالمية معتمدة لفحص مواسير البولي ايثلين في الموقع يقدمها المقاول

 -25جهاز المقاول المنفذ:
يتعين على المقاول االلتزام بتعيين الكادر المطلوب وحسب ما هو مبين في الجدول أدناه وهذا يعتبر الحد االدنى ويجب زياده عدد
المراقبيين عند زياده عدد الفرق العامله  ،وفي حالة عدم التزام المقاول بتعيين الكادر المطلوب  ،سيتم حسم المبالغ الشهرية
المحددة في الجدول أدناه من استحقاقات المقاول وال يحق للمقاول االعتراض على ذلك ،مع العلم أن على المقاول زيادة عدد
الفرق العاملة حسب حجم العمل و حسب طلب المهندس.

الرقم
1
2

الوظيفة

المؤهل

وكيل مفوض
مهندس موقع

هندسة
هندسة مدنية

عدد سنوات
الخبرة
 5سنوات ( في
االشراف
والتنفيذ على
مشاريع المياه
والصرف
الصحي )

العدد المطلوب
1

مبلغ الحسم عن كل يوم/لكل
شخص غياب/دينار
35
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3
4
5

مهندس موقع
مهندس موقع
مراقب

هندسة
هندسة
كلية جامعية متوسطة( دبلوم
هندسة مدنية او مساحة )

6

مساح

كلية جامعية متوسطة

7

قياس

 5سنوات ( في
االشراف
والتنفيذ على
مشاريع المياه
والصرف
الصحي )
5سنوات ( في
االشراف
والتنفيذ على
مشاريع المياه
والصرف
الصحي )

1

25

1

25

*اضافة كادر المقاول الوارده في جدول الكميات رقم ()3
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نظام تصاريح العمل
أهداف تطبيق النظام

 .1إنجاز العمل بطريقة آمنة ومنظمة.

 .2إعالم المدراء المعنين عن األعمال المخطط لها والتي قد تؤثر على مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة.

أنواع تصاريح العمل

 .1التصريح الممتد ( طويل األمد ) :ويغطي األعمال الروتينية – فترة التصريح (  6أشهر ).
 .2التصريح الخاص  -المحدد ( قصير األمد ) :ويغطي أعمال محددة ومخطط لها – ويعطى تصريح لكل مهمة أو عمل.

األعمال التي يطبق عليها نظام تصاريح العمل

 .1التصاريح الممتدة – تطبق على
•

مكاتب صيانة شبكات المياه – ويغطي كل أعمال الصيانة الرويتنية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية بناء على
أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .وعلى روساء اقسام الصيانه طلب إصدار التصريح وتجديده

قبيل إنتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).
•

شعبة التمديدات الرئيسية– ويغطي التصريح األعمال الروتينية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية بناء على أمر
عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه  .وعلى رئيس شعبه التمديدات طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل
إنتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).

•

عقود إعادة األوضا وعقود كشف المياه الفاقده – ويغطي التصريح كافة األعمال في العقد ،بينما تنجز المهمات
اليومية بناء على أمرعمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على المقاول طلب إصدار التصريح قبل البدء
بأي عمل ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ) ويجدد كل  6شهور.

•

عقود إستبدال المواسير المجلفنة  -ويغطي التصريح كافة األعمال المطلوب إنجازها ،بينما تنجز المهمات اليومية بناء
على أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على رئيس قسم االشراف طلب اصدار التصريح من

مدير مديرية صيانة شبكات المياه قبل البدء بأي عمل ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ).
•

عقود التوصيالت الجديدة في ادارة خدمات الزبائن – ويغطي التصريح عقود ادارة توصيالت المياه الجديده وتوصيالت
الصرف الصحي  ،على ممثل ادارة خدمات الزبائن طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح (
فترة التصريح  6أشهر ).

•

مديرية الصيانة – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الوقائية ،بينما تنجز المهمات اليومية بناء على أمر العمل.
المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي يطلب إصدار التصريح ويطلب تجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح (فترة
التصريح –  6أشهر) .ويجب مالحظة أن أعمال الصيانة التالية تتطلب تصريح محدد:
✓ أعمال صيانة معدات الكلور.
✓ أعمال الصيانة المتعلقة بلوحات التحكم الكهربائيه.
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✓ أعمال صيانة المضخات.
•

اعمال صيانة الصرف الصحي – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الروتينية الوقائية والتصحيحية والتي تنجز
بجهد موظفي مياهنا  .مدير محطات التنقية ومدير صيانة شبكات الصرف الصحي يطلبا إصدار وتجديد تصاريح

العمل – كل في مجال عمله ( فترة التصريح –  6أشهر ) مع مالحظة أن الدخول إلى األماكن المحصورة يتطلب
تصريح عمل خاص لكل دخول.

 .2التصاريح الخاصة (المحددة ) – وتطبق على األعمال التالية:

عقود مشاريع اإلستثمار الرئيسي:
األعمال التي تتم على الشبكات

األعمال التي تتم على المرافق

التوصيالت

الغسيل والتعقيم

العزل وفحوصات سريان المياه (منتصف الليل)

بداية تشغيل المرافق

بداية تشغيل الشبكة

إلغاء المرافق (توقيفها)

إلغاء الشبكة (توقيفها )

إزالة المرافق

مالحظة :عندما يتطلب العمل توقيف محطة ضخ ،على مدير تشغيل االبار والمحطات تطبيق أنظمة العزل واإلقفال ومدير تشغيل
شبكات المياه تعويض النقص في ضخ المياه نتيجة التوقيف.
•

أعمال اخرى لمتعهدي مياهنا

ويغطي التصريح األعمال التي تتم على الشبكات أو المرافق ،ويستمر التصريح حتى إنتهاء فترة العقد.
وتطلب إحدى الجهات التالية إصدار وتجديد التصريح حسب العمل المطلوب:

أعمال المتعهدين أو المقاولين على الشبكات
أعمال التحويالت – دائرة الخدمات الفنية

أعمال المتعهدين أو المقاولين على المرافق
أعمال الهندسة المدنية – دائرة الخدمات الفنية
أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية – وحدة الصيانة
المركزية

•

أعمال مديرية الصيانة على :
 .1معدات الكلور.
 .2األعمال المتعلقة بالعمل على اللوحات الكهربائيه .
 .3األعمال التي تتم على المضخات .

يطلب إصدار التصريح المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي.
•

تنظيف الخزانات – يطلب مدير ادارة االنتاج والنوعيه ومدير ادارة العمليات إصدار التصريح وتكون مسئولية إصدار
التصريح مشتركة بين ادارة االنتاج والنوعيه و ادارة العمليات.

•

أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي التي يقوم بها متعهدين – يطلب مدير صيانة شبكات الصرف الصحي إصدار
التصريح
االعمال المتعلقة باآلالت في محطات التنقية – يطلب إصدار التصريح مدير محطات التنقية.

•

األعمال التي يقوم بها المتعهدين عن طريق سلطة المياه األردنية – ويطلب من المتعهد تصريح العمل في كلتا
الحالتين التاليتين:
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 .1إذا كانت األعمال تتم على المرافق أو األراضي تحت إدارة مياهنا.
 .2واذا كانت األعمال تتم خارج المرافق او األراضي تحت إدارة مياهنا ولكنها تؤثر على مستوى الخدمات التي
تقدمها الشركة.

كيفية تطبيق نظام تصريح العمل

يتم تطبيق النظام بإستخدام:

 .1نموذجي تصريح العمل ( الممتد أو المحدد ) ويصدر على  4نسخ :
•

األولى ( األصلية ) – يحتفظ بها طالب التصريح .

•

الثانية – يحتفظ بها في المكتب الصادر عنه التصريح .

•

الثالثة – ويحتفظ بها في موقع العمل .

•

الرابعه – ويحتفظ بها في قسم السالمه والصحه المهنيه .

 .2تفاصيل نظام العزل واإلقفال – وترفق هذه الورقة مع تصريح العمل إذا كانت األعمال المطلوبة تتطلب تطبيق هذا النظام.

عملية الحصول على الموافقة
وهي مسئولية مدير ادارة الدائره المعنيه باصدار تصريح العمل ،ويعتبر الطلب للحصول على تصريح عمل موافق عليه ( إذا تم
توقيعه من قبل مدير االداره المعنيه ) تصريح عمل ساري المفعول.

من يوقع تصاريح العمل

ادارة العمليات
الصرف الصحي

المياه
مدير تشغيل شبكات المياه
مدير المياه الفاقده
مدير صيانة شبكات المياه

مدير الصرف الصحي

ادارة االنتاج والنوعيه

ادارة الخدمات الفنيه

مدير الصيانة

مدير االشراف

رئيس قسم صيانة محطات

مدير الدراسات

معالجة المياه

والتصاميم

مدير تشغيل المحطات واآلبار
مالحظة :إذا كان الشخص طالب التصريح مخول بالتوقيع على التصريح فعليه تقديم الطلب وأخذ الموافقة عليه من شخص آخر
مخول بالتوقيع وال يجوز أن يكون طالب التصريح والموقع عليه نفس الشخص ويتم اعتماد توقيع مدير ادارة الدائره المعنيه .

إدارة نظام تصريح العمل

المدراء التالية أسمائهم مسؤولين عن اصدار تصاريح العمل كل في مجال عمله:
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ادارة العمليات

ادارة الخدمات الفنيه

ادارة االنتاج والنوعيه

م –.أعمال الصرف الصحي.

م – .اعمال الصيانة.

م _ .اعمال الدراسات والتصاميم

م –.اعمال المحطات واآلبار.

م– أعمال محطات معالجة المياه .

م - .اعمال االشراف

م - .صيانة شبكات المياه
م –.تشغيل شبكات المياه

الملحق ( ب ) يبين شروط السالمة العامة والمستلزمات والمعدات الالزم توفيرها والتقيد بها من قبل المتعهدين والمقاولين

شروط السالمة العامة للمتعهدين والمقاولين
 .1على المقاولين والمتعهدين اتخاذ االجراءات الالزمه لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة جميع العاملين وعامة الناس في المواقع

وتزويد كافة العاملين لديهم بجميع االجهزه ومالبس الوقاية الشـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ــية ومعدات السـ ـ ـ ـ ـ ــالمة الالزمة و

الضرورية و حسب البنود أدناه و بالتنسيق مع المهندس المشرف و بدون ايه زياده على االسعار المتفق
عليها.

 .2على المقاول /المتعهد وضع اإلشارات التحذيرية و اتبا متطلبات السالمة العامة قبل بدء العمل و تقديم
خطة للسالمة العامة تشمل على سبيل المثال ال الحصر :

• أس ـ ــماء األش ـ ــخاص المس ـ ــؤولين عن الس ـ ــالمة العامة في المواقع (إس ـ ــم مش ـ ــرف الس ـ ــالمة
العامة) .

• تعليمات المقاول /المتعهد للعاملين الخاصة بالسالمة العامة والواجب إتباعها.

• خطة إدارة المرور و التى تشمل (اإلشارات التحذيرية  ,العاكسات ............... ,الخ)
• تقديم نسخة عن التصاريح للمعامالت و قبل البدء بالعمل.

• على المقـاول تحـديـد وتعليم مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر األخطـار مثـل ( كوابـل كهربـاء  ,تلفون  ،خطوط
الغاز .............الخ)

 .3على المقــاول اتخــاذ اإلجراءات الالزمــة لض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمــة العــامــة على الطرق و مرفق طيــه
مخططات إرشادية للسالمة العامة على الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مع أجهزة أمانة
عمان الكبرى و دائرة السير و المهندس المشرف بدون اية زياده على األسعار.

 .4ســتقوم شــركة مياهنا  /مهندســي اإلش ـراف المســؤولين عن األش ـراف ومتابعة التنفيذ بإجراء التفتيش
الدوري على السـ ـ ـ ــالمة العامة في مواقع العمل وفى حالة عدم االلتزام بمتطلبات السـ ـ ـ ــالمة سـ ـ ـ ــيتم

المطالبة بالتعويض االتفاقي من مس ـ ـ ـ ـ ــتحقات المقاول عن كل مخالفة من المخالفات الواردة أعاله
وحسب النموذج بمقدار ( )200-50دينار وحسب رأي المهندس المشرف.
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 .5على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار الالزم
بدون ايه زياده على االسعار.

 .6في حال تكرار المخالفه سيتم رفع قيمة الغرامه دون سابق أشعار بزياده مقدارها  100دينار.

المستلزمات والمعدات المطلوب توفيرها من قبل المتعهد
 .1توفير مستلزمات السالمه التاليه لكل أليه
• صندوق اسعاف
• طفاية حريق

• فلشر ( لواح)
• عاكسه

• كشاف واناره مناسبه

 -2توفير معدات السالمه ومالبس الوقايه الشخصيه التاليه لكل عامل-:
• حذاء سالمه
• خوذه لحماية الراس
• كفوف

• واقيات سمع في حالة العمل على كمبريسات
• سترة عاكسة

• عدد كافي من االقما البالستيكية
• اشارات ارشادية وتحذيرية
• شريط عاكس

• حواجز حماية

• عدم ترك مكان العمل بشكل غير آمن
• عدم استخدام معدات تسبب اعاقة حركة السيارات وااليذاء وذلك مثل البراميل

• يكون المتعهد هو المسوؤل عن تقيد العمال بقواعد السالمة العامة وعن مخاطر وأضرار قد تلحق بالمواطنيين
• توفير اوتدريب شخص مدرب ومؤهل للقيام بواجبات السالمة والصحة المهنية من قبل المتعهد
• يتحمل المتعهد اى خساره ناتجة عن عدم تطبيقه شروط السالمة العامة

• تكون مس ــولية متابعة وتنفيذ النقاط اعاله مع المتعهد المنفذ للعمل من قبل مهندس االشـ ـراف المس ــؤل عن متابعة
المشرو .
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ملحق ( ج ) يبين نموذج تعهد المتعهدين

نموذج تعهد المتعهدين لتطبيق شروط السالمه العامه

السيد المتعهد ........................................-:
بما أنه تم احالة العطاء على شركتكم عليك التقيد التام بأمور الصحه والسالمه العامه قبل وخالل وبعد العمل لمنع وقو الحوادث.

لذا يتوجب عليك في حالة الحفر في الشوار بوضع جميع معدات السالمه العامه الضروريه على الطرق والمنصوص عليها في قانون دائرة السير

وذلك لمنع وقو حوادث سواء كانت هذه الحوادث بالنسبه للعاملين في المشرو أو المشرفين أو لسائقي السيارات أوالمشاة أو غيرهم أذكر منها مايلي
وعلى سبيل الذكر وال الحصر -:
•

أقما مطاطيه بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.

•

وضع أضواء تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصا اذا كان العمل في الليل.

•

وضع شريط تحذيري حول مكان العمل مع االخذ بعين االعتبار بأن حركة جميع العاملين يجب أن تكون داخل هذا الشريط .

•

وضع حواجز اغالق حول الحفريه ومن جميع االتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفريه.

•

وضع اشارات مرور تحذيريه وارشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافه الكافيه.

•

استخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره في حاالت العمل الليلي قبل موقع الحفريه وبعده حتى نتمكن من توفير الحمايه الالزمه للعاملين

•

استخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفريه وبعد موقع الحفريه من اجل تنظيم عملية السير خصوصا اذا كان العمل في شار السير فيه

في الموقع .

باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.
•

عدم وضع أية مواد أخرى أووجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط بمنطقة العمل.

•

عدم استخدام أية مواد أخرى لتحل محل أدوات السالمه العامه المذكوره اعاله مثل البراميل والحجاره.

•

على جميع العاملين في الموقع ارتداء مالبس مرئيه بشكل واضح ليال حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.

•

على جميع العاملين في الموقع ارتداء جميع ادوات ومالبس السالمه العامه الالزمه في ذلك الموقع.

•

في حالة قيام المشرف باستالم العمل فيجب عليه تدقيق استخدام ادوات السالمه العامه في الموقع قبل االستالم.

•

في حال مخالفة المتعهد المور السالمه العامه فانه يوقف عن العمل واليتم استالم أى جزء من المشرو منه وتوقع عليه عقوبه ماليه تحدد

•

تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء موظفا لديهم أم من عامة الناس او أي حادث يلحق

حسب ماتراه الشركة مناسبا.

الضرر في ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تدابير السالمة العامة الالزمة والضرورية وال عالقة لشركة مياهنا امام القضاء بذلك
االسم ................:

التوقيع ......................:

التاريخ ...........................:
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نموذج التفتيش على السالمة
رقم العطاء:
التاريخ:

اسم العطاء:
المراقب:
مندوب المقاول:
الرقم

االلتزام

التصحيح المطلوب

1

مخططات ووثائق العطاء متوفرة في الموقع.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

2

صندوق اإلسعافات األولية متوفر ومجهز.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

3

منطقة العمل منظمة وخالية من العوائق.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

4

المستودع نظيف ومنظم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

5

المواد القابلة لالشتعال في أوعية مخصصة وإشارة التحذير متوفرة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

6

األدوات والمالبس الوقائية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

7

السترة العاكسة متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

8

جميع العوائق واألخطار متوفرة وموضحة ومعزولة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

9

اإلشارات التحذيرية واإلرشادية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

10

الممرات مفتوحة وسليمة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

11

حماية الحفر مستعملة حيث يلزم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

12

جنب الحفر خالي من العوائق والردم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

13

وسائل السيطرة على الغبار مستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

14

الخدمات األخرى كالكهرباء والهواتف محددة المسار.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

15

خطة تنظيم السير متوفرة وموافق عليها.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

16

خطة سالمة للمواقع الحساسة متوفرة (داخل الخزانات  ،مجرى السيول  ... ،الخ).

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

17

العمال خارج نطاق تحرك اآلليات الثقيلة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

18

التصرف باألنقاض حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

19

إدارة المواد الحساسة حسب األصول (مثل الكيماويات).

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

20

الدخول إلى األماكن المحصورة حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

البنأ أأد
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اإلجراء المطلوب

التوقيع

تاريخ اإلنهاء

رقم البند

التاريخ

مندوب المقاول

مالحظات (إذا لزم)

التفتيش

االسم:

التوقيع

التاريخ

المراجعة

االسم:

التوقيع

التاريخ

مخالفات رئيسية

البند رقم20 ، 19 ، 16 ، 14 ، 11 ، 8 ، 5 :

الغرامة 200.00 :دينارا

مخالفات ثانوية:

البند رقم18 ، 17 ، 15 ، 13 ،12 ،10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :

الغرامة 50.00 :دينارا

•

لتجنب المخاطر التي تنجم عن الحفريات يجب إتباع مايلي-:

.1

قبل البدء بتنفيذ الحفريات يجب التأكد من عدم وجود خطوط خدمات تحت األرض تتعارض مع أعمال الحفر وذلك مثل خطوط الكهرباء

.2

ضع اإلشارات التحذيرية الالزمة لجلب إنتباه األشخاص والسيارات تنبههم بوجود حفريات.

.3

والهاتف والغازعن طريق التأكد من الجهات المختصة أو أجهزة الكشف أو المخططات.

تدعيم جوانب الحفرية باألخشاب أو غيرها من الوسائل المالئمة لمنع اإلنهيار ويعتمد نو الدعائم على نو الحفرة وطبيعة االرض

وأوضا المياه الجوفية لذلك يجب تدعيم الحفرة التي يزيد عمقها عن ( 12 0سم ) بدعائم خشبية أو دعائم أخرى مناسبة مثل الصفائح

المعدنية حين تكون التربة غير ثابتة أو تفتقر الى التماسك.

.4

يجب أن تكون جوانب الحفرة مائلة للخارج بزاوية إرتكاز آمنه  45درجة.

.6

تسييج جوانب الحفرية بإقامة الحواجز الالزمة .

.5
.7
.8
.9

إستخدام طريقة الحفر بشكل مدرج على أن ال يزيد إرتفا أي جزء من الدرج عن 120سم فوق مكان العمل.

إقامة ممرات العبور للعاملين واالشخاص الموجودين في الموقع على أن تكون هذه الممرات مدعمة تدعيما جيدا ومقام عليها ( دربزين)

بحيث ال يقل عرض الممر عن (  65سم ) .

توفير وسائل آمنة للعاملين في الحفريات للوصول للحفرة والخروج منها كالساللم المناسبة والتأكد من إستخدامهم معدات السالمة الالزمة.
توفير اإلضاءة الكافية داخل الحفرية وحولها بحيث تغطي منطقة العمل بشكل جيد.
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 .10إبعاد نواتج الحفريات ( الطمم ) مسافة ال تقل عن متر واحد عن حافة الحفرة.
 .11عدم العمل داخل الحفرة اإل بعد إزالة الطمم من قبل المتعهد .

 .12إبعاد المواد المستخدمة في األعمال كاألنابيب والعدة مسافة ال تقل عن متر واحد عن حافة الحفرة وتدعيمها لمنع تدحرجها.
 .13إبعاد المركبات عن الحفرة وتأمين إصطفافها بشكل جيد مع وضع حواجز.
 .14عدم تحميل المعدات في الباكو وعدم إستخدامه كوسيلة للنقل.

 .15حراسة الحفرية وعدم تركها اإل بعد تسويتها واعادة األوضا كما كانت عليه سابقا.

 .16المتابعة واإلشراف على العاملين حتى إنتهاء العمل بالحفرية من قبل المسؤول المباشر.

 .17اإلستعانة بالمتعهدين في حالة وجود حفرية كبيرة وعدم وجود إمكانية تنفيذها شريطة إلتزام المتعهد بقواعد السالمة السابقة الذكر.
 .18توفير التدريب الالزم والمستمر لكافة المعنيين بذلك.

 – 31أوامر العمل -:
===========

سييوف يتم تسييليم المقاول كل موقع بأمر عمل منفصييل يتم فيه تحديد مدة العمل باالتفاق بين المهندس و المقاول على أن
يقوم المقاول بتجهيز التنسييقات الضيرورية مع المؤسيسيات المعنية  ،وسييتم خصيم مبلغ محدد حسيب ما هو مبين أدناه عن كل يوم
تأخير عن المدة المعتمدة في أمر العمل  ,و يتم احتسيياب مدة أمر العمل بصييورة تتناسييب مع قيمته قياسييا على كل من قيمة و مدة
المشروع التعاقديتين  ،وذلك حسب المعادلة التالية :
مدة امر العمل = قيمة أمر العمل مضروبا بمدة المشروع التعاقدية و مقسوما على قيمة المشروع الكلية التعاقدية .
أما قيمة الخصم على كل أمر عمل متأخر فتحسب كما يلي :
قيمة الخصيييم عن كل يوم تأخير في إنجاز أمر العمل = قيمة أمر العمل مقسيييوما على قيمة المشيييروع التعاقدية مضيييروبا في قيمة
تعويضات التأخير المشار إليها في جدول ملحق عرض المناقصة .
االلتزام بدليل ( )12بخصوص اجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والصادر

عن وزارة العمل وكم يلي:

دليل ()12
إجراءات العمل لتدابير السالمة
والوقاية الصحية المتبعة للحد من
انتشار فيروس كورونا
)المشاريع االنشائية(
تم مراجعة هذا الدليل من اللجنة الوطنية لألوبئة

محدث بتاريخ7 / 4 / 2020
2

7/4/2020
أول ا :مواقع العمل
 1تنحصر االعمال في المواقع على االعمال االنشائية األساسية للمشروعوبالحد األدنى من االيدي العاملة.
 2االلتزام بتطبيق إجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية المتبعةللحد من انتشار فيروس ك ورونا الدليل رقم (  ) 9للمؤسسات الصناعية
الكبيرة الصادر من وزارة العمل يستثنى منه الفصل السادس) مباني السكن
واالقامة (والعاشر) المطبخ وسوق التموين(
 3يتم انجاز جميع االعمال المكتبية بالعمل عن بعد باستخدام الوسائل ال تقنية. 4يتم استخدام مكاتب الموقع للضرورة فقط ومن قبل عدد محدود مناألشخاص
 5يتم تقديم برنامج عمل يومي من قبل المقاول يوضح فيه االعمال اليوميةوكشف بالعمالة التي يتطلب تواجدها) وبالحد األدنى (شامال أماكن السكن
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وأرقام الهواتف ووسيلة النقل
 6يتم توزيع المنشورات الخاصة بالوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا فيجميع مرافق المشروع
 7يتم تامين معدات الوقاية الشخصية(  ) PPEلجميع المتواجد ين في الموقعاإلنشائي حسب نوع الخطر
 8يتم تامين محطات تطهير كافية في مكان العمل عند المداخل والمخارج 9يتم تطهير مواقع العمل والمرافق المخصصة للعمالة بشكل يومي من قبلالمقاول باستخدام مواد معقمة.
 10عدم عقد أي اجتماعات داخل المكاتب واالكتفاء باالجتماعات منخالل وسائل االتصال التقنية.
ثاني اا :وقاية العاملين في الموقع:
توفير جميع وسائل السالمة ومعدات الوقاية الصحية على ان تكون بالحداألدنى كما يلي:
 1تامين مالبس خاصة للعمل في الموقع ويمنع مغادرة الموقع بها 2تامين قفازات ذات استعمال لمره واحدة على ان يتم تسليمها للعاملين قبلالدخول الى الموقع والتخلص منها قبل الخروج من الم وقع وفي أماكن امنة
3
7/4/2020
 3تامين) كمام طبي لمنع انتشار الرذاذ (بنصح بكمامات نوعN95 4وضع التدابير الوقائية للحد من أنتشار الحرائق 5العمل على فحص حرارة العاملين في الموقع قبل الدخول الى المواقعواثناء العمل وقبل الخروج من الموقع
 6االلتزام بتعليمات التباعد بين األشخاص المتواجدين في الموقع من عمالةومشرفين كحد ادنى متر ونصف
 7منع التجمعات للعاملين مهما كانت األسباب 8توفير وجبات طعام فردية للحد من التجمعات 9يقوم مشرف السالمة والصحة المهنية بمتابعة التقيد بجميع التعليماتالخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورنا المستجد واإلجراءات الواردة
أعاله.
 10يلتزم المقاول بتامين المطلوب حجرهم الى المواقع المعتمدة من الجهاتالمختصة.
 11االستمرار بتغي ير الكمامات الطبية كل ساعتين للعمال المعرضينلألغبرة بشكل مباشر.
 12توفير كميات من المياه للعاملين موزعة في كل موقع من مواقع العملوسهولة الوصول اليها.
 13وضع إشارات الزامية تمنع لمس الوجه وااللتزام بالمعدات الخاصةبالسالمة وحسب معايير االعمال االنشائية والمعدات الخاصة بالمخاطر
الفيروسية مثل الكمامات الطبية والقفازات الطبية قبل ارتداء قفازات االعمال
االنشائية.
 14االلتزام بمعايير السالمة والصحة المهنية والتعليمات واألنظمةالصادرة بموجب قانون العمل األردني.
 15االلتزام من قبل المقاولين بتطبيق نظام رقم (  ) 7ونظام رقم) ) 42والنظام (  ) 43حسب متطلبات قانون العمل.
 16عدم استخدام كمامات طويلة األمد) القابلة للغسيل (لعمال االنشاءاتالمعرضين لألغبرة.
4
7/4/2020
ثالث اا :التنقل
 1نقل) العمال والمشرفين (حسب الدليل رقم (  ) 11وسائط النقل الصادر منوزارة العمل
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 2يتم تحديد المركبات المستخدمة من قبل المقاول لنقل العمالرابع اا :نقل البضائع
 1يتم تطهير كافة المركبات القادمة والمغادرة عن طريق رش موادالتطهير وعزل السائق بشكل مباشر في منطقة التطهير المتواجدة في
مداخل ومخارج المشروع.
 2يتم توزيع المنشورات التوعوية بفيروس كوفيد  19لكل السائقين. 3تامين جميع السائقين بمعدات الوقاية الشخصية من خالل صندوقمخصص لهذه المعدات.
يلزم االلتزام ألمر الدفا رقم  11لسنة  2020وكما يلي:
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 - 32تعليمات صرف المواد من المستودعات الى المقاولين
فيما يتعلق مبشاريع الوصالت املنزلية اجلديدة ومشاريع استبدال خطوط املياه واية عطاءات اخرى يتطلب تنفيذها استالم قطع من مستودعات
الشركة ،واليت تقدم فيها شركة مياهنا املواد اىل املقاول ،يراعي بأن تكون آلية تسليم املواد اىل املقاول من مديرية املستودعات وإعادهتا من
قبل املقاول اىل مديرية املستودعات بعد انتهاء املشروع حسب اإلجراءات املوضحة أدناه :
 -1يقوم كل مقاول بتفويض شخص ميثله ملراجعة وإستالم املواد من املستودعات مبوجب كتاب رمسي صادر من قبل املقاول ولكل
عطاء على حدة مع جواز تفويض نفس املفوض على اكثر من عطاء واحد عامل ،وعلى ان يتم اعتماد التفويض من قبل االدارة
املعنية مبوجب كتاب رمسي موثق فيه اسم الشخص املفوض وتوقيعه على ان يتم إرفاق نسخة عن كتاب التفويض مبلف العطاء
وإرسال نسخة اىل مديرية املستودعات.
 -2تقوم مستودعات شركة مياهنا بصرف املواد اىل الشخص املفوض من املقاول مبوجب طلب لوازم موقع من املهندس املشرف ورئيس
القسم او مدير املديرية ذات العالقة مع تثبيت ارقام املعامالت على طلبات اللوازم حبيث تصرف املواد وفقا للنموذج املعتمد الذي
حيدد القطع املطلوبة ولكل معاملة على حدة ( مرفق رقم (.))1
 -3يلتزم مأمور املستودع بتثبيت نوع ومنشأ ( املصنعية) املادة املصروفة على سندات الصرف.
 -4تسلم املواد اىل الشخص املفوض من املقاول مبوجب مستند صرف موقع من أمني املستودع وتوقيع ممثل املقاول املفوض وختم
مستند صرف املواد باخلتم الرمسي املعتمد عن املقاول ( ختتم الصفحات املكربنة أيضا) مع حتديد رقم العطاء على مستند الصرف.
 -5يف حال عدم توفر مادة يف املستودع حلاجة آنية لتنفيذ معاملة ،يطبق ما ورد بعقد العطاء اخلاص باملعاملة هبذا اخلصوص.
 -6يقوم املقاول بعد هناية أعمال املشروع بتقدمي كشف باملواد اليت قام برتكيبها ضمن أعمال العطاء مصادق عليه من قبل املهندس
املشرف ومدير املديرية املعنية.
 -7تقوم املديرية املعنية بتدقيق الكشف الوارد يف البند ( )6وإعتماده مت حتويله اىل مديرية املستودعات.
 -8تقوم مديرية املستودعات باصدار كشف يبني الفروقات بني املواد املصروفة واملستخدمة للعطاء ،وتكون صالحية هذا الكشف
ثالثون يوما ويصدر ملرة واحدة فقط ويتم تسليمه للمقاول أو الشخص املفوض.
 -9يُلزم املقاول بتربئة ذمته من املستودع ( إعادة املواد) خالل ثالثون يوما من إستالم كشف مديرية املستودعات ،وعلى ان يتم مراجعة
املستودع ملرة واحدة فقط.
 -10تشكل جلنة ملدة عام تكون مهمتها استالم وتدقيق املواد املرجتعة من قبل املقاولني عند انتهاء العطاء وفقا لكشف فروقات املواد
الصادر من قبل مديرية املستودعات.
 -11يف حال عدم قيام املقاول بتربئة ذمته من املستودع ضمن الفرتة احملددة يف الفقرة رقم ( )9تقوم مديرية املستودعات بإحتساب
رصيد املواد املتبقي يف حوزة املقاول بالتنسيق مع املهندس املشرف وحتميل املقاول القيمة املالية لرصيد املواد وملحقاهتا املتبقية يف حوزته
وحسب سعر آخر شراء هلذه املواد مضافا إليه نسبة  ( %25أتعاب إدارية وبدل ختزين ) وحسب تقرير جلنة اإلستالم املشكلة هلذه الغاية.
 -12يف حال التزام املقاول بتربئة ذمته ضمن الفرتة احملددة يف الفقرة رقم ( )9وقيامه بإعادة رصيد املواد املوجود لديه ال تقبل اية مواد
من أي مصدر آخر حيث يلزم بإعادة نفس املواد املصروفة إليه من مستودعات الشركة وعلى أمني املستودع وجلنة اإلستالم مراقبة ذلك
ويف حال عجز املقاول عن إعادة نفس املواد يغرم قيمتها املالية مضافا إليها نسبة  ( %20أتعاب ادارية وبدل ختزين ) وحسب تقرير
جلنة االستالم املشكلة هلذه الغاية.
 -13حيظر على أي مقاول إستخدام املواد وملحقاهتا يف أي مشروع أو عطاء آخر.
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 -14ال جيوز اجلمع بني الغرامتني احملددتني يف البند رقم ( )11والبند رقم (  )12لنفس املادة.
 -15مينع صرف أي مواد من مستودعات الشركة بدل املواد اليت قام املقاول برتكيبها ومل يتم إستالمها من مستودعات الشركة حسب
االصول.
 -16ترفق هذه التعليمات بوثيقة دعوة العطاء والعقد الناتج عنه حبيث تكون ملزمة قانونا للمقاول.
-33مطالبات بدل االضرار واصالح الخطوط
 .1إحتساب أثمان المياه المهدورة للخط المتضرر بواقع ( )1.78دينار  /م 3وحسب قرار مجلس ادارة سلطة
المياه رقم ( )281الخاص بأسس تقدير كميات المياه المستغلة بطريقة غير مشروعة ،فتكون تكلفة المياه
المهدورة كما هو موضح في العامود الثالث من الجدول أدناه ،بحيث تم احتساب القيمة كحاصل ضرب
3.
كمية التدفق الموضح في العامود الثاني (م/3ساعه) للخط المتضرر مضروبة بـ  1.78دينار/م
تكلفة المياه المهدورة
كمية التدفق*
القطر (ملم)
3
(دينار/ساعه)
(م /الساعة)
3
1
2
4.984
2.8
25
8.9
5
32
32.04
18
63
85.44
48
100
178
100
150
320.4
180
200
398.4
280
250
676.4
380
300
1210.4
680
400
2136
1200
500
2670
1500
600
3738
2100
700
4984
2800
800
6230
3500
900
7476
4200
1000
11036
6200
1200
14952
8400
1400
*كمية التدفق تم حسابها باستخدام معادلة  Manningوعلى سرعه  1.5م/ث و ضغط(  6-5بار
باالنسياب)
 .2يكون تكلفة اجور االيدي العاملة كما يلي :
 مواسرجي  5.85 :دينار  /ساعة . مواسرجي عام  6.85 :دينار  /ساعة . فني لحام  6.19 :دينار  /ساعة . مراقب صيانة  4.35 :دينار  /ساعة . مراقب توزيع  4.35 :دينار  /ساعة . مهندس  11.75 :دينار  /ساعة .234
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 .3تكون تكلفة المركبات واالليات المستخدمة :
 باكهو  11.5 :دينار  /ساعة . كمبريسر  11.9 :دينار  /ساعة . ماكينة لحام كهرباء  20.00 :دينار  /ساعة . بكبات شاصي طويل  7.00 :دينار  /ساعة . سيارة مهندس  6.00 :دينار  /ساعة . سيارة مراقب توزيع  6.00 :دينار  /ساعة . سيارة مراقب صيانة  6.00 :دينار  /ساعة . ماكنة لحام البولي ايثيلين  15.00 :دينار  /نقطة لحام . ترك لودر  23.00 :دينار  /ساعة . مضخه  20 :دينار/ساعة..4
.5
.6
.7
.8
.9

تقدر أثمان القطع المستخدمة باالصالح من خالل مديرية المستودعات حسب اخر سعر شراء مضافا ً اليه
نسبة  %20رسوم ادارية ورسوم تخزين .
يتم اعتماد االسعار المطبقة حاليا ً فيما يخص تكلفة اعادة االوضاع ( موضحة في نموذج المطالبة المرفق)
.
ال تقل قيمة اي مطالبة عن مبلغ ( )150دينار.
اعتماد النموذج المرفق إلعداد المطالبات المالية حيث تم ادراج خانه في جدول المطالبه لبيان مدة
هدرالمياه بالساعه ومده تزويد المنطقه بالمياه.
ان يتم اعالم وتزويد مندوب االشراف بنسخه عن تكلفة االضرار والمياه المهدوره (قيمه المطالبه)
وقبل ارسالها للسادة ادارة الشؤون الماليه.
ان يتم العمل بالتوصيات اعاله بعد اقرارها من قبل هيئة المديرين الموقره ،بحيث يتم تضمين ذلك في
وثائق العطاءات وحسب االصول.

 .10إعادة النظر باالسعار سنويا ً .
-34العمالة الوافدة:
على الشركات املنفذة ملشاريع املياه والري عدم استخدام أي عامل وافد اال بعد حصوله على تصريح عمل ووضع الشروط الكفيلة بتسييل
كفالة أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عماله وافده دون حصوهلم على تصريح عمل سارية املفعول ,وذلك هبدف تنظيم سوق العمل وضرورة
حصول العمال الوافدين على تصاريح عمل قانونية

• انتهاء العقد:

ينتهي العمل هبذا العقد بانتهاء مدة العطاء وهي  120يوما "تقوميياً" بغض النظر عن قيمة األعمال املنفذة أو انتهاء املخصصات
املالية.
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-36الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة المالية ليتم صرفها حسب األصول:
أ.

مطالبة الدفعة المقدمة على العطاء:
 .1كفالة بنكية للدفعة المقدمة ).(Advance Payment
 .2قرار احالة.

ب .المطالبة االولى للمشاريع قيد التنفيذ:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول  +كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة)
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3نماذج الكيل وجداول كميات العمل الفعلي موقعة حسب األصول.
 .4قرار االحالة.
 .5وصل قبض رسوم قرار االحالة.
 .6االتفاقية الموقعة مع المقاول.
 .7كفالة حسن التنفيذ سارية المفعول لحين انتهاء أعمال العطاء موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .8بوليصة التأمين سارية المفعول موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .9أمر مباشرة العمل.
 .10األوامر التغييرية ان وجدت.
 .11جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .12تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .13موافقة شركة مياهنا على كادر العمل.
 .14الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
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ج .الوثائق الواجب ارفاقها من المطالبة الثانية حتى النهائية:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول مع كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة).
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3جداول كميات العمل الفعلي ونماذج الكيل موقعة حسب األصول.
 .4األوامر التغييرية ان وجدت.
 .5جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .6تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .7نموذج المخالصة عن دفعة األنجاز.
 .8الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
د .الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة النهائية (استرداد المحتجزات):
 .1تقديم كتاب حسم حسب النسب الواردة في الشروط الخاصة بتقديم المخططات المرجعية ) (As Builtالبند
رقم ( )4شروط واحكام عامة.
 .2براءة ذمة من ضريبة الدخل ملصق عليها طوابع بقيمة  200فلس.
 .3نموذج (د )10-مخالصة عن دفعة االنجاز عند االستالم األولي.
 .4كفالة صيانة موافق عليها من قبل المهندس المشرف .خصم .%5
 .5تقرير لجنة االستالم األولي.
 .6براءة ذمة من أمانة عمان.
 .7شهادة مطابقة الفحوصات المخبرية موقعة من قبل المهندس المشرف.
 .8نموذج غرامة التأخير.
 .9براءة ذمة من مستودعات مياهنا.
 .10براءة ذمة من شركة االتصاالت االردنية

 .11براءة ذمة من شركة الكهرباء االردنية
 - 1على المقاول االنتباه للفحوصات المطلوبة داخل العطاء
2

– ان الكميات الموجودة في بنود جدول الكميات قابلة للزيادة او النقصان وحسب ظروف الموقع و طبيعة توفر تصاريح
الحفر و سعات الشوارع و ال يحق للمقاول المطالبة بفرق اسعار او اي عطل او ضرر او اي تعويضات اخرى مهما كان
نوعها نتيجة الزيادة او النقصان من قيمة اي بند

 3يكون المقاول مسؤوال" عن اية اضرار تحصل للخدمات الخاصة بالطرف االول او اي طرف اخر
4

الكميات الموجودة بجدول الكميات فيما يخص االسفلت والتراب تقريبية حسب الواقع ومسؤولية المقاول تحديد حدود
الشوارع التنظيمية والتنفيذ ويعود لجهاز االشراف اتخاذ قرار التنفيذ باالسفلت او الجزء الترابي وال يجوز للمقاول المطالبة
بفروقات على االسعار سواء كانت الزيادة في البند الترابي أو االسفلت
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جدول الكميات
 -1مقدمة:
 1-1تعتبر هذه المقدمة جزء ال يتجزأ من جدول الكميات وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
 -2-1تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار
 -3-1على المناقص وضع أسعارهم بالدينار األردني.
 -4-1إن مواصفات ووصف األعمال للبنود المبينة في جداول الكميات غير مفصلة في الجداول وعلى المناقص مقدم العطاء الرجوع
إلى المواصفات والمخططات والشروط للتأكد منها قبل وضع أسعاره.
 -5-1على المناقصين وضع اسعارهم الفردية للبنود على أساس السعر لكل وحدة كيل لجميع األعمال المبينة في جداول الكميات
وتعتبر هذه األسعار ملزمة للمقاول وصالحة لجميع األعمال المطلوب تنفيذها في أي موقع ضمن مناطق العطاء العطاء وتكون هذه
األسعار شاملة لجميع التكاليف من أيدي عاملة وأجور وآليات واألرباح والرسوم والضرائب وأي مصاريف أخرى تترتب على
المقاول بموجب شروط العقد إن كا ن منصوصا" عليها صراحة أو ضمنا"  ،وال يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في األسعار ألي
سبب كان إال في الحاالت التي تجيزها شروط العقد.
 -6-1تنفيذ جميع األعمال بموجب جداول الكميات والمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس سواء ذكر ذلك أو لم يذكر ضمن
البنود في هذه الجداول وتعتبر كلها متممه لبعضها البعض.
 -7-1على المقاول أن يضمن أسعاره لتكلفة جميع األعمال الالزمة للتحكم بالمياه حينما تكون الحفريات في أرض مغمورة بالمياه
وحيثما يحدث تقاطع بين خطوط الصرف الصحي مع خطوط المياه إن حدث ذلك ومع العبارات ومع المصارف السطحية أو خطوط
مياه أخرى بما في ذلك االحتياطات الضرورية لتوفير المياه لمنطقة العمل.
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 -8-1تشمل األسعار اإلفرادية أيضا" على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال المؤقتة والمعدات االنشائية والحراسة واإلنارة
وتوفير الممرات اآلمنة للمواطنين والسالمه العامه في الموقع و للعمال و كذلك األرباح وأية نفقات أخرى شامال" جميع األخطار
وااللتزامات الواردة أو التي ينص عليها العقد.
إضافة إلى ذلك فإن األسعار اإلفرادية واألجور تعتبر شاملة" لحماية وتثبيت جميع أعمال المواسير والعبارات والكوابل وجميع
الخدمات والمرافق المبينة وغير المبينة على المخططات التي يمكن أن تتعرض للخطر أثناء تنفيذ عمليات المقاول وتشمل األسعار
كذلك تكاليف الفحوص التي يطلبها المهندس وكذلك تشمل عمل وتحضير وتقديم المخططات التنفيذية وكذلك المخططات المرجعية.
 -9-1تعتبر األسعار الواردة في جدول الكميات شامال على سبيل المثال و ليس حصرا توريد و تمديد و نقل انابيب المياه و تركيب
القطع على اختالف انواعها و اقطارها و الفحص و الغسيل و التعقيم و تغليف الوصالت و الطمم بانواعه و اعادة االوضاع و نقل
االنقاض و جميع ما يلزم .
 -10-1تكون األسعار التي يضعها المقاول شاملة" حماية اإلنشاءات القائمة والخدمات وإزالة واعادة تركيب األطاريف وإعادة وضع
السطوح كما كانت عليه واألدراج وحديد الحماية على جوانب الطرق والجسور وإشارات المرور واألسيجة وكل الخدمات والمنشآت
التي قد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك إزاحة أو تغيير خطوط المواسير القائمة تحت األرض وأية خدمات أخرى وكذلك
إعادة زراعة الشجيرات والتربة الزراعية وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة المهندس.
 -2على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
 -3أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشموال" في عملية
الكيل.
 -4يكون الكيل والدفع كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامال" جميع متطلبات العقد
بموجب المواصفات و تعليمات المهندس.
 -5على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع أنوع الخرسانه والمونة وبدون أي عالوات أو فروقات في
األسعار.
 -5صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل األسعار بدون بيان االسباب.
 -6الكيل والدفع:
 .1إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من المهندس لن يكون
مشموال في عملية الكيل.
 .2تعتبر األسعار االفراديه الوارده في جدول الكميات شامله لتكاليف اعمال الربط على الخطوط القائمه
بما فيها القطع الالزمه مثل الكوالرات و التيهات و االكواع...الخ من القطع الالزمه.
 -7في حالة تقصير المقاول بالحصول على التصاريح الالزمة من امانة عمان او و ازرة االشغال العامة أو البلدية بسبب تأخره
بإعادة األوضا للمعامالت المنفذة أو أية مطالبات لألمانة او البلدية او األشغال او أية أسباب أخرى سيتم الغاء العطاء
وتسييل الكفاالت وعدم السماح للمقاول بالدخول بأية عطاءات مستقبلية من شركة مياهنا.

شروط اضافية :

 .1اليتم اصدار امر مباشرة اال بعد استكمال المقاول تقديم البيانات المطلوبة منه ( بوالص التامين  /كفاالت ..الخ ) و يبدأ
احتساب مدة الـ  42يوما  ((8/1)-مباشرة األشغال ) من الفصل الثامن من ( الفيديك ) و بعد استكمال المقاول تقديمه

كافة الوثائق المطلوبة اعاله والموافق عليها خطيا من مياهنا

 .2ان اي عينة مخالفه من حيث مواصفات اعادة االوضاع او التعبيد او التأمين او عرض الحفر وقص االسفلت تستوجب
ان يقوم المقاول وعلى حسابه الخاص باعادة حفر المخالفه لهذا الجزء من العطاء اوامر الشراء (الخط كامل) واعادته

حسب المواصفه ومرهون بنجاح العينات

 .3اضافة على المادة ( )5/14التجهيزات اآللية و المواد المقصود استعمالها في االشغال ( التحضيرات )

 .4يتم الغاء ما ورد في المادة اعاله من الشروط العامة و يضاف ( يكون المبلغ االضافي الذي يتم تصديقه معادال (
 ) %50بدال من (  ) ) %80من كلفة المواسير فقط دون القطع و المواد االخرى
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 .5يلغى ما جاء في البند رقم  21شهادة الفريق الثالث و يضاف التالي ( على المقاول (المورد) تقديم ثالث شركات
فاحصة عالميه وتقوم مياهنا باختيار واحده منها تحضر منها شهادة فحص الطرف الثالث على ان يكون من ضمنها
اثنتان من الشركات التالية على االقل ) .) SGS,TUV,B.V, LLOYODS

 .6يلغى ما ورد في المادة  3/1/1التواريخ و االختبارات و المدد و االنجاز بند  1/3/1/1التاريخ االساسي من الشروط
العامة الجزء االول من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية  2010الطبعة الثانية المعدلة  2013و يستبدل

بما يلي  :تعديل التاريخ االساسي للعقود بحيث يعتبر تاريخ فتح العروض هو التاريخ االساسي

 .7على المقاول االلتزام بمواصفات وزارة االشغال للمقاطع الطولية و العرضية في الطرق التابعة لوزارة االشغال وتعاميم
وزير االشغال العامة واالسكان ذوات االرقام /5مشاريع الطرق 55735/تاريخ  ,2009/12/27ورقم /5تصاريح

طرق 15361/تاريخ  2012/5/21والتعميم رقم /5تصاريح طرق 1138/تاريخ  2013/1/13وحسب المخططات النموذجية
المرفقة وااللتزام باي تعديالت صادرة من مالك الطريق او متطلبات خاصه اخرى مهما كانت سواء كانت تغليف

بالخرسانة او تمديد بدون حفر وايضا المواسير البالستيكية للمقاطع العرضية للخدمات المستقبلية ويعتبر جميع ما

ذكر محمال على االسعار المقدمة واليحق للمقاول المطالبة بفروقات االسعار

 .8أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم فوق ظهر الخط أقل من  1متر.
 .9في حال عدم كفاية المنهل في  Typical Drawingللتجهيزات المطلوب تركيبها داخله فعلى المقاول تقديم مخططات
عمل تفصيلية للمنهل و التجهيزات تبين التجهيزات االنشائية و الميكانيكية و حسب المواصفات الفنية المعتمدة من
الجهه الصانعة لهذه التجهيزات ( محابس ,عدادات ,اكواع....الخ ) او اية تفاصيل الزمة و اخذ الموافقة عليه قبل

البدء بالتنفيذ و ال يحق للمقاول المطالبة باية فروقات اضافية مهما بلغت

 .10عند اكتشاف ان الخط يمر بجانب او فوق او يتقاطع مع حفرة امتصاصية و من اي جانب او لمجرد الشك بذلك
بوجود مؤشرات كرطوبة التربة او تلوثها بمياه صرف صحي او وجود رائحة اة اي داعي للشك بذلك فعلى المقاول ان
يقوم بمحاولة االبتعاد قدر االمكان عن مكان الشك بموافقة المهندس و بعكس ذلك ان يقوم بتغليف خط المياه

بالخرسانة المسلحة و حسب المواصفات و المخططات و تعليمات المهندس و يكون كل ذلك محمال و مشموال بسعره

 .11على المقاول و عند تقديم الـ  shop drawingمراجعة شركة مياهنا لتنزيل خطوط الكبالت االرضية  132ك.ف و اي
خدمات متوفرة لغايات التنسيق و تجنب الضرر

 .12على المقاول القيام بتركيب نقاط للفحص حيثما يلزم شامال" جميع القطع الالزمة واجراء الفحص الجرثومي بشركة
مياهنا وحسب تعليمات المهندس المشرف على الخط المقترح ألخذ العينات واجراء الفحوصات المطلوبة في العقد على

أن يكون ذلك مشموال" في سعر البند .

 .13على المقاول توريد اي قطع مواسير او عدد او اي تجهيزات من اي نوع او قياس او قطر لغايات انجاز الفحوصات
المطاوبة ( ضغط و تعقيم ) و تكون محملة على سعر البند اعاله

 .14السعر يشمل مسئولية التنسيق مع كافة الدوائر و شركات الخدمات و حتى الحصول على تصاريح العمل الالزمة النجاز
العمل تكون بالكامل من مسئولية المقاول و اية متطلبات اضافية تطلب من الدوائر و الشركات اعاله تتطلب اصدار

اوامر تغييرية تعطي الحق لشركة مياهنا عمل اي اجراء لتنفيذ العمل جزئيا او كليا من خالل مقاول اخر او من خالل

كوادر الشركة او ايقاف العمل و الغاء العطاء و ال يحق للمقاول عندها المطالبة بقيمة اي تعويضات او اعمال او كلف
منجزة جزئيا او كليا و يسود هذا الشرط على اي شرط ذكر في هذا العطاء و في اي مكان و يعتبر الشرط الوحيد في

حالة الخالف على كل ما يتعلق بالحصول على تصاريح العمل.
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 .15يلتزم المقاول بالتعبيد خالل مدة زمنية ال تتجاوز  48ساعة من تاريخ انتهاء األعمال باستثناء تعبيد نقاط
التوصيل أو الفصل ويتحمل المقاول أي تأخير متعلق بالتعبيد ,ويتم توجيه انذار للمقاول وتطبيق (القائمة
السوداء) وفي حالة تقصير المقاول بالحصول على التصاريح الالزمة من امانة عمان او وزارة االشغال العامة
أو البلدية بسبب تأخره بإعادة األوضاع للمعامالت المنفذة أو أية مطالبات لألمانة او البلدية او األشغال او أية
أسباب أخرى سيتم الغاء العطاء وتسييل الكفاالت وعدم السماح للمقاول بالدخول بأية عطاءات مستقبلية من
شركة مياهنا.

 .16يتم تسعير البنود الترابية أقل ب  %15كحد أدنى من السعر االفرادي المقدم لبند االسفلت.
 .17على كافة المناقصين المشاركين بالعطاءات المطروحة من قبل شركة مياهنا مراجعة مديرية العطاءات و
المشتريات لالطالع على قائمة المناقصين المدرجين عل القائمة السوداء لغايات عدم التعامل مع المناقصين
المدرجين على القائمة السوداء و تقديم اية عروض مصدرها هذه الشركات علما بانه سوف يتم استبعاد اي
عرض غير ملتزم بذلك.
 .18يحق لشركة مياهنا تزويد المقاول باي معامالت اضافية ضمن صالحيات مناطق خدمة شركة مياهنا -مياه االردن
في حال الغاء معاملة من المعامالت االصلية او في حال عدم الحصول على التصاريح الالزمة او الي سبب اخر
ادى الى الغاء معاملة ومن دون المطالبة باي فروقات اسعار وحسب كميات الوفر في العطاء

طريقة الدفع للمقاول:
فيما يخص مطالبات المقاول يتم تقديم المطالبة لشركة مياهنا للتدقيق والمصادقة ثم ترفع المطالبات لسلطة
المياه ويتم دفع المطالبة خالل  90يوم ويلغي هذا الشرط اي شروط سابقة بخصوص مدة الدفع.

جدول الكميات ()1
الرقم

1

بيان العمل

وحدة الكمية سعر الوحدة (رقما
وكتابة
الكيل
فلس دينار

المبلغ
فلس دينار

أعمال مواسير الدكتايل DIP
توريد و تمديد و فحص و غسيل و تعقيم خط مياه من مواسير الدكتايل و
السعر يشمل ايضا و توريد و تركيب الشريط التحذيري و التسويه و
التنظيف و الحفر في جميع انواع التربه و بسطوح مختلفه و توريد الطمم
الناعم (رمل صويلح ) حول المواسير و الطمم الى السطح العلوي و عمل
بيس كورس بسماكة  30سم او/و من تدرج واحد مع الرش بالماء و الدحل
على طبقتين و كذلك يشمل تقديم وصب الدعامات الخرسانيه ( Thrust
 ) Blocksو إعادة األوضاع و نقل األنقاض الى األماكن المخصصة لطرح
االنقاض و حسب رأي المهندس المشرف و يشمل ايضا توريد وتركيب
جميع القطع من مفاتيح ومحابس والهوايات ومناهل خرسانية و اكواع
و تيهات و نقاصات و سدادات و مرابط و القطع الخاصه و الفلنجات
والهوايات ومحابس الغسيل مع المناهل حيث يلزم وحسب المخططات و
يشمل ايضا شبك الخطوط الجديدة مع الخطوط القديمة و على كامل مسار
الخط المقترح مع كامل القطع الالزمة و حسب تعليمات المهندس و عمل
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1-1
1-2

الوصالت الالزمه مع الخطوط القائمه او المقترحه وفصل الخطوط القائمة
و القديمه و تقديم جميع المواد و التجهيزات الالزمة التمام العمل و اجراء
فحص التسرب ( الضغط الهيدروليكي ) و فحص الدك والسعر يشمل تقديم
وصب خرسانة مسلحة بقوة كسر  250كغم/سم 3للتغليف في حال كان
الطمم فوق ظهر الماسورة اقل من ( )1م حيث يلزم و جميع متطلبات العقد
بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات و موافقة المهندس
المشرف و مهما كان ضغط الخط
توريد وتمديد خط مياه قطر ( 200ملم ) دكتايل  C40يمدد في ارض ذات
م.ط
سطح اسفلت او بالط او باطون
توريد وتمديد خط مياه قطر ( 200ملم ) دكتايل  C40يمدد في ارض ذات
سطح ترابي او  ( MCيكون سعر البنود الترابية أقل ب % 15من السعر م.ط
االفرادي المقدم في االسفلت لنفس البند

475
1

توريد وتركيب مخفف ضغطFlanged pressure reducing valve

2

) (PRVقطر  200ملم مع عداد  E.Mقطر  200ملم ضغط  25بار و
السعر يشمل أيضا التيهات و األكواع و الفلنجات و قطع الوصل
 Dismantling Jointsو غيرها من القطع الالزمة مع توريد و تركيب
 Puddle Flangesو كل ما يلزم لتنفيذ العمل حسب األصول مع القطع
الالزمة ويشمل العمل إنشاء غرف المحابس أو العدادت (مناهل) حسب
المواصفات و المخططات النموذجية المرفقه شامال توريد و تركيب حديد عدد
التسليح و السعر يشمل الحفر في جميع انواع االسطح و الطمم و إعادة
األوضاع ونقل االنقاض الى االماكن المحددة من قبل الجهات المختصة و
وتوريد وتركيب الغطاء و االدراج و استعمال االسمنت المقاوم لالمالح
وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك الي قطر والسعر يشمل
خرسانة النظافة وجميع مايلزم النشاء المناهل وعلى المقاول تقديم مخطط
 Shop Drawingوأخذ الموافقة عليه من مياهنا قبل البدء بالتنفيذ.على ان
يتم احضار الكتالوجات قبل التوريد ألخذ الموافقة
المجموع

1

جدول الكميات رقم ( :)2المبلغ االحتياطي
الرقم الوصف
-1

المبلغ (دينار)

مبلغ احتياطي اليه اعمال غير منظوره

 5000دينار

مجموع جدول رقم 2

 5000دينار

مجموع جدول كميات رقم 1
242
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024A.docx

نسبه الزياده او النقصان
مجموع جدول كميات رقم 1بعد الزياده او النقصان)
مجموع جدول كميات رقم  2المبلغ االحتياطي
المجموع االجمالي شامال الضرائب و الرسوم لجداول الكميات (رقم  1بعد
الزياده او النقصان) 2+

5000

المجموع الكلي فقط(القيمه االجماليه للعطاء رقم........./.......:
وكتابه)…………………………دينار أردني
اسم المتعهد ..................................................................
توقيع المتعهد .............................................................-:
عنوان المتعهد ............................................................-:
التاريخ......................................................................-:

الخاتم

243
\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2020\Tender Documents\Amman\C-T\C-T-20-0024A.docx

