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

تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في
محافظة إلزرقاء /عدإ لوإء إلرصيفة
C-T-22-0001-Z

وثائق العطاء
2022

 آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة  3:00من مساء يوم الخميس الموافق 2022/06/23 يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحا ً لغاية الـ  11:30ظهراً من يوم الثالثاءالموافق 2022/06/28
 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء الموافق 2022/06/28
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الجزء األول
دعوة العطاء
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تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة
(1تدعو شركة مياه إالردن – مياهنا إلمناقصين إلمتخصصين لتقديم عروضهم وعلى إلنماذج إلمرفقة لشرإء إلموإد إلوإردة في جدإول إلموإصفات
وفقاً للموإصفات وإلشروط إلعامة وإلخاصة وإلنماذج وتعليمات إلدخول في إلعطاء إلمرفقة

 )2يمكن للشركات إلمناقصة تقديم إلعروض لمادة وإحدة إو أكثر وسيتم تقييم إلعروض وإالحالة حسب إلمادة إال إذإ ذكر خالف ذلك في
إلموإصفات .

 )3على إلمناقصين إلرإغبين بمعلومات إضافية إالطالع على وثيقة إلعطاء مرإجعة شركة مياه إالردن – مياهنا – مديرية إلعطاءإت على إلعنوإن
إلمذكور أدناه علماً بأن إخر موعد لبيع وثيقة إلعطاء هو إلساعة من مساء يوم إلخميس إلموإفق2022/06/23

 ) 4على إلمناقصين إلرإغبين بشرإء نسخة كاملة من وثائق إلعطاء دفع مبلغ ( )200دينار /مائتا دينار إردني غير مستردة قبل إخر موعد لبيع
وثيقة إلعطاء .

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة التقل عن (  9000.00دينار ) تسعة إآلف دينار ككفالة دخول إلعطاء صادرة عن إحـد إلبنوك

إلعاملة في إلمملكة إالردنية إلهاشمية( ,وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ إيدإع إلعروض

لذلك إلعطاء ألمر شركة مياه إألردن وحسب إلشروط إلعامة وإلنموذج وبخالف ذلك ال يقبل إلعرض

 )6تعتبر هذه إلدعوة وإلتعليمات مكملة للشروط إلعامة وإلخاصة للتعاقد وتكون لها قوة إلعقد لشرإء إلموإد وملزمة للمناقصين  ،وللجنة إلعطاءإت
حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود إلتعليمات .

 )7يبدأ موعد تسليم إلعروض على إلعنوإن إلمذكور أدناه من إلساعة  08:30صباحاً لغاية إلـى  11:30صباحاً من يوم إلثالثاء إلموإفق
2022/06/28

 )8معايير إلتأهيل تكون طبقا للتالي :إلمقاول يجب أن يكون مسجال لدى وزإرة إألشغال إلعامة و إإلسكان و حاصال على تصنيف :
إلدرجة خامسة مياه و صرف صحي فما فوق ومسجال لدى نقابه إلمقاولين.

 )9يجب وضع كفالة إلدخول في مغلف منفصل عن إلعرض إلفني عن إلمالي.
 )10للجنة إلشرإء إلمختصة إلغاء إلعطاء دون إبدإء إالسباب وبدون إن يترتب على هذإ إاللغاء إي مطالبة مالية إو قانونية.

 )11إاللتزإم بنظام إلمشتريات إلحكومية رقم ( )28لسنة  2022وإلتعليمات إلصادرة بموجبه وشروط دعوإت إلعطاءإت إلعامة وإلخاصة.
 )12سيتم فتح إلعروض في تمام إلساعه ( 12:00ظهرإً) من يوم إلثالثاء إلموإفق 2022/06/28

وعلى إلمتناقصين أو مندوبيهم إلرإغبين بحضور جلسة فتح إلعروض إلحضور إلى موقع إلشركة على إلعنوإن إلمذكور أدناه:
شركة مياه إالردن – مياهنا

مديرية إلعطاءإت وإلمشتريات

جبل إلحسين – شارع إلمجدل
عمارة رقم( ) 6

لالستفسار يرجى إالتصال على هاتف  5666111فرعي1628/1627/1624/1603
شركة مياه إألردن  -مياهنا
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الدائرة:

شركة مياه االردن  /مياهنا
دفتر عقد المقاولة
للمشاريع اإلنشائية
(إلجزء إلثاني – إلشروط إلخاصة)

إلمشروع :عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة

إلعطاء رقم:

أ – التعليمات للمناقصين
ب – الشروط الخاصة
ج – الشروط الخاصة االضافية
د -نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمما ً لجزء الشروط العامة ،وتعتمد الشروط
التالية كشروط خاصة للعقد.
إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً
ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد.
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صاحب إلعمل

17

إلمهندس

18

إلمقاول

19

إلمستخدمون وإلعمال
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إلمباشرة وإلتأخيرإت وتعليق إلعمل
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إلتغييرإت وإلتعديالت

29

قيمة إلعقد وإلدفعات

31

تعليق إلعمل وإنهاء إلعقد من قبل إلمقاول

33

إلمخاطر وإلمسؤولية

34

إلتأمين

38

إلمطالبات وإلخالفات وإلتحكيم
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إلشروط إلخاصة إالضافية
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معلومات مقدمة من إلمقاول
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نماذج إلعرض وإلضمانات وإالتفاقيات وإلبيانات
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نموذج كتاب عرض إلمناقصة

51

ملحق عرض إلمناقصة
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نموذج كفالة إلمناقصة
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نموذج إتفاقية إلعقد
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فض إلخالفات (مجلس بعضو وإحد)
نموذج إتفاقية ّ

59

فض إلخالفات (مجلس بثالثة أعضاء)
نموذج إتفاقية ّ

60

فض إلخالفات
شروط إتفاقية ّ

61

نموذج ضمان إالدإء (كفالة حسن إلتنفيذ)

63

نموذج ضمان إصالح إلعيوب (كفالة إصالح إلعيوب)

64

نموذج كفالة إلدفعة إلمقدمة

65

نموذج مخالصة عن دفعة إالنجاز عند إلتسلم إالولي

66

نموذج إقرإر بالمخالصة

67

نموذج إلتزإمات إلمقاول

68
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أ – إلتعليمات للمناقصين

 -وثائق إلعطاء

 إعدإد وتقديم عروض إلمناقصات تقييم إلعروض وإحالة إلعطاء -إلضمانات وإلكفاالت
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أ – إلتعليمات للمناقصين
Instructions to Tenderers
إلعطاء رقم ( C-T-22-0001-Z
()1
()2

)

إلخاص بمشروع عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة

يمكن للمقاولين إلذين يحق لهم شرإء نسخ إلمناقصة بموجب إإلعالن عن طرح هذإ إلعطاء ،وإلرإغبين باالشترإك فـي إلمناقصـة أن

يتقدموإ للحصول على نسخة من وثائق إلعطاء إلموزعة مع إلدعوة مقابل دفع ثمن إلنسخة إلمقرر.
تشمل وثائق إلعطاء لهذإ إلمشروع ما يلي:
-

دعوة إلعطاء بما فيها إإلعالن
الجزء األول :الشروط العامة للعقد ) غير مرفق)
إلجزء إلثاني:
أ-

ب-

إلشروط إلخاصة

د-

نماذج إلعرض وإلضمانات وإالتفاقيات وإلبيانات

ج-

-

إلتعليمات للمناقصين

إلشروط إلخاصة إالضافية

إلجزء إلثالث:

إلموإصفات إلخاصة

جدإول إلكميات وإألسعار
إلجزء إلرإبع :

إلمخططات

إلجزء إلخامس :إلموإصفات إلفنية إلعامة  -لتنفيذ خطوط إلمياه وخطوط إلصرف إلصحي إلصادرة عن وزإرة إلمياه وإلري
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إعدإد وتقديم عروض إلمناقصات
طريقة تقديم إلعروض:

()3

ينبغــي علــى مــن يرغــب باالشــترإك فــي هــذه إلمناقصــة أن يقــوم بزيــارة موقــع إلعمــل ،وأن يتعــرف عليــه ،وأن يحصــل بنفسـ ه وعلــى
مسـؤوليته ونفقتـه إلخاصـة ،علــى جميـع إلمعلومـات إلالزمـة لــه لتقـديم إلعـرض ،وأن يـتفهم ماهيتهــا وإلظـروف إلمحيطـة بالمشــروع

وسـائر إلعـادإت إلمحليـة ،وظـروف إلعمـل ،وكـل إألمـور إألخـرى إلتـي لهـا عالقـة بالمناقصـة ،أو تلـك إلتـي تـؤثر علـى وضـع أسـعار
عرضه.
أ-

يقــدم عــرض إلمناقصــة علــى نمــوذج عــرض إلمناقصــة إلمــدرج فــي هــذإ إلــدفتر ،ويقــوم إلمنــاقص بتعبئــة إلنمــوذج وجــدول

ب-

يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار إلوحدة في جدإول إلكميات باألرقام وإلكلمات بخط وإضح.

ج-

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق إلعطاء من قبل إلمناقص ،وإذإ أجرى إلمناقص أي تعديل ،أو إذإ أخل بـأي مـن هـذه

إلكميات وإالسعار وأي جدإول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق إلمناقصة في إألماكن إلمحددة لذلك.

إلتعليمات ،فإن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه.

أما إذإ أرإد إلمناقص تقديم عرض بديل ،فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مـذكرة خاصـة منفصـلة ترفـق بـالعرض ،شـريطة

أن يتقـــــــــــــــــــــــــــــــدم بـــــــــــــــــــــــــــــــالعرض إألصـــــــــــــــــــــــــــــــيل كمـــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــو مطلـــــــــــــــــــــــــــــــوب فـــــــــــــــــــــــــــــــي
إلشروط ،وللجنة إلعطاءإت إلمختصة أن تنظر في عرضه إلبديل أو ترفضه.
()4

يجب علـى إلمنـاقص أن يقـدم عرضـه علـى إلنسـق إلمطلـوب فـي هـذه إلتعليمـات ودعـوة إلعطـاء وأن يشـتمل إلعـرض علـى إلبيانـات
وإلمعلومات إلتالية:
أ-

وضع منشأة إلمناقص فردإ كان أو شركة ،وكتاب إلتفويض للمسـؤول إلمفـوض بـالتوقيع عنهـا .وإذإ كانـت هنـاك مشـاركة
بشــكل إئــتالف فإنــه يجــب علــى إلشــركات إلمتآلفــة تقــديم إتفاقيــة إالئــتالف بينهــا بحيــث يكــون إلتــآلف بالتكافــل وإلتضــامن
(مجتمعين ومنفردين) ،وأن يوقع أطرإف إالئتالف على إلعرض ،وأن يقدموإ إلكفاالت وإلضمانات بأسمائهم مجتمعين.

ب-

خبرة إلمناقص ومؤهالته ،مـع بيـان وصـف إلمشـاريع إلتـي سـبق وأن أنجزهـا ،وإلمشـاريع إلملتـزم بهـا حاليـا ،وبيـان نسـب

ج-

ذكر أسماء إلمقاولين إلفـرعيين إلـذين ينـوي إسـتخدإمهم فـي إلتنفيـذ ،شـريطة ذكـر إسـم مقـاول إالشـ غال إلكهروميكانيكيـة،

د-

إنجازها بأرقام وإقعية.

على أن يكون هذإ إلمقاول إلفرعي مصنفا ضمن نفس إلفئـة إلتـي ينتمـي إليهـا إلمقـاول إلرئيسـي فـي تصـنيفه ،أو بالفئـة
إلتي تليها مباشرة بالتسلسل إلتنازلي.

يرفق مع إلعـرض إلمقـدم كفالـة ماليـة أو شـيك مصـدق لصـالح صـاحب إلعمـل وألمـره ،بـالمبلغ إلمحـدد فـي (ملحـق عـرض
جديـة إلتـزإم إلمنــاقص للــدخول فــي إلمناقصــة ،وعلــى أن تكــون تلــك إلكفالــة صــادرة عــن بنــك أو
إلمناقصــة) ،كــدليل علــى ّ
مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في إألردن.
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تعـاد هــذه إلكفـاالت للمناقصــين إلـذين لــم يحـل علــيهم إلعطـاء ،حســبما تقـرره إللجنــة إلمختصـة خــالل ( )7أيـام مــن تــاريخ
إحالـة إلعطـاء أو إنتهـاء صـالحية كفالـة إلمناقصـة أيهمـا أسـبق .أمـا إلمنـاقص إلـذي يحـال عليـه إلعطـاء فتعـاد إليـه هـذه
إلكفالة بعد أن يقدم ضمان إألدإء ويوقع إلعقد.

أمـا إذإ كــان إلمنــاقص منتميــا إلــى بلــد تســتعمل فيـه ضــمانات تــأمين ) (Bondsفعنــدها يتوجــب علــى إلمنــاقص أن يتقــدم

بطلــب مســبق إلــى صــاحب إلعمــل لمعرفــة فيمــا إذإ كــان يقبــل مثــل هــذإ إلضــمان ،وفــي كــل إألح ـوإل يجــب أن تكــون تلــك

هـ -

إلضمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.

عنـوإن إلمنـاقص إلرســمي إلكامـل .أمــا إذإ كـان مركــز إلمنـاقص إلرئيسـي خــارج إألردن فـإن عليــه أن يحـدد عنوإنــا لـه فــي
إألردن ليعتبر عنوإنه إلرسمي إلذي توجه إليه كافة إلمرإسالت وإإلشعارإت .وكل إشعار أو رسـالة تبعـث مسـجلة علـى هـذإ

إلعنوإن تعتبر وكأنها قد سلمت

()5

إليه.

و-

أن يقـــدم تحلـــيال ألســـعار إلبنـــود إلرئيســـية إلمحـــددة فـــي إلعطـــاء ،مبينـــا تكـــاليف إلمــوإد وإلتجهيــزإت إآلليـــة وإلمصـــنعيات

ز-

أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى إلمناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضـه إذإ كانـت مطلوبـة بموجـب إلشـروط إلخاصـة

وإلمصاريف إإلدإرية وإألرباح إلنجاز بنود إألشغال كاملة.
إالضافية أو إلموإصفات إلخاصة أو هذه إلتعليمات.

تعتبر إألسعار إلتي يدونها إلمناقص أمـام إلبنـود فـي جـ دول إلكميـات علـى أنهـا إلقيمـة إلكليـة ألشـغال كـل مـن تلـك إلبنـود وإنجازهـا
وإصــالح أيــة عيــوب فيهــا وفقــا للعقــد ،وتشــمل كــذلك إألعمــال إلتمهيديــة )( (Preliminariesإال إذإ ورد لألعمــال إلتمهيديــة بنــود

منفصلة خاصة بها في جدول إلكميات).

()6

توضيح إاللتباس:
إذإ كــان هنــاك أي إلتبــاس أو تنــاقض فـ ي وثــائق إلعطــاء ،أو كانــت هنــاك حاجــة لتوضــيح أي غمــوض فــي وثــائق إلعطــاء ،فعلــى
إلمناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنـة إلعطـاءإت إلمختصـة مـن أجـل إلتوضـيح وإزإلـة إاللتبـاس فـي موعـد يسـبق إلتـاريخ
إلمحــدد لفــتح إلعطــاء بمــا ال يقــل عــن ( )7أيــام ،ويــتم توزيــع إإلجابــة خطيــا علــى إالستفســارإت علــى جميــع إلمناقصــين إلمتقــدمين

للعطاء ،وال يجوز أن يتخذ مثل هذإ إلتوضيح مبررإ لطلب تمديد إلموعد إلمحدد لتقديم إلعرض.

()7

إيدإع إلعروض:
أ-

رقم (

يقدم إلعرض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من إلخارج عطاء
)

إلخاص بمشروع :عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة
وإسم إلمقاول ويودع في صندوق إلعطاءإت إلذي تحدده لجنة إلعطاءإت إلمختصة فـي إعالنهـا عـن إلعطـاء وذلـك فـي أو
قبل إلموعد وإلت إريخ إلمحددين لإليدإع.
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()8

ب-

إن أي عرض يقدم بعد موعد إإليدإع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفال.

ج-

تفتح إلعروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من إلمناقصين ،إال إذإ نص في دعوة إلعطاء على إتباع أسلوب
آخر.

إلزإمية إلعروض:
يعتبر إلعرض إلمقدم ملزما للمناقص وال يجوز سـحب هـذإ إلعـرض بعـد تقديمـه ويظـل إلعـرض ملزمـا للمنـاقص إلـذي تقـدم بـه لفتـرة
( )90يوما إبتدإء من تاريخ إيدإع إلعروض إال إذإ حدد في دعوة إلعطاء مدة إلتزإم أطول من هذه إلمدة.

()9

عمالت إلدفع وسعر إلمناقصة:
على إلمناقص تقديم أسعاره بالدينار إألردني إال إذإ نص على غير ذلك في شروط دعوة إلعطاء.
وإذإ كانت هنالك عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض إلمناقصة ،فإنه يجب تحديد تلـك إلعمـالت وأسـعار تحويلهـا
في موعد "إلتاريخ إألساسي".

( )10تقييم إلعروض:

تقييم إلعروض وإحالة إلعطاء

يتم درإسة عروض إلمناقصات وتقييمها بموجب تعليمـات إلعطـاءإت إلحكوميـة إلصـادرة بموجـ ب نظـام إألشـغال إلحكوميـة ،ويفتـرض
في إلمناقص أن يكون على إطالع ودرإية بهذه إلتعليمات.

( )11أسلوب تدقيق إلعروض:
أ-

إذإ وجــد فــي إلعــرض خطــأ أو تنــاقض بــين حســاب جملــة أي مبلــغ ومــا يجــب أن تكــون عليــه هــذه إلجملــة بتطبيــق ســعر

إلوحدة ،فللجنة إلمختصة إلحق بتعديل جملة إلمبلغ بما يتفق وتطبيق سعر إلوحدة ،وبالتالي يـتم تعـديل مجمـوع إألسـعار أو إلمبلـغ
إإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.

ب-

لذلك.
ج-

د-

إذإ إختلف إلعدد إلمذكور باألرقام عن إلمـذكور كتابـة بالكلمـات ،فتعتبـر كتابـة إلكلمـات هـي إلملزمـة وتصـحح إلقيمـة تبعـا
إذإ وجد خطأ في أي من إلعمليات إلحسابية ،فإنه يتم تصحيح إلمجموع ويكون إلمجموع إلمصحح ملزما للمناقص.

إذإ وجد أن إلمناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من إلبنود ،فإنه يحق للجنة إلمختصة إما رفض إلعرض ،أو إعتبـار تلـك

إلبنود غير إلمسعرة وكأنها محملة على بنود إلعطاء إألخرى ،وعلى إلمناقص تنفيذها (فيما إذإ أحيل عليه إلعطاء) بدون مقابل.
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هـ -

إذإ قام إلمناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ،فللجنة إلمختصة إلحق بما يلي:

-1

رفض إلعرض ،أو

-2

تعديل إألسعار بموإفقة إلمقاول مستأنسـة بأسـعار إلسـوق إلدإرجـة وأسـعار إلمناقصـين إآلخـرين

إلقيمة إإلجمالية للعرض بعد إلتعديل مساوية أو أقل من قيمة إلعرض بعد إلتدقيق إلحسابي).

()12

( شـريطة أن تبقـى

تحــتفظ لجنــة إلعطــاءإت إلمختصــة بحقهــا فــي إهمــال أي عــرض غيــر متقيــد بمــا ورد فــي هــذه إلتعليمــات .كمــا تمــارس صــالحياتها
بموجب أحكام نظام إألشغال إلحكومية وإحالة إلعطاء دون إلتقيد بأقل إلعروض قيمة ،ويتم كل ذلـك دون أن يكـون ألي منـاقص لـم

يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب إلعمل بأي تعويض إزإء ذلك.

إلضمانات (إلكفاالت)
( )13ضمان إألدإء (كفالة حسن إلتنفيذ):
على إلمناقص إلفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع إلعقد خالل فترة ( )14يومـا مـن تـاريخ إبالغـه خطيـا بإحالـة إلعطـاء عليـه أو تلزيمـه
له ،وعلى إلمناقص أن يقدم إلى صاحب إلعمل ضمان إألدإء عند توقيع إتفاقية إلعقد حسب نموذج إلضـمان إلمرفـق ،وتكـون قيمـة
هذإ إلضمان إلصادر عن أحد إلبنوك أو إحدى إلمؤسسـات إلماليـة إلمرخصـة للعمـل فـي إألردن بـالمبلغ إلمحـدد (فـي ملحـق عـرض
إلمناقصة) وذلك ضمانا لتنفيذ إلتزإمات إلعقد تنفيذإ تاما  ،ولدفع ما قد يترتب على إلمقاول وفاء ألغرإض إلعقد.

إذإ رفــض إلمنــاقص أو تــأخر عــن توقيــع إتفاقيــة إلعقــد ،أو عجــز عــن تقــديم ضــمان إألدإء إلمطلــوب ،فعنــدها يحــق لصــاحب إلعمــل
مصادرة كفالة إلمناقصة إلمرفقة بعرضه دون إلرجوع إلـى إلقضـاء ،وال يكـون للمنـاقص أي حـق فـي إلمطالبـة بهـا أو بـأي تعـويض

بشأنها.

( )14ضمان إصالح إلعيوب ( كفالة إصالح إلعيوب):
علــى إلمقــاول أن يقــدم لصــاحب إلعمــل عنــد تســلمه شــهادة تســلم إألشــغال ،ضــمان إصــالح إلعيــوب بقيمــة  %5مــن قيمــة إألعمــال
إلمنجـزة ،لضـمان قيامـ ه باسـتكمال إالعمـال إلمتبقيــه و تنفيـذ أعمــال إصـالح إلعيـوب إلمطلوبــة للمـدة إلمنصـوص عليهــا فـي ملحــق
عرض إلمناقصة ،وبحيث يكون هذإ إلضمان صادرإ عن بنك أو مؤسسة مالية كـل منهمـا مـرخص للعمـل فـي إألردن .وبتسـليم هـذإ

إلضمان لصاحب إلعمل يعاد للمقاول ضمان إألدإء.
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ب – إلشروط إلخاصة
 إألحكام إلعامة صاحب إلعمل إلمهندس -إلمقاول

 -إلمستخدمون وإلعمال

 إلتجهيزإت إآللية وإلموإد وإلمصنعية إلمباشرة وإلتأخيرإت وتعليق إلعمل -إالختبارإت عند إالنجاز

 تسلّم إألشغال من قبل صاحب إلعمل كيل إألشغال وتقدير إلقيمة إلتغييرإت وإلتعديالت -قيمة إلعقد وإلدفعات

 تعليق إلعمل وإنهاء إلعقد من قبل إلمقاول إلمخاطر وإلمسؤولية -إلتأمين

 -إلمطالبات ،إلخالفات وإلتحكيم
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إلفصل إألول  -إألحكام إلعامة “"General Provisions
_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )2/1/1إلفرقاء وإالشخاص:
يضاف إلى إلبند ( )2/2/1/1ما يلي:

"ويعتبر صاحب إلعمل إلفريق إألول في إلعقد".

إلبند (( - )11/2/1/1إضافي):

إلموظف:

إلموظف إلرسمي أو إلمستخدم لدى صاحب إلعمل ويشمل ذلك إلعاملين لدى إلمؤسسات إلحكومية وإلشركات إلتي تساهم بها إلحكومة.

إلمادة ( - )4/1/1إلمبالغ وإلدفعات:
يضاف إلبندإن إلتاليان إلى نهاية إلمادة:

إلبند (( - )13/4/1/1إضافي):
إلدفعات إألخرى:

هي جميع إلعموالت أو أتعاب إالستشارإت أو أتعاب إلوكالء أو غيرها إلمباشرة وغير إلمباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها إلمقاول أو تم
إالتفاق على دفعها إلى "إآلخرين" ويشمل ذلك إلتصريح على سبيل إلمثـال ال إلحصـر وصـفاً مفصـالً لهـذه إلـدفعات إألخـرى وسـببها سـوإء تـم

دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل إلمقاول أو نيابة عنه ،أو من قبل مقاوليه من إلباطن أو نيابة عنهم أو أي من
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفيهم

أو وكالئهــم أو ممثلــيهم ،وذلــك فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم إلعــروض إلخاصــة بتنفيــذ هــذإ إلعقــد أو عمليــة إلمناقصــة  /إلم ـزإوده نفســها
وإإلحالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى إلمقـــــــــــــــــاول أو إلمفاوضـــــــــــــــــات إلتـــــــــــــــــي تجـــــــــــــــــري إلبـــــــــــــــ ـرإم إلعقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل تنفيـــــــــــــــــذه

فعالً.

إلبند (( - )14/4/1/1إضافي):
إلدفعات إلممنوعة:

هي جميع إلمبالغ سوإء كانت عموالت أو أتعاب إستشارإت أو أتعاب وكالء أو غيرها دفعت بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر أو شـيء ذو قيمـة
مادية أو إلوعود أو إلتعهدإت لدفع مثل هذه إلمبالغ أو تقديم هذه إألشياء سوإء مباشرة أو بالوإسطة وبغض إلنظر عما إذإ كان ذلـك تـم مـن

قبل إلمقاول أو نيابـة عنـه أو مـن قبـل مقاوليـه مـن إلبـاطن أو نيابـة عـنهم أو أي مـن مـوظفيهم ووكالئهـم أو ممثلـيهم وإلتـي تـدفع إلـى أي
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"موظــف" وذلــك فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم إلعــروض إلخاصــة بتنفيــذ هــذإ إلعقــد أو عمليــة إلمناقصــة  /إلمـزإودة نفســها أو إإلحالــة علــى
إلمقاول أو إلمفاوضات إلتي تجري إلبرإم إلعقد من إجل تنفيذه فعالً.

إلمادة ( - )2/1إلتفسير:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:

"في كل شروط إلعقد يحـدد مقـدإر إلربـ ـح فـي عبـارة "أي كلفـة كهـذه مـع هـامع ربـح معقـول" بحيـث يحسـب إلـربح بنسـبة ( )5%مـن هـذه
إلكلفة".

إلمادة ( - )6/1إتفاقية إلعقد:
تلغى إلفقرة إألخيرة من إلنص إألساسي ويستعاض عنها بالفقرة إلتالية:

"كما يتعين على إلمقاول أن يدفع رسوم إلطوإبع وغيرها من إلنفقات إلمشابهة إلتي قد تتحقق على إبرإم هذه إ التفاقية بموجب إلقوإنين

إلنافذة".
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إلفصل إلثاني  -صاحب إلعمل ""The Employer
____ _________________________________________________________________

إلمادة ( - )3/2أفرإد صاحب إلعمل:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:

"في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في إلموقع لصالح صاحب إلعمل ،فإنه يجـب تضمين عقودهم أحكاماً مماثلة للتعاون وإ اللتزإم

بتوفير إجرإءإت إلسالمة ،كما يتعين على صاحب إلعمل أن يشعر إلمقاول بوجود مثل هؤالء إلمقاولين إآلخرين".

إلمادة ( - )4/2إلترتيبات إلمالية لصاحب إلعمل:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:

"تكون إلترتيبات إلمالية إلتي يقوم صاحب إلعمل بإشعار إلمقاول عنها متمثلة في كتاب إلتزإم باإلنفاق على إلمشروع خالل مدة إإلنجـاز ،إال
إذإ تم إالتفاق بين إلفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف إلمشروع وطريقة تمويله وخصوصياته إألخرى".

16

إلفصل إلثالث  -إلمهندس ""The Engineer

_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )1/3وإجبات وصالحية إلمهندس:
إيضاحا لما ورد في هذه "إلمادة" ،يرإعى ما يلي:

يمارس إلمهندس إلصالحيات إلمنوطة به تحديدإً في إلعقد ،أو تلك إلمفهومة من إلعقد ضمناً بحكم إلضرورة ويتعين عليه
إلحصول على موإفقة صاحب إلعمل إلمسبقة في إألمور إلتالية:

-1

إصدإر إألوإمر إلتغييرية.

-3

إلموإفقة على تعيين إلمقاولين إلفرعيين.

-2
-4

إقرإر تمديد مدة إإلنجاز وتطبيق إحكام تعويضات إلتأخير.
إصدإر إألمر بتعليق إلعمل.

إلمادة ( - )4/3إستبدإل إلمهندس:
يلغى إلنص إألصلي ويستعاض عنه بما يلي:
إذإ إعتزم صاحب إلعمل إستبدإل إلمهندس ،فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ( )28يوما من تاريخ إالستبدإل أن يشعر إلمقاول بذلك

وأن يحدد في إشعاره إسم وعنوإن وتفاصيل خبرة إلمهندس إلبديل .وإذإ كان للمقاول إعترإض معقول عليه فإنه يتعين على إلمقاول أن
يشعر صاحب إلعمل بذلك خالل ( )14يوما من تاريخ تسلمه إشعار صاحب إلعمل مع بيان إلتفاصيل إلمدعمة العترإضه .ولدى تسلم

صاحب إلعمل لمثل هذإ إإلشعار وإلتفاصيل إلمذكورة ،يقوم صاحب إلعمل باتخاذ إلقرإر إلذي يرتئيه ويكون قرإره هذإ نهائياً وباتاً.

إلمادة (( - )6/3إضافية):
إالجتماعات إإلدإرية:

"للمهندس أو لممثل إلمقاول أن يدعو كل منهما إآلخر إلى إالجتماعات إإلدإريـة لدرإسـة أمـور إلعمـل ،ويتعـين علـى إلمهنـدس فـي مثـل هـذه

إلحالة أن يسجل محضرإً لحيثيات إالجتماع ويسلم نسخة منه لكل من إلحاضرين وإلى صاحب إلعمل ،مع مرإعاة أن تكـون إلمسـؤوليات عـ ن

أيــــــــــــــــــــــــــــــــة أفعــــــــــــــــــــــــــــــــال مطلوبــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــن أي مــــــــــــــــــــــــــــــــنهم متوإفقــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــع أحكــــــــــــــــــــــــــــــــام

إلعقد ".
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إلفصل إلرإبع  -إلمقاول ""The Contractor

_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )2/4ضمان إألدإء:
يلغى نص إلفقرإت إلثانية وإلثالثة وإلرإبعة من إلمادة إألصلية ويستعاض عنه بالتالي:
"يتعين على إلمقاول أن يقدم ضمان إألدإء إلى صاحب إلعمل خـالل ( )14يومـاً مـن تـاريخ تسـلمه "لكتـاب إلقبـول" إال إذإ نـص علـى خـالف
ذلك ,وأن يرسل نسخه من إلضمان إلى إلمهندس وبخالف ذلك يعتبر إلمقاول مستنكفاً عن عرض مناقصته ويحق لصاحب إلعمل أن يصادر
كفالة مناقصته إلتي سبق وأن تقدم بها.

ينبغي أن يكون إلضمان صادرإ من دولة موإفق عليها من قبل صاحب إلعمل وأن يتم إعدإده حسب إلنموذج إلمرفق بهـذه إلشـروط إلخاصـة.
وإذإ كان إلضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يجب إصدإره من قبل بنك محلي مرخص ،كما يجب تعزيـز أي ضـمان صـادر عـن أي بنـك أجنبـي
من قبل أحد إلبنوك إلمحلية إلمرخصـة .وإذإ لـم يكـن إلضـمان بنمـوذج كفالـة بنكيـة فإنـه يتعـين أن يكـون صـادرإ عـن مؤسسـة ماليـة مسـجلة

ومرخصة للعمل في إألردن وأن يكون مقبوال لدى صاحب إلعمل.

بعد صدور شهادة تسلم إألشغال يمكن أن تخفض قيمة ضمان إألدإء لتصبح بنسبة  %5من قيمـة إلعقـد أو أن يسـتبدل بهـا ضـمان إصـالح
إلعيوب (كفالة إصالح إلعيوب) بوإقع  %5من قيمة إلعقد.

كمــا يتعــين علــى إلمقــاول أن يتأكــد مــن أن يبقــى ضــمان إألدإء ســاري إلمفعــول بالقيمــة إلمحــددة فــي ملحــق عــرض إلمناقصــة إلــى أن ينجــز
إلمقاول إألشغال وإذإ إحتوت شروط إلضمان على تاريخ النقضائه ،وتبين بـأن إلمقـاول لـن يكـون مخـوال بتسـلم أي مـن شـهادتي إإلنجـاز أو
إألدإء بتـاريخ يسـبق إلموعـد إلنهـائي لصــالحية أي منهمـا بمـدة ( )28يومـا ،فإنــه يتعـين عليـه أن يقـوم بتمديــد سـريان إلضـمان إلـى أن يــتم

إنجاز إألشغال إو إصالح إلعيوب حسب وإقع إلحال .

إلمادة ( - )4/4إلمقاولون إلفرعيون:
تضاف إلفقرة إلتالية في بدإية "إلمادة":

"يتعين على إلمقاول إستخدإم مقاولين محليين كمقاولين فرعيين".
يضاف ما يلي إلى نهاية "إلمادة":

"إن إلحد إألقصـى لمجمـوع إلمقـاوالت إلفرعيـة إلتـي يسـمح للمقـاول إلرئيسـي إيكالهـ ـا إلـى إلمقاوليـ ـن إلفرعييـ ـن هـو ( )33%مـن قيمـ ـة إلعقـ د

إلمقبولة إال إذإ كان إلمقاول إلفرعي مطلوبا بموجب إلعقد ,وعلى إلمقاول أن يرفق بعرضه كشفاً يبين فيه إألعمال إلتـي سـيقوم بإيكالهـا إلـى

إلمقــاولين إلفــرعيين مــع تحديــد إلنســبة مــن قيمــة إلعقــد لكــل عمــل ســينفذ مــن قبــل أي مقــاول فرعــي ,علــى إلمقــاول أثنــاء فتــرة إلتنفيــذ تزويــد

إلمهندس وصاحب إلعمل بنسخ عن جميع عقود إلمقـاوالت إلفرعيـة ،كمـا يتعـين علـى إلمهنـدس إلتأكـد مـن عـدم تجـاوز إلنسـبة إلمبينـة آنفـاً

وإبالغ صاحب إلعمل عن أية مخالفات بهذإ إلخصوص.
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إلمادة ( - )8/4إجرإءإت إلسالمة:
تضاف إلفقرتان إلتاليتان إلى نهاية إلمادة:

"إذإ كان هنالك عدة مقاولين يعملون في إلموقع في نفس إلوقت ،تتم إعادة إلنظر في قائمـة إجـرإءإت إلسـالمة إلمطلوبـة مـن إلمقـاول ،وفـي

هذه إلحالة يتم تحديد إلتزإمات صاحب إلعمل بشأنها.

يتعين على إلمقاول وصاحب إلعمل وإلمهندس إ اللتزإم بأحكام كودإت إلبناء إلوطني فيما يخص أمور إلسالمة إلعامة وإألمور إلمتعلقة بها".

إلمادة ( - )9/4توكيد إلجودة:
إذإ قرر صاحب إلعمل أن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد إلجودة في إألشـغال فإنـه يتعـين بيـان ذلـك فـي ملحـق عـرض إلمناقصـة أو فـي

إلشروط إلخاصة إالضافية  ,وإيرإد إلتفاصيل في وثائق إلعقد.

إلمادة ( - )20/4إلمعدإت وإلموإد إلتي يقدمها صاحب إلعمل :
يجب أن يحدد في إلشروط إلخاصة إإلضافية كل بند مـن إلمعـدإت أو إلمـوإد إلتـي سـيقوم صـاحب إلعمـل بتشـغيلها أو بتقـديمها إلـى إلمقـاول
بصورة مفصلة .ولبعض أنوإع إلتسهيـالت يتعين تحديد إألحكام إألخرى لتوضيح نوإحي إلمسؤولية وإلتأمينات في إلشروط إلخاصة إالضافية.

إلمادة ( - )22/4إألمن في إلموقع:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:
"إذإ توإجد أكثر مـن مقـاول فـي إلموقـع ،فإنـه يجـب تحديـد مسـؤولية صـاحب إلعمـل وكـل مـن إلمقـاولين إآلخـرين إلموجـودين فـي إلموقـع فـي

إلشروط إلخاصة إالضافية".

إلمادة (( - )25/4إضافية):
إألشغال إلمؤقتة:
أ-

يتعين إيضاح متطلبات إألشغال إلمؤقتة إلمطلوب من إلمقاول تنفيذها أو تقديمها وإدإمتها وصيانتها وتشغيلها ،في جـدول إلكميـات

ب-

كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب إلعمل بتزويدها.

كبنود في قسم إألعمال إلتمهيدية.
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إلفصل إلسادس  -إلمستخدمون وإلعمال ""Staff and Labour
_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )1/6تعيين إلمستخدمين وإلعمال:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:

"يتعين على إلمقاول مرإعاة إألنظمة وإلقوإنين إلمتعلقة باستخدإم إلعمال إألجانب وإاللتزإم باتباع إلقوإنين إلمحلية إلمرعيـة بخصـوص إإلقامـة
وتصاريح إلعمل إلمتعلقة بهم  ,ويجب على إلمقاول تسجيل جميع إلكادر إلعامل ضمن إلعطاء تحت مظلة إلضمان إإلجتماعي .

إلمادة ( - )5/6ساعات إلعمل:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:
"تكون أيام إلعمـل خـالل إألسـبوع( :إلسـبت ،إألحـد ،إ الثنـين ،إلثالثـاء ،إألربعـاء ،إلخمـيس) لمـدة ثمـاني سـاعات يوميـاً بحيـث ال يسـتثنى يـوم
إلسبت من أيام إلعمل إألسبوعية".

إلمادة ( - )8/6مناظرة إلمقاول:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:
"للتأكد من حسن إستعمال لغة إالتصاالت ،يمكن تحديد نسبة إلمستخدمين لدى إلمقاول إلذين يجب أن يستخدموإ هذه إللغة بطالقـة ،أو إنـه
يتعين على إلمقاول توظيف عدد مناسب من إلمترجمين".

إلمادة ( - )9/6مستخدمو إلمقاول:
لتحديد إعدإد ومؤهالت جهاز إلمقاول إلمنفذ ،يتم إدرإج مثل هذه إلمتطلبات في إلشروط إلخاصة إالضافية.

إلمادة (( - )12/6إضافية):
أ-

مقاومة إلحشرإت وإلقوإرض:
يتعين على إلمقاول فـي كـل وقـت أن يتخـذ إالحتياطـات إلالزمـة لحمايـة جميـع إلمسـتخدمين وإلعمـال إلعـاملين فـي إلموقـع مـن أذى

إلحشرإت وإلقوإرض ،وأن يقلل من خطرها على إلصـحة .كمـا يتعـين عليـه أن يـوفر أدويـة إلوقايـة إلمناسـبة ضـدها لمسـتخدميه وأن
يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محليـة ،بما فيها إستعمال مبيدإت إلحشرإت.
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ب – حظر تعاطي إلمخدرإت وإلمشروبات إلكحولية:
يحظــر علــى إلمقــاول أن يحضــر إلـ ى موقــع إلعمــل أي مشــروبات كحوليــة أو مخــدرإت ،أو أن يســمح أو يتغاضــى عــن قيــام عمالــه

ج-

ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه إلفرعيين بتعاطيها في

حظر إستعمال إألسلحة:

إلموقع.

يحظر على إلمقاول إن يحضر إلى موقع إلعمل ،أو أن يستعمل فيه أيـة أسـلحة أو ذخيـرة أو مـوإد متفجـرة يمنعهـا إلقـانون ،ويجـب
عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه إلفرعيين من حيازة مثل هذه إألسلحة وإلذخائر في إلموقع.

د-

إحترإم إلشعائر إلدينية وإاللتزإم بالعطل إلرسمية:
على إلمقاول أن يتقيد بأيام إألعياد إلرسمية ،وأن يرإعي إلشعائر إلدينية إلمتعارف عليها.
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إلفصل إلسابع  -إلتجهيزإت إآللية وإلموإد وإلمصنعية
""Plant, Materials and Workmanship
_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )1/7طريقة إلتنفيذ:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:

"إذإ كانت إألشغال تنفذ بقروض مـن قبـل مؤسسـة ماليـة تقتضـي قوإعـدها إلـزإم صـاحب إلعمـل بشـرإء بعـض إلتجهيـزإت إآلليـة أو إلمـوإد مـن
أسوإق محددة وضمن شروط محددة ،فإنه يجب إلنص عليها ببيان "دول إلمصدر إلمؤهلة ."Eligible Source Countries

إلمادة ( - )4/7إالختبار:
إيضــاحاً لمــا ورد فــي هــذه إلمــادة فــان إلمقــاول يتحمــل تكــاليف مــا يترتــب علــى إج ـرإء إالختبــارإت إلمنصــوص عليهــا فــي إلعقــد ( بمــا فيهــا
إلموإصفات إلخاصة وإلعامة ) أثناء إلتنفيذ وعند إالنجاز.
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إلفصل إلثامن  -إلمباشرة وإلتأخيرإت وتعليق إلعمل
""Commencement, Delays and Suspension
_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )2/8مدة إإلنجاز:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:
"وإذإ كانـ ت إألشــغال ســوف يــتم تســلمها علــى مرإحــل ،فإنــه يجــب تحديــد تلــك إلمرإحــل كأقســام فــي ملحــق عــرض إلمناقصــة أو فــي إلشــروط
إلخاصة إإلضافية".

إلمادة ( - )3/8برنامج إلعمل:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:
يقدم برإمج إلعمل إلمعدلة خالل ( )14يوماً من تسلمه إشعار إلمهندس بضرورة تقديمها.
"يتعين على إلمقاول أن ّ

إلمادة ( - )7/8تعويضات إلتأخير:
-

يجـب إلـنص فـي ملحـق عـرض إلمناقصــة أو فـي إلشـروط إلخاصـة إإلضـافية علـى قيمــة تعويضـات إلتـ أخير لكـل قسـم مـن إألشــغال
وكيفية إحتسابها في حالة إلترإكم.

إلمادة (( - )13/8إضافية):
مكافأة إإلنجاز إلمبكر:

إذإ كانت حاجة صاحب إلعمل تستدعي إشغال إلمشروع في وقت مبكر ،فإنه يمكن إلنص على دفع "مكافأة إإلنجاز إلمبكر" في ملحق عـرض
إلمناقصة.
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إلفصل إلتاسع  -إالختبارإت عند إإلنجاز
""Tests on Completion
_____________________________________________________________________

المادة ( - )1/9إلتزإمات إلمقاول:
تضاف إلفقرة إلتالية إلى نهاية إلمادة:

"يتعين أن ينص في "إلموإصفات" على تحديد إالختبارإت إلتي يجب إجرإؤها قبل إصدإر شهـادة تسلم إألشغـال ،وإذإ كانـت إألشـغال سـوف يـتم
إختبارها وتسلمها على مرإحل ،فإن متطلبات إالختبارإت يجب أن تأخذ في إلحسبان أن بعض أجزإء إألشغال غير مكتملة".
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إلفصل إلعاشر  -تسلم إألشغال من قبل صاحب إلعمل
" " Employers Taking - Over
_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )1/10تسلم إألشغال وأقسام إألشغال:
تلغى إلفقرة إلثالثة إلتي تبدأ بـ( يتعين على إلمهندس )...إلى نهاية إلمادة ويستعاض عنها بما يلي:

أ-

عندما يتم إنجاز إألشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هو محدد في ملحق عرض إلمناقصة" ،وبحيث يمكن إستعمالها للغاية إلتي أنشئت

من أجلها بشكل مناسب ويتبين أنها قد إجتازت إالختبارإت عند إالنجاز إلمطلوبة بموجب إلعقد ،فيجوز للمقاول إن يشعر إلمهندس بذلك
(وإرسال نسخة من إشعاره إلى صاحب إلعمل) على إن يرفق بهذإ إالشعار تعهدإً منه بانجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة إلالزمة
خالل فترة إصالح إلعيوب.

ويعتبر هذا االشعار المشار اليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما الى المهندس الصدار شهادة تسلم األشغال.
ب-

تقريرً بنتيجة كشفه إلى صاحب إلعمل خالل
إ
يقوم إلمهندس خالل ( )14يوماً من تاريخ تسلمه طلب إلمقاول بالكشف على إألشغال ،ويقدم

هذه إلمدة (وإرسال نسخه عنه إلى إلمقاول) فإما أن يشهد بأن إألشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم ،أو إن يصدر تعليمات خطية
إلى إلمقاول يبين فيها إألمور إلتي يترتب على إلمقاول إستكمالها قبل إجرإء عملية إلتسلم ،ويحدد للمقاول إلفترة إلزمنية إلالزمة الستكمال

إألعمال إلمتبقية وتصحيح إألشغال بشكل مقبول لدى إلمهندس.

إذإ رأى إلمقــاول إن تقرير إلمهندس ليس دقيقاً ،فله أن يبلغ ذلك إلى صاحب إلعمل ،وفي هذه إلحالة يقوم صاحب إلعمل (خالل  14يوما)

من تاريخ تسلمه تبليغ إلمقاول بالتحقق من إلوإقع بالطريقة إلتي يختارها ،للتأكد مما ورد في تقرير إلمهندس إو إتخاذ قرإر بتشكيل لجنة
تسلم إالشغال.

ج-

يقوم صاحب إلعمل خالل ( )10أيام من تسلمه تقرير إلمهندس (إلذي يشهد فيه بأن إألشغال قد تم إنجازها وأنها في وضع قابل للتسلم)

بتشكيل لجنـة تسلم إألشغـال (ويكون إلمهندس أحد أعضائها)  -على إن ال يتجاوز عدد إعضائها عن سبعة  -ويبلغ إلمقاول بالموعد
إلمحدد لمعاينة إألشغال ،وفي أثناء ذلك يقوم إلمهندس مع إلمقاول بإعدإد ما يلزم من كشوف وبيانات وجدإول ومخططات الزمه لتسهيل

مهمة إللجنة.
د-

تقوم إللجنة خالل ( )10أيام من تاريخ تشكيلها بإجرإء إلمعاينة بحضور إلمقاول أو من يفوضه ،ومن ثم تقوم باعدإد محضر تسلم إالشغال،
ويوقع عليه أعضاء إللجنة وإلمقاول أو وكيله إلمفوض ,وتسلم نسخ منه إلى كل من صاحب إلعمل وإلمقاول وإلمهندس ,وفي حالة تخلف

آنفا ،عندئذ يعتبر في هذه إلحالة
إللجنة عن إجرإء إلمعاينة وإعدإد إلتقرير خالل مدة إقصاها ( )28يوماً من تاريخ إنتهاء إلمدة إلمحددة ً

تاريخ إلتسلم هو إلتاريخ إلمحدد في تقرير إلمهندس.

هـ -

يتعين على إلمهندس خالل ( )7أيام من توقيع إلمحضر إلمتضمن تسلم إألشغال إن يصدر شهادة تسلم إألشغال ،محددإً فيها تاريخ إنجاز

إألشغـال بموجب إلعقد ،ويعتبر هذإ إلتاريخ هو تاريخ بدء فترة إصالح إلعيوب ,كما يتعين على إلمهندس أن يرفق بالشهادة كشف باألعمال

إلمتبقية وإإلصالحات إلمطلوبة من إلمقاول وإلتي يتعين على إلمقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة إالشعار بإصالح إلعيوب.
و-

يحق للمقاول إبدإء مالحظاته إو إعترإضه على تقرير إللجنة ،على أن يتم ذلك خالل ( )7أيام من تاريخ توقيع إلتقرير ويقدم إعترإضه خطياً
إلى إلمهندس إلذي يتعين عليه درإسة إألمر وتقديم تنسيبه إلى صاحب إلعمل.
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إلفصل إلثاني عشر  -كيل إألشغال وتقدير إلقيمة
" " Measurement and Evaluation

_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )3/12تقدير إلقيمة:
تلغى إلفقرتان (أ ،ب) من هذه إلمادة ويستعاض عنهما بما يلي:

أ-

إذإ إختلفت إلكمية إلمكالة لهذإ إلبند بما يزيد أو ينقص عن ( )20%من إلكمية إلمدونة في جدول إلكميات أو في أي جدول
مسعر آخر  ،وكان حاصل ضرب إلتغير في إلكمية بسعر إلوحدة إلمحدد في إلعقد لهذإ إلبند يتجاوز  %1من قيمة إلعقد إلمقبولة،

وأن هذإ إلبند لم تتم إإلشارة إليه في إلعقد على أنه بند بسعر ثابت ،أو
ب–

-1

إن إلعمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام إلفصل "إلثالث عشر" ،و

-2

أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذإ إلبند في إلعقد ،و

-3

أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ،ألن طبيعة إلعمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود إلعقد ،أو أن إلعمل ال

يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.

إال أنه يجب إشتقاق سعر إلوحدة إلجديد من أسعار بنود إلعقد ذإت إلصلة ،مع تعديالت معقولة لشمول أثـر إألمـور إلموصـوفة فـي إلفقـرتين

(أ و/أو ب) أعاله ،حسبما هو وإجب للتطبيق منها.

وإذإ لم يكن هناك بنود ذإت صلة الشتقاق سعر إلوحـدة إلجديـد ،فإنـه يجـب إشـتقاقه مـن خـالل تحديـد إلكلفـة إلمعقولـة لتنفيـذ إلعمـل ،مضـافا
إليها هامع ربح معقول ،مع إألخذ في إالعتبار أية أمور أخرى ذإت عالقة.

وإلى أن يحين وقت إالتفاق على سـعر إلوحـدة إلمناسـب أو تقـديره ،فإنـه يتعـين علـى إلمهنـدس أن يقـوم بوضـع سـعر وحـدة مؤقـت ألغـرإض
شهادإت إلدفع إلمرحلية.

في كل إالحوإل يتم تطبيق سعر إلوحدة إلجديد على إلنحو إلتالي :
أ -في حالة إلزيادة يطبق إلسعر إلجديد على إلكمية إلتي تزيد عن إلكمية إلمدونة في إلجدإول ،و
ب -في حالة إلنقصان يطبق إلسعر إلجديد على إلكميات إلمتبقيه مما هو مدون في إلجدإول.
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إلفصل إلثالث عشر  -إلتغييرإت وإلتعديالت
" " Variations and Adjustments
إلمادة ( )8/13و ):( 7/13

ـــــــــــــــــــــــــــ

يلغى نص إلمادتين ( )7/ 13و ) )8/13من إلشروط إلعامة وجميع إلبنـود إلمتفرعـة منهـا وتعـديالتها ويسـتعاض عنهـا

بالنص إلتالي :

(( ال يستحق إلمقاول إي تعويض عن إي تغير في إلتكاليف سـوإء إلناجمـة عـن إلتغييـر فـي إلتشـريعات و إلقـوإنين بمـا
فيها إلتعليمات إلحكوميـة و /إو تلـك إلناجمـة عـن إي تعـديل لالسـعار ( إرتفاعـا /إنخفاضـا ) علـى إجـور إاليـدي إلعاملـة

و/إو إســعار إللـوإزم و/إو إلمـوإد وغيرهــا مــن مــدخالت إالشــغال وإلتــي تشــمل إلتغييــر فــي إســعار إلمحروقــات و/إو إلمـوإد

إلرئيسية إلمدرجة في جدول إلكميات  ,ويكون إلسعر إلمقدم من إلمقاول في جدول إلكميات شامال جميع إلتكاليف ))

27

إلفصل إلرإبع عشر  -قيمة إلعقد وإلدفعات
" " Contract Price and Payment
ـــــــــــــــــــــــــــ

إلمادة ( - )2/14إلدفعة إلمقدمة:

تطبق هذه إلمادة على إلمشاريع إلتي ينص في ملحق عرض إلمناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى إلمقاول بخصوصها:

تلغى إلفقرة إلخامسة إلتي تبدأ بـ "يتم إستردإد قيمة إلدفعة إلمقدمة "...وتنتهي بـ "إلى ذلك إلوقت إلذي يتم عنده إستردإد "إلدفعة إلمقدمة"
بالكامل ويستعاض عنها بالتالي:

"يتم إستردإد قيمة إلدفعة إلمقدمة من إلمقاول على إلنحو إلتالي:

تسدد قيمة إلدفعة إلمقدمة على أقساط بنسبة  % 10من قيمة كل شهادة دفع".
يضاف إلى نهاية هذه "إلمادة" ما يلي:

يتم صرف إلقسط إلثاني من إلدفعة إلمقدمة بنسبة  % 5من قيمة إلعقد إلمقبوله خالل إسبوعين من إكمال إلمقاول تزويد إلموقع بالمعدإت
وإلتجهيزإت وإلموإد إلمطلوبه لمباشرة إلعمل بصوره فعليه بموجب شهاده من إلمهندس.

"إذإ ثبت لصاحب إلعمل أن إلمقاول إستغل إلدفع ة إلمقدمة ألغرإض خارج نطاق إلمشروع ،فإنه يحق لصاحب إلعمل مصادرة كفالة إلدفعة

إلمقدمة فورإً بصرف إلنظر عن أي معارضة من جانب إلمقاول".

إلمادة ( - )3/14تقديم إلطلبات بشهادإت إلدفع إلمرحلية:

تلغي إلفقرة (ز) من نهاية إلمادة ويستعاض عنها بما يلي:

ز-

خصم إلمبالغ إلتي تم دفعها إلى إلمقاول بموجب شهادإت إلدفع إلسابقة.

يضاف إلى نهاية إلمادة ما يلي:

"كما يتعين على إلمقاول أن يشعر صاحب إلعمل عندما يقدم إلكشف إلى إلمهندس بصورته إلمكتملة".

إلمادة ( - )8/14إلدفعات إلمتأخرة:

تلغى إلفقرة إلثانية من هذه إلمادة ويستعاض عنها بما يلي:

"تحسب نفقات إلتمويل بنسبة ( )9%ويتم تعديلها بالزيادة أو إلنقصان بموجب أية تعديالت يتم إدخالها على قانون إصول إلمحاكمات
إلمدنية ويتعين دفعها بالعمالت إلمحددة لها

إلمادة ( - )9/14رد إلمحتجزإت:

يلغى إلنص إالساسي ويستعاض عنه بما يلي:

إذإ تمت موإفقة صاحب إلعمل فانه يمكن إستبدإل ( )% 50من إلمبلغ إلمحتجز مقابل كفالة خاصة بعد إن تصل قيمـة إلمحتجـزإت إلـى (60

 )%من إلحد إالقصى إلمحدد في ملحق عرض إلمناقصة.

يتم رد كامل قيمة إلمحتجزإت وإلكفالة إلخاصة (في حال تطبيق ما ورد بالفقرة إعاله) بعد تسلم إألشغال وعند تقديم ضمان إصالح إلعيـوب (
كفالة إصالح إلعيوب ).
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إلمادة ( – )10/14كشف دفعة إالنجاز ( عند تسلم إالشغال ) :

ويتعين على إلمقاول عند تسلمه هذه إلدفعة إن يقدم إقرإرإ" بالمخالصة حسب إلنموذج إلمرفـق بهـذه إلشـروط ( نمـوذج مخالصـه عـن

دفعة إالنجاز عند إلتسلم إالولي رقم د. ) 10-

إلمادة ( – )11/14طلب شهادة إلدفعة إلختامية ( إلمستخلص إلنهائي ):

تعدل إلفقرة (ب) من إلمادة إلمشار إليها إعاله بحيث تصبح  :ب -إية مبالغ إخرى يعتبرهـا إلمقـاول إنهـا تسـتحق لـه بموجـب إلعقـد

إو خالفه فيما يتعلق تحديدإ" باالمور إو إالشياء إلمستجده بعد إصدإر شهادة تسلم إالشغال ( إلتسلم إالولي ).

إلمادة ( – )12/14إقرإر إلمخالصة:

يضاف ما يلي بعد مصطلح (ضمان إألدإء):

(أو ضمان إصالح إلعيوب ،حسب وإقع إلحال).
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إلفصل إلسادس عشر  -تعليق إلعمل وإنهاء إلعقد من قبل إلمقاول
" " Suspension and Termination by Contractor

_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )1/16حق إلمقاول في تعليق إلعمل:
تلغى إلفقرة إألولى من هذه إلمادة ويستعاض عنها بما يلي:
" إذإ إخفــق إلمهنــدس فــي تصــديق أي شـ هادة دفــع بموجــب إحكــام إلمــادة ( ،)6/14أو لــم يتقيــد صــاحب إلعمــل بموإعيــد إلــدفعات إلمســتحقة
للمقاول عمال باحكام إلمادة ( ، )7/14فانه يجوز للمقـاول – بعـد توجيـه إشـعار بمهلـة ال تقـل عـن ( )21يومـا إلـى صـاحب إلعمـل إن يعلـق
إلعمل (أو إن يبطىء عملية إلتنفيذ) ما لم يتسلم إلمقاول شهادة إلدفع  ،إو إلدفعة إلمستحقه حسب وإقع إلحال ومحتوى إالشعار إلمذكور".

تضاف إلفقرة إلتالية في نهاية هذه إلمادة:

على إلمقاول وخالل ( )3أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة إلدفعة بموجب إلمادة ( )3/14من إلعقد أن يعلم صاحب إلعمل عن تاريخ تقديم

طلب شهادة إلدفعة"إلى إلمهندس.

إلمادة ( - )2/16إنهاء إلعقد من قبل إلمقاول:
تلغى إلفقرة (أ) من حاالت إنهاء إلعقد .وترقم إلفقرإت إلمتبقية من (أ  -و)
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الفصل السابع عشر  -المخاطر والمسؤولية
" " Risk and Responsibility

ــــــــــــــــــــ

تضاف إلموإد إلتالية في نهاية إلفصل:

إلمادة (( - )7/17إضافية):
إلضمان إإلنشائي للمشروع:

يكون إلمقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوإت عن إلضمان إإلنشائي للمشروع وفقاً ألحكام إلموإد ( )788-791من إلقانون إلمدني إألردني.

إلمادة (( - )8/17إضافية):
إستعمال إلموإد إلمتفجرة:

ي نبغي على إلمقاول إتخاذ جميع إإلجرإءإت وإالحتياطات وإلتقيد بتعليمات إلمهندس وإألنظمة وإلقوإنين إلصادرة عن إلسلطة إلمختصة في كل
ما يتعلق باستعمال إلموإد إلمتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ إلتزإماته إلوإردة في هذإ إلعقد ،وينطبق هذإ على

جميع إلموإد إلقابلة لالشتعال أو إلتي يوجد خطر في إستعمالها ونقلها وتخزينها.

ينبغي على إلمقاول تأمين إلتصاريح إلالزمة لذلك ،وإجرإء جميع إالتصاالت مع مختلف إلسلطات وإلمصادر ذإت إلعالقة قبل قيامه بأعمال
إلتفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات إلرسمية إلتي تعطى له بهذإ إلشأن ،كما عليه أن يطلع إلمهندس أو ممثله على إلترتيبات وإإلجرإءإت
إلتي يتخذها بخصوص خزن ونقل إلمتفجرإت وأعمال إلتفجير ،مع إلعلم أن هذه إلترتيبات وإإلجرإءإت ال تعفي إلمقاول من أي من

مسؤولياته وإلتزإماته وفقاً للقوإنين وإألنظمة وإلتعليمات إلمتعلقة بالتفجيرإت.

إلمادة (( - )9/17إضافية):
إلرشوة:

إن ممارسة إلمقاول أو أي من مقاوليه إلفرعيين إو أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من إشكالها الي من جهاز صاحب إلعمل إو
إلمهندس إو إلجهاز إلتابع له يكون سبباً "كافياً " اللغاء هذإ إلعقد وغيره من إلعقود إلتي يرتبط بها إلمقاول بصاحب إلعمل ،هذإ عدإ

إلمسؤوليات إلقانونية إلناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم إلرشوة أي عمولة إو هديه تمنح الي من صاحب إلعمل إو إلمهندس إو مستخدميه

بقصد إلحصول على أي تعديل إو تبديل في إالشغال ،إو على مستوى إلمصنعية ،إو للحصول على أي إنتفاع شخصي ،ولصاحب إلعمل

إلحق في إستيفاء أي تعويض يستحق له عن أي خسارة تنجم عن إلغاء هذإ إلعقد لهذإ إلسبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق

للمقاول بذمته ،إو من ضماناته.
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( - )1/9/17إلدفعات إالخرى:
أ-

لقد صرح إلمقاول في ملحق إقرإر متعلق بالدفعات إالخرى إلمرفق بهذإ إلعقد بجميع "إلدفعات إالخرى" وإلتي تم دفعها إو تم إالتفاق
على دفعها إلى إالخرين وعلى إلمقاول تقديم وصف مفصل لهذه إلدفعات إالخرى وسببها سوإء تم دفعها إو كانت ستدفع بشكل

مباشر إو غير مباشر من قبله إو نيابة عنه ،أو من قبل مقاوليه إلفرعيين أو وكالئهم أو ممثليهم ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى
تقديم إلعروض إلخاصة بتنفيذ هذإ إلعقد أو عملية إلمناقصة  /إلمزإودة نفسها إو إالحالة على إلمقاول أو إلمفاوضات إلتي تجري

البرإم إلعقد أو من إجل تنفيذه فعالً.

كما ويتعهد إلمقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً إلى إلفريق إالول على إلفور عن وجود أي دفعات إخرى بما في ذلك على سبيل

إلمثال وصفاً مفصالً لسبب هذه إلدفعات إالخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع إو تاريخ إلزإمه بالدفع إيهما يحدث أوالً.
ب-

يحق للفريق إالول في حال حدوث أي مخالفه إو إخالل بأحكام إلفقرة (أ) من هذه إلمادة إن يتخذ إياً من إالجرإءإت إلتالية أو

جميعها وذلك بمحض حريته وإختياره:
–1

-2
-3

إن ينهي هذإ إلعقد مع مرإعاة نصوص إلمادة (  ) 2/15من إلعقد.

إن يخصم من إلمبالغ إلمستحقة للمقاول بموجب هذإ إلعقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ إلدفعات إالخرى.

إن يطالب إلمقاول بأن يدفع إلى إلفريق إالول وعلى إلفور مبلغاً يسـاوي ضعفي مبلغ إلدفعات إالخرى ويقر إلمقاول

بموجب هذإ إلبند بموإفقته غير إلقابلة للنقض على إالستجابة إلفورية لمثل هذه إلمطالبة.

مع مرإعاة إلفقرة (د) إدناه يصرح إلفريقان بأن مجموع إلمبالغ إلتي يحق للفريق إالول تقاضيها بموجب هذه إلفقرة (ب)

لن يتجاوز (ضعفي) مجموع مبالغ إلدفعات إالخرى.

ج  -يوإفق إلمقاول على إن يضمن جميع إالتفاقيات إلتي يبرمها مع إلمقاولين من إلباطن أو إلمجهزين أو إلمستشارين فيما يخص هذإ
إلعقد موإدإً مماثلة لتلك إلوإردة في إلفقرإت (أ) و (ب) إعاله (على إن ال تقل هذه إلموإد في شدتها عن نصوص إلفقرتين إلمشار

إليهما) شريطة إن تنص هذه إلموإد صرإحة على حق إلفريق إالول بتنفيذ إحكام هذه إلموإد مباشرة بحق إي من هؤالء إلمقاولين
من إلباطن أو إلموردين أو إلمستشارين ،كما يتعهد إلمقاول إن يزود إلفريق إالول على إلفور بنسخ كاملة ومطابقة الصل هذه
د-

إالتفاقيات بمجرد إلتوقيع عليها وبما يثبت إنها مشتمله على هذه إلموإد.

ال يجوز الي شخص إن يتذرع بأن نص إلمادة إعاله يضفي صفة إلمشروعية على أي من إلدفعات إالخرى إذإ كانت إلقوإنين

وإالنظمة إلنافذة تمنعها ،وإن حقوق إلفريق إالول إلمنصوص عليها في إلمادة إعاله هي باالضافة إلى أي حقوق إخرى قد تترتب
للفريق إالول أو أي طرف إخر بموجب إلقوإنين وإالنظمة إلنافذة في إلمملكة.

هـ-

يبقى نص إلمادة إعاله بجميع فقرإتها سارياً ويتم إلعمل به حتى بعد إنهاء هذإ إلعقد.
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( - )2/9/17إلدفعات إلممنوعة:
أ-

لقد صرح إلمقاول وتعهد للفريق إالول في ملحق إقرإر متعلق بالدفعات إلممنوعة بانه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من "إلدفعات
إلممنوعة" سوإء بشكل مباشر أو غير مباشر ،وبغض إلنظر عما إذإ كان ذلك قد تم من قبل إلمقاول أو نيابة عنه ،أو من قبل

مقاوليه إلفرعيين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ،إلى إلفريق إالول ويشمل ذلك على سبيل إلمثال ال
إلحصر أي "موظف" بغض إلنظر عما إذإ كان يتصرف بصفة رسمية إم ال وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم إلعروض إلخاصة

بتنفيذ هذإ إلعقد أو عملية إلمناقصة  /إلمزإودة نفسها أو إالحالة على إلمقاول أو إلمفاوضات إلتي تجري البرإم إلعقد أو من إجل

تنفيذه فعالً.

كما يتعهد إلمقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه إلدفعات سوإء مباشرة إو بالوإسطة وسوإء
إكان ذلك من قبل إلمقاول نفسه أو مقاوليه إلفرعيين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق

بتعديل هذإ إلعقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.
ب-

يحق للفريق إالول في حال حدوث أي مخالفه إو إخالل بأحكام إلفقرة (أ) من هذه إلمادة إن يتخذ إياً من إالجرإءإت إلتالية أو

جميعها وذلك بمحض حريته وإختياره:
–1

-2
-3

إن ينهي هذإ إلعقد مع مرإعاة نصوص إلمادة ( )2/15من إلعقد.

إن يخصم من إلمبالغ إلمستحقة للمقاول بموجب هذإ إلعقد مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ إلدفعات إلممنوعة.

إن يطالب إلمقاول بأن يدفع إلى إلفريق إالول وعلى إلفور مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ إلدفعات إالخرى ويقر إلمقاول

بموجب هذإ إلبند بموإفقته غير إلقابلة للنقض على إالستجابة إلفورية لمثل هذه إلمطالبة.

مع مرإعاة إلفقرة (د) إدناه يصرح إلفريقان بأن مجموع إلمبالغ إلتي يحق للفريق إالول تقاضيها بموجب هذه إلفقرة (ب)

ج-

لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ إلدفعات إلممنوعة.

يوإفق إلمقاول على إن يضمن جميع إالتفاقيات إلتي يبرمها مع إلمقاولين إلفرعيين أو إلمجهزين أو إلمستشارين فيما يخص هذإ
إلعقد موإدإً مماثلة لتلك إلوإردة في إلفقرإت (أ) و (ب) إعاله (على إن ال تقل هذه إلموإد في شدتها عن نصوص إلفقرتين إلمشار
إليهما) شريطة إن تنص هذه إلموإد صرإحة على حق إلفريق إالول بتنفيذ إحكام هذه إلموإد مباشرة بحق إي من هؤالء إلمقاولين

إلفرعيين أو إلموردين أو إلمستشارين ،كما يتعهد إلمقاول إن يزود إلفريق إالول على إلفور بنسخ كاملة ومطابقة الصل هذه
إالتفاقيات بمجرد إلتوقيع عليها وبما يثبت إنها مشتمله على هذه إلموإد.

د-

ال يجوز الي شخص إن يتذرع بأن نص إلمادة إعاله يضفي صفة إلمشروعية على أي من إلدفعات إلممنوعة إذإ كانت إلقوإنين
وإالنظمة إلنافذة تمنعها ،وإن حقوق إلفريق إالول إلمنصوص عليها في إلمادة إعاله هي باالضافة إلى أي حقوق إخرى قد تترتب

للفريق إالول أو أي طرف آخر بموجب إلقوإنين وإالنظمة إلنافذة في إلمملكة.
هـ-

يبقى نص إلمادة إعاله بجميع فقرإتها سارياً ويتم إلعمل به حتى بعد إنهاء هذإ إلعقد.

33

"

 Insuranceإلفصل إلثامن عشر – إلتأمين "

إلمادة ( - )1/18إلمتطلبات إلعامة للتأمين:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يضاف إلى نهاية هذه "إلمادة" ما يلي:

يكون إلمقاول هو إلطرف إلمؤمن ،كما ينبغي إن تتضمن بوليصة إلتأمين شرطاً ينص على إلمسؤوليات إلمتقابله لكل من صاحب
( Cross Liabilities ).إلعمل وإلمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في إتفاقيات إلتأمين

إلمادة ( - )2/18إلتأمين على إالشغال ومعدإت إلمقاول:
يضاف إلى نهاية هذه "إلمادة" ما يلي:

"تعتبر إلقيمة إالستبدإليه وإالضافات إلمتحققة عليها بما يعادل ( )115%من قيمة إلعقد إلمقبولة".

-
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الفصل العشرون  -المطالبات ،الخالفات والتحكيم
" " Claims, Disputes and Arbitration
_____________________________________________________________________

إلمادة ( - )2/20تعيين مجلس فض إلخالفات:

باالضافة إلى ما ورد في إلمادة ( )2/20من إلشروط إلعامة ،تطبق إألحكام إلمتعلقة بمجلس فض إلخالفات على إلنحو إلتالي:
-1

-2
-3

إذ كانت "قيمة إلعقد إلمقبولة" تترإوح بين خمسمائة ألف دينار و مليون وخمسمائة إلف دينار ،يشكل إلمجلس من حكم وإحد.
إذإ تجاوزت "قيمة إلعقد إلمقبولة" مليون وخمسمائة إلف دينار ،يشكل إلمجلس من ثالثة أعضاء (حكمة).

(إلح َك َمةْ) خالل  28يوما من تاريخ مباشرة إلعمل ،ولكن أعضاء إلمجلس ال يباشرون مهامهم إال بعد نشوء
يتم تسمية إلحكم َ
خالف وإحالته إلى إلمجلس.

إلمادة ( - )6/20إلتحكيـمArbitration :

تلغى إلفقرة إألولى وإلتي تبدأ بـ(ما لم يكن قد تم) وتنتهي بـ(بلغة إالتصال إلمحددة في إلمادة  )4/1ويستعاض عنها بما يلي:
"ما لم يكن قد تمت تسوية إلخالف ودياً ،فإن أي خالف حول قرإر "إلمجلس"

بشأنه ،مما لم يصبح نهائياً وملزماً ،تتم تسويته بوإسطة إلتحكيم وفقاً لما يلي:

أ  -تتم تسوية إلخالف نهائياً بموجب قانون إلتحكيم إالردني إلنافذ (ما لم يتفق إلطرفان على غير ذلك).

ب  -تشكل هيئة إلتحكيم من عضو وإحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب إلقانون إلوإجب إلتطبيق ،و
ج  -تتم إجرإءإت إلتحكيم بلغة إالتصال إلمحددة في إلمادة (.)4/1
إلمادة ( - )8/20إنقضاء فترة تعيين "إلمجلس":
تعدل إلفقرة (ب) من هذه إلمادة لتصبح كما يلي:
ب " -يحال إلخالف مباشرة إلى إلتحكيم بموجب إحكام إلمادة (.")6/20
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ج -الشروط الخاصة االضافية
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ج -الشروط الخاصة اإلضافية
Supplementary Particular Conditions
•

وصف إلمشروع موضوع هذإ إلعطاء

عطاء تمديدوإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة
•

إلمادة ( - )9/4نظام توكيد إلجودة

يتضمن تطبيق نظام توكيد إلجودة ما يلي:
•

تطبيق ضمان إلجودة وإلذي يعرف كنظام يتم فيه إلتحقق من إن إلضبط إلشامل للجودة ينفذ في جميع إلمرإحل
ولضمان إلجودة البد من إجرإء إالختبارإت إلتالية للتحقق من إلضبط إلشامل للجودة .
 oفحص تدرج إلموإد إلمستعملة للطمم
 oفحص قوة تحمل إلخرسانة

 oفحص درجة رك موإد إلطمم
 oفحص إلمارشال للزفته

 oعمل خلطة تصميمية لمعرفة نسب إلموإد

•

تطبيق نظام ضبط إلجودة وإلذي يعرف على إنه إلمرإجعة إلمستمرة وإصدإر إلشهادإت وإلفحص وإلتفتيع إلمستمر

لمكونات إلمشروع بما في ذلك وإالفرإد وإالنظمة وإلوثائق وإساليب إلعمل وعليه يطلب إاللتزإم بطريقة إلتنفيذ إلتالية
سوإء من إلمالك إو إلمقاول

 oتدقيق إلكفاالت وبوإلص إلتامين
 oعمل محضر تسليم إلموقع

 oإصدإر شهادة مباشرة إلعمل
 oتعباة إلتقرير إليومي

 oتقديم نموذج إستالم إولي
 oإصدإر مذكرإت إلموقع

 oنماذج شبك إلخطوط إلجديدة على إلقائمة
 oنماذج فصل إلخطوط إلقديمة إلملغاة
 oإلتقيد بنماذج إلمطالبات إلمالية
 oإصدإر شهادة إالستالم إالولي
 oتدقيق كفالة إصالح إلعيوب

 oإصدإر شهادة إالستالم إلنهائي
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•

إلمادة ( - )20/4إلمعدإت وإلموإد إلتي يقدمها صاحب إلعمل.

•

إلمادة ( - )2/8مدة إإلنجاز

•

إلمادة ( - )7/8تعويضات إلتأخير
بالنسبة إلى تسليم إلمشروع على أجزإء ،تعتمد تعويضات إلتأخير إلتالية عن إألقسام إلمختلفة:

•

يجب على إلمقاول مرإعاة إألمور إلتالية:
أ-

إلتزإمات عامة:

-1

إلعمل على إلتقليل من إلضجيج وتلويث إلبيئة بقدر إلمستطاع.

-3

تصريف مياه إلفيضان وإلمياه إلفائضة عن إلضخ وخالفه لمنع إإلضرإر بالغير.

-2
-4
-5

ب-

عدم إستعمال (إلموقع) ألي غرض غير تنفيذ إألشغال.

إلمحافظة على إألشجار وإلمروج وإلسياجات بشكل مالئم ،وزرع بديل لما لم يصرح له باقتالعه وإعادة

إلسياجات إلى حالتها إألولى حسب تعليمات إلمهندس.

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد إلمجاورين ،فعلي إلمقاول أن يقوم باالتصال معه ،وعمل إلترتيبات

إلالزمة لتنفيذ ذلك ،ثم إخالء إلمكان وإصالحه عند إتمام إلعمل وعلى حسابه إلخاص.

ضبط إدإرة إلعمل:

 - 1أن يتعاون مع إلمهندس في ترتيب موإعيد إجتماعات إلموقع وإعدإد محاضر إالجتماع.
-2

أن يعد سجال خاصا باألحوإل إلجوية  ،يسجل فيه درجات حرإرة إلهوإء إلقصوى وإلدنيا ،وإلرطوبة ،ومعدل هطول

-3

أن يقوم بأخذ إلصور إلفوتوغرإفية لبيان تقدم سير إلعمل وإعدإد إلتقارير.

-5

أن يزود إلموقع بالفتات تبين إسم إلمشروع ،وإسم صاحب إلعمل ،وبالعدد وإلحجم وبالشكل إلذي يتفق مع

-4

إألمطار بالملمترإت وساعات إلهطول لكل يوم.

في حالة إصالح إلعيوب ،أن يضع جدوال لذلك ،وأن يعلم ممثل إلمهندس عن إنجازإته أوال بأول.

إلمهندس عليه.

 – 6في حالة رفض إلمهندس أو مساعد إلمهندس لمادة أو عمل ما فيجب على إلمقاول قبل إلبدء بتصحيح إلوضع أن
-7

يقدم مقترحاته باإلعادة أو إلتصحيح إلى ممثل إلمهندس أو إلمهندس ،وذلك لتالفي تكرإر إلخطأ.

إذإ كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للموإد في إلموقع ،فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية إلمهام إلتالية:

38

ج-

ممارسة مهنة إلمقاوالت وأدإء مهامه بخصوص إلعقد:
-1

إلممارسة إلجيدة:

إذإ لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية ،فإنه من إلمفهوم أن تكون تلك إلمادة أو إلعمل
مالئمة ألغرإض إلعقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقيا لممارسات إلتنفيذ إلجيدة ،بما في ذلك

نصوص إلبنود وإلموإصفات إلعامة وإلموإصفات إلقياسية إلمعمول بها.
-2

إلموإصفات إلقياسية:

إذإ حدد لمادة موإصفات قياسية مثل ) (A.S.T.Mأو ) (B.S.Sأو غيرها فإنه يجب على إلمقاول تقديم
شهادة إلمنشأ إلتي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك إلموإصفات لما فيه قناعة إلمهندس.

-3

-4

إلموإصفات إلمقيدة:

إذإ ما حدد مصدر وإحد إلحدى إلموإد أو إلمنتجات فإنه يجب على إلمقاول إلتقيد بالبند ،وال يغير ذلك إلمصدر
إلوإحد بدون موإفقة خطية من إلمهندس مقرونة بموإفقة صاحب إلعمل.

عالمات مرإفق إلخدمات إلمخفية:

على إلمقاول وضع إشارإت بارزة في إألماكن إلتي يوجد بدإخلها موإقع لتمديدإت مرإفق وأن يعد لها مخططات
مساحية وإضحة ،وذلك لتسهيل إالهتدإء إليها عند إجرإء إلفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها.

د-

إستخدإم إأليدي إلعاملة إلمحلية:
-1

إلمشاريع إلممولة من إلخزينة أو إلقروض إلمحلية:

أ-

في إلحاالت إالستثنائية إلتي يتعذر إلعمل فيها من قبل أردنيين ،يجوز إستخدإم عمالة وإفدة بموإفقة

ب-

عدم إعطاء أية عطاءإت فرعية من إلباطن للمقاولين غير إألردنيين مهما كانت إألسباب ،وعلى أن

ج-

وزإرة إلعمل إلمسبقة.

يلتزم إلمقاولون إلفرعيون بتشغيل إلعمالة إألردنية فقط.

إذإ تبين لصاحب إلعمل أن إلمشروع ذو طبيعة متخصصة ،وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع
تقريرإ بذلك يبين أسباب إلحاجة لتلك إلخبرة إألجنبية إلى لجنة فنية خاصة تشكل على إلنحو إلتالي

(للنظر في مثل هذه إألمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس إلوزرإء إلصدإر إلقرإر إلمناسب حول إلسماح

للشركات إألجنبية ومقدإر مساهمتها) ،من معالي وزير إألشغال إلعامة وإإلسكان رئيسا وعضوية
إلسادة:

أمين عام وزإرة إألشغال إلعامة وإالسكان ،ومدير عام دإئرة إلعطاءإت إلحكومية ،ونقيب إلمهندسين،

ونقيب إلمقاولين وممثل عن إلدإئرة ذإت إلعالقة بالمشروع.
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-2

إلمشاريع إلممولة بقروض خارجية:
يجوز تنفيذ هذه إلمشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو إالئتالف مع مقاولين أردنيين أو
باالنفرإد ،إذإ إقتضت إلمصلحة إلعامة ذلك.

وفي حالة تنفيذ إلمشروع من قبل مقاولين غير أردنيين فيجب إاللتزإم من قبل هؤالء إلمقاولين بتشغيل عمالة
أردنية ال تقل نسبتها عن ( )70%من مجموع إلعمالة إلماهرة إلمطلوبة وإلمقدرة تقديرإ حقيقيا بموإفقة وزإرة

-3

إألشغال إلعامة وإإلسكان ،على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من إلعمال إألجانب إلعاديين غير إلمهرة.

على إلوزإرإت وإلمؤسسات إلعامة وإلبلديات وإلشركات إلمساهمة إلعامة إاللتزإم ببالغ رئيس إلوزرإء رقم ()6
لسنة 1990وإعتباره جزءإً من إلعطاءإت وإلعقود إلتي تبرمها ،وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل
إلمقاولين تتخذ بحقهم إإلجرإءإت إلتالية:

-4
-5

أ-

إنذإر إلمقاول إلمخالف خطيا على عنوإنه من قبل صاحب إلعمل لتصويب إلوضع خالل مدة أقصاها

ب-

فرض غرإمة مالية تساوي أجور إلعمالة إألجنبية إلمخالفة إلمستخدمة في إلمشروع.

( )7سبعة أيام.

إذإ تبين وجود نقص في إلموإصفات إلعامة وإلخاصة تعتمد إلموإصفات إلوإردة في كودإت إلبناء إلوطني
إألردني بحدها إألدنى.

على إلمقاول إلمحلي إستخدإم إآلليات إلمتوفرة ومنتجات إلصناعة إلمحلية عند تنفيذ إألشغال.
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معلومات مقدمة من إلمقاول

• ممثل ومستخدمو إلمقاول (جهاز إلمقاول إلمنفذ):

يتعين على إلمقاول أن يعين إلجهاز إلمنفذ إلتالي كحد أدنى ،وبحيث يكون هذإ إلجهاز متفرغا للعمل في إلموقع طيلة مدة تنفيذ
إلمشروع ،وأن تكون لديه إلمؤهالت وإلخبرإت إلمدونة أدناه في مجال إإلشرإف على مشاريع مماثلة:
 – 1وكيل مفوض بمؤهل جامعي في الهندسة ( ) 1وبخبرة ال تقل عن(  )5سنوات
 - 2مهندس موقع بمؤهل جامعي في الهندسة ( ) 1وبخبرة ال تقل عن(  )5سنوات.

-3
-4
-5
-6
-7

مراقبا فنيا بمؤهل كلية جامعية متوسطة عدد ( )1وبخبرة ال تقل عن (  )5سنوات.

مساح بمؤهل كلية جامعية متوسطة عدد ( )1وبخبرة ال تقل عن (  )5سنوات.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

مالحظة:

يتعين إالتفاق فيما بين إلمقاول وإلمهندس على توإريخ تعيين كل فرد من أفرإد جهاز إلمقاول إلمنفذ.
وفي حالة تخلف إلمقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم خصم ما يقابله من روإتب
مثل هؤالء إألفرإد غير إلمعينين أو إلمتغيبين حسب تقديرإت إلمهندس.

• تسمية إلمقاول إلفرعي ألشغال إلكهروميكانيك ودرجة تصنيفه:

إلميكانيك

إلكهرباء
•

إسم إلمقاول

_______

_______

فئة إلتصنيف

________
________

على إلمقاولين غير إألردنيين أن يقدموإ إلى دإئرة إلعطاءإت إلحكومية شهادتين إألولى من نقابة إلمهندسين إألردنيين وإلثانية من
نقابة مقاولي إإلنشاءإت إألردنيين (حسب إلنموذج أدناه) تفيد بأن إلمقاول قد إستكمل كافة إإلجرإءإت إلخاصة بالمقاولين غير

إألردنيين وفقا ألحكام قانون نقابة إلمهندسين إألردنيين وقانون مقاولي إإلنشاءإت عند إحالة إلعطاء عليه وقبل توقيع إالتفاقية

وكل مقاول ال يقدم هاتين إلشهادتين وفقا لذلك يعتبر مستنكفا عن إستكمال إجرإءإت إإلحالة ويحق لصاحب إلعمل أن يصادر
كفالة مناقصته إلتي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول إالعترإض أو إلرجوع على صاحب إلعمل بأي مطالبات مهما كان

نوعها.
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النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
يرجــى العلــم بــلن المقــاول الســادة ……………………………………………….قــد
استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقا ألحكام قانون المعمول به.
نقيب إلـمهندسين إالردنيين

أو نقيب مقاولي إالنشاءإت إالردنيين

• إإلقرإر بضمان عيوب إلتصنيع )(Warranty
يتعين على إلمقاول إلذي يحال عليه إلعطاء تقديم كفالة عدلية لضمان أي عيوب تنجم عن إلتصنيع لكافة إألجهزة وإلمعدإت

إلكهروميكانيكية إلمشمولة بالعقد ولمدة ( )730يوما من تاريخ تسلم إألشغال وبحيث تشمل هذه إلكفالة مسؤولية إلمقاول إلمالية

وخالفها ،الستبدإل أي من إألجهزة وإلمعدإت إلكهروميكانيكية إلتي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير إلقطع إلتبديلية محليا أو أجنبيا

ولمدة ( )730يوما من تاريخ تسلم إألشغال.
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د – نماذج إلعرض وإلضمانات وإالتفاقيات وإلبيانات

د - 1نموذج كتاب عرض إلمناقصة
د - 2ملحق عرض إلمناقصة
د - 3نموذج كفالة إلمناقصة
د - 4نموذج إتفاقية إلعقد

د - 5نموذج إتفاقية فض إلخالفات (مجلس بعضو وإحد)

د - 6نموذج إتفاقية فض إلخالفات (مجلس بثالثة أعضاء)
د - 7نموذج ضمان إألدإء  /تنفيذ

د - 8نموذج ضمان إصالح إلعيوب (كفالة إصالح إلعيوب)
د - 9نموذج كفالة إلدفعة إلمقدمة

د -10نموذج مخالصه عن دفعة إالنجاز عند إلتسلم إالولي
د - 11نموذج إقرإر بالمخالصة

د - 12نموذج إلتزإمات إلمقاول
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نموذج كتاب عرض إلمناقصة
Letter of Tender
إلمشروع .......................................... :إلعطاء رقم....................................... :

إلسادة

إلى

إلعمل):

(صاحب

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

لقد قمنا بزيارة إلموقع وإلتعرف على إلظروف إلمحيطة به ،كما قمنا بدرإسة شروط إلعقد ،وإلموإصفات ،وإلمخططات ،وجدإول إلكميات،

وملحق عرض إلمناقصة ،وإلجدإول إألخرى ،ومالحق إلعطاء ذإت إألرقام ..................................:إلمتعلقة بتنفيذ أشغال إلمشروع

إلمذكور أعاله .ونعرض نحن إلموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ إألشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقا لهذإ إلعرض إلذي
يشمل كل هذه إلوثائق إلمدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره ..........................................:أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا

لنا بموجب شروط إلعقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض إلخالفات" بموجب "إلفصل إلعشرين" من شروط إلعقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق

عرض إلمناقصة.

نوإفق على إاللتزإم بعرض إلمناقصة هذإ لمدة ( )90يوما من تاريخ إيدإع إلعروض ،وأن يبقى إلعرض ملزما لنا ،ويمكنكم قبوله في أي وقت

قبل إنقضاء مدة إاللتزإم هذه .كما نقر بأن ملحق عرض إلمناقصة يشكل جزءإ ال يتجزأ من "كتاب عرض إلمناقصة".
نتعهد في حالة قبول عرضنا ،أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة ( )2/4من شروط العقد ،وأن نباشر العمل بتاريخ أمــر المباشــرة،
وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خالل "مدة اإلنجاز".
وما لم يتم إعدإد وتوقيع إتفاقية إلعقد فيما بيننا ،وإلى أن يتم ذلك ،فإن "كتاب عرض إلمناقصة" هذإ مع "كتاب إلقبول أو قرإر إإلحالة" إلذي
تصدرونه يعتبر عقدإ ملزما فيما بيننا .
ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل إلعروض قيمة أو أي من إلعروض إلتي تقدم إليكم.
حرر

توقيع

هذإ

إلعرض

إلمناقص:

في

إليوم:

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

من

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

شهر:

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

شاهد:

عام:

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

........................................
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د2-
ملحق عرض إلمناقصة
Appendix to Tender

المشروع :عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء /عدإ لوإء إلرصيفة
إلعطاء رقم………… ……… … :
إلبيــــان

التحديدات

رقم إلمادة

إسم صاحب إلعمل:

2/2/1/1

إسم إلمهندس :

4/2/1/1

إسم إلمقاول:

3/2/1/1

كفالة إلمناقصة

إلتعليمات

(  ) 9000دينار

كفالة إصالح إلعيوب

إلتعليمات

( )%5من قيمة إلعقد إلنهائي

مدة إ إلنجاز لألشغال

3/3/1/1

فترة إإلشعار بإصالح إلعيوب
إلقانون إلذي يحكم إلعقد

7/3/1/1
4/1

عنوإنه:
عنوإنه:
عنوإنه:

و3/1

شركة مياه إالردن  /مياهنا
إلرئيس

مساعد

إلزرقاء

إلتنفيذي/محافظة

و3/1

(

 ) 365يوما تقويميا من تاريخ

أمر إلمباشرة أو بإنتهاء إلمخصص

إلمالي إيهما ينتهي قبل إآلخر

(  ) 730يوما تقويميا
إلقوإنين إألردنية إلسارية إلمفعول

إللغة إلمعتمدة في إلعقد

4/1

إللغة إلعربية

لغة إالتصال

4/1

إللغة إلعربية

إلمدة إلتي سيمنح فيها إلمقاول حق إلدخول إلى

1/2

( )7أيام تقويمية من تاريخ أمر

قيمة ضمان إألدإء

2/4

( )%10من "قيمة إلعقد إلمقبولة"

إلموقع

قيمة ضمان إألدإء خالل فترة إإلشعار بإصالح إلعيوب

(ضمان إصالح إلعيوب)

إلمباشرة .

( )%5من قيمة إلعقد إلنهائي

نظام توكيد إلجودة

9/4

أوقات إلعمل إلمعتادة

5/6

( )8ساعات يوميا ،ولمدة ( )6أيام

إلفترة إلمحددة لمباشرة إلعمل بعد إلتاريخ إلمحدد

1/8

( )15يوما ،وتعتبر هذه إلفترة

قيمة تعويضات إلتأخير

7/8

( ) 100دينار عن كل يوم تأخير

للمباشرة

❑

غير مطلوب

❑

مطلوب

في إألسبوع

مشمولة ضمن مدة إإلنجاز
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د2-
إلحد إألقصى لقيمة تعويضات إلتأخير

7/8

مكافأة إإلنجاز إلمبكر

13/8

إلنسبة إلمئوية إلتي تدفع للمقاول عن "إلمبلغ

إالحتياطي إلذي يتم صرفه" إذإ لم ترد في إلجدإول

-5/13ب

( ) %15من قيمة إلعقد إلمقبولة
صفر ) دينار عن كل يوم مبكر

(

ال يوجد

قيمة إلدفعة إلمقدمة

2/14

( )%0من "قيمة إلعقد إلمقبولة"

عمالت إلدفع للمقاول

15/14

إلدينار إألردني

تقديم وثائق إلتأمينات

1/18

خالل ( )14يوما من تاريخ إالحالة

نسبة إلمحتجزإت

3/14

( )%10من قيمة إلدفعة

إلحد إألعلى للمحتجزإت

3/14

( )%5من "قيمة إلعقد إلمقبولة"

إلتحضيرإت عند إلوصول إلى إلموقع

5/14

جميع إلموإد وإلتجهيزإت إآللية إلتي تدخل

إلحد إألدنى لقيمة إلدفعة إلمرحلية

6/14

أسعار تبديل إلعمالت

7/14

نسبة إلفائدة إلقانونية (نفقات إلتمويل)

8/14

إلحد إألدنى لقيمة إلتأمين ضد إلطرف إلثالث

3/18

فض إلخالفات
تشكيل مجلس ّ

2/20

فض إلخالفات
فترة تعيين مجلس ّ
فض إلخالفات في
إلجهة إلتي تعين أعضاء مجلس ّ
حالة عدم إالتفاق بين إلفريقين

2/20

خالل ( )28يوما من تاريخ إلمباشرة

3/20

جمعية إلمحكمين إألردنيين

في إالشغال إلعامة
(  ) 20000دينار

( )%9سنوياً

 ) 20000دينار لكل حادث

(

❑
❑

.

من عضو وإحد

من ثالثة أعضاء
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د2-
سلطة تعيين إلمحكمين في حالة تخلف إألطرإف عن

6/20

عدد أعضاء هيئة إلتحكيم

6/20

إلقوإعد إإلجرإئية للتحكيم

6/20

إلتعيين

بموجب قانون إلتحكيم إألردني
إلنافذ
❑
❑

أقسام إألشغال ()6/5/1/1

مدة إ إلنجاز
إلخاصة به

()3/3/1/1
قسم
قسم
قسم

د3-

عضو وإحد

ثالثة أعضاء

بموجب قانون إلتحكيم إألردني
قيمة تعويضات إلتأخير لكل يوم

تأخير .
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نموذج كفالة إلمناقصة
Form of Tender Guarantee
إلمشروع :عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة
إلعطاءرقم:
إلى إلسادة (صاحب إلعمل) .............................................................................. :لقد تم إعالمنا أن إلمناقص:
شركة ................................................... ..................... :سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع إلمنوه عنه أعاله

إستجابة لدعوة إلعطاء ،ولما كانت شروط إلعطاء تنص على أن يتقدم إلمناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ،وبناء على طلبه ،فإن مصرفنا:

بنك  ......................................................يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ:

 ............................................................عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن إلطلب ما يلي:

أ-

أن إلمناقص ،بدون موإفقة منكم ،قام بسحب عرضه بعد إنقضاء آخر موعد لتقديم إلعروض أو قبل إنقضاء صالحية إلعرض

ب-

أنكم قد قمتم بإحالة إلعطاء عليه ،ولكنه أخفق في إبرإم إتفاقية إلعقد بموجب إلمادة ( )6/1من شروط إلعقد ،أو

ج-

أنكم قد قمتم باحالة إلعطاء عليه  ،ولكنه أخفق في تقديم ضمان إألدإء بموجب إلمادة ( )2/4من شروط إلعقد.

إلمحددة بـ( )90يوما ،أو

وعلى أن يصلنا إلطلب قبل إنقضاء مدة صالحية إلكفالة إلبالغة ( )120يوما ويتعين إعادتها إلينا ،كما أن هذه إلكفالة تحكمها إلقوإنين
إلمعمول بها في إألردن.

توقيع إلكفيل  /إلبنك........................................... :
المفوض بالتوقيع........................................... :
............................................
إلتاريخ:
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د4-

نموذج إتفاقية إلعقد
Form of Contract Agreement
المشروع :عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة
إلعطاء رقم............

حررت هذه إالتفاقية في هذإ إليوم  ..............من شهر  ...................لسنة
بين
صاحب إلعمل  ............................................................على إعتباره "إلفريق إألول"
و

 ..............................................................على إعتباره "إلفريق إلثاني"

إلمقاول

لما كان صاحب إلعمل رإغبا في أن يقوم إلمقاول بتنفيذ أشغال مشروع................................... :

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

ولما كان قد قبل بعرض إلمناقصة إلذي تقدم به إلمقاول لتنفيذ إألشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا لشروط إلعقد،
فقد تم إالتفاق بين إلفريقين على ما يلي:

-1
-2

يكون للكلمات وإلتعابير إلوإردة في هذه إالتفاقية نفس إلمعاني إلمحددة لها في شروط إلعقد إلمشار إليها فيما بعد.
تعتبر إلوثائق إلمدرجة تاليا جزءإ ال يتجزأ من هذه إالتفاقية وتتم قرإءتها وتفسيرها بهذه إلصورة:
أ-

"كتاب إلقبول"...........................................................

ب-

"كتاب عرض إلمناقصة...........................................................

د-

شروط إلعقد (إلخاصة وإلعامة)

ج-

مالحق إلمناقصة ذإت إألرقام.......................................................... :

هـ -

إلموإصفات

و-

إلمخططات

ز-

وإلجدإول إلمسعرة (جدإول إلكميات وإلجدإول إألخرى)
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د4-
-3

"قيمة إلعقد إلمقبولة".......................................................

-4

إزإء قيام صاحب إلعمل بدفع إلدفعات إلمستحقة للمقاول وفقا للشروط ،يتعهد إلمقاول بتنفيذ إألشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب

-5

إزإء قيام إلمقاول بتنفيذ إألشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ،يتعهد صاحب إلعمل بأن يدفع إلى إلمقاول قيمة

-6

إي شطب إو كشط إو حذف إو إضافة بدون توقيع و خاتم طرفي إلعقد يعتبر الغيا

"مدة إإلنجاز".......................................................

فيها وتسليمها وفقا ألحكام إلعقد.

إلعقد بموجب أحكام إلعقد في إلموإعيد وباألسلوب إلمحدد في إلعقد.

وبناءإ على ما تقدم فقد إتفق إلفريقان على إبرإم هذه إالتفاقية وتوقيعها في إلموعد إلمحدد أعاله وذلك وفقا للقوإنين إلمعمول بها.
إلفريق إلثاني (إلمقاول)

إلفريق إألول (صاحب إلعمل)

إلتوقيع........................................... :

إلتوقيع........................................... :

إالسم............................................. :

إالسم............................................. :

إلوظيفة........................................... :

إلوظيفة........................................... :

وقد شهد على ذلك................................ :

وقد شهد على ذلك................................ :

50

د5-

نموذج إتفاقية فض إلخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بعضو وإحد)
وصف إلمشروع
:

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

صاحب إلعمل:

 ...................................عنوإنه................................... :

إلمقاول:

 ...................................عنوإنه................................... :

عضو إلمجلس ...................................عنوإنه...................................

لما قام صاحب إلعمل وإلمقاول بإبرإم "إتفاقية إلعقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض إلخالفات" ،ليكون إلعضو إلوحيد،
ويسمى أيضا "إلمجلس" – " ، "DABفإن كال من صاحب إلعمل وإلمقاول وعضو إلمجلس ،قد إتفقوإ على ما يلي:

-1

تعتبر إلشروط إلملحقة بهذه إالتفاقية شروطا التفاقية فض إلخالفات ،مع إدخال إلتعديالت إلتالية عليها:

-2

عمال بأحكام إلمادة ( )16من شروط إتفاقية فض إلخالفات ،فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو إلمجلس على إلنحو إلتالي:

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

-

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها إلنفقات إألخرى.

-3

إزإء قيام صاحب إلعمل وإلمقاول بدفع بدالت إألتعاب وإلنفقات إألخرى عمال بأحكام إلمادة ( )16من شروط إتفاقية فض إلخالفات،

-4

يتعهد صاحب إلعمل وإلمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو "إلمجلس" ،إزإء أدإئه لمهام فض إلخالفات بدل إلمياومات

-5

إن هذه إالتفاقية خاضعة ألحكام إلقانون إألردني.

فإن عضو إلمجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "إلمجلس" كمسو للخالفات وفقا ألحكام هذه إالتفاقية.

وإلنفقات إألخرى إلتي تتحقق له بموجب أحكام إلمادة ( )16من شروط إتفاقية فض إلخالفات.

عضو إلمجلس

إلمقاول

وقد شهد على ذلك

صاحب إلعمل
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د6-

نموذج إتفاقية فض إلخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بثالثة أعضاء)
وصف إلمشروع:

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

إلمقاول:

 ...................................عنوإنه................................... :

 ...................................عنوإنه................................... :

صاحب إلعمل:

 ...................................عنوإنه................................... :

عضو إلمجلس:

لما قام صاحب إلعمل وإلمقاول بإبرإم "إتفاقية إلعقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض إلخالفات" ،ليقوم بمهام إحد
إألعضاء إلثالثة إلذين يشكلون “إلمجلس" ،فإن كال من صاحب إلعمل وإلمقاول وعضو إلمجلس ،قد إتفقوإ على ما يلي:

-1

تعتبر إلشروط إلملحقة بهذه إالتفاقية شروطا التفاقية فض إلخالفات ،مع إدخال إلتعديالت إلتالية عليها:

-2

عمال بأحكام إلمادة ( )16من شروط إتفاقية فض إلخالفات ،فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو إلمجلس على إلنحو إلتالي:

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

-

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها إلنفقات إألخرى.

-3

إزإء قيام صاحب إلعمل وإلمقاول بدفع بدالت إألتعاب وإلنفقات إألخرى عمال بأحكام إلمادة ( )16من شروط إتفاقية فض إلخالفات،

-4

يتعهد صاحب إلعمل وإلمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو إلمجلس ،إزإء أدإئه لمهام فض إلخالفات ،بدل إلمياومات

-5

يعتبر عضو إلمجلس .............................رئيسا للمجلس.

-6

فإن عضو إلمجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء إلمجلس إآلخرين كمسوين للخالفات وفقا ألحكام هذه إالتفاقية.

وإلنفقات إألخرى إلتي تتحقق له بموجب أحكام إلمادة ( )16من شروط إتفاقية فض إلخالفات.
إن هذه إالتفاقية خاضعة ألحكام إلقانون إألردني.
عضو إلمجلس

إلمقاول

وقد شهد على ذلك

صاحب إلعمل
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ملحق إتفاقية فض إلخالفات

شروط اتفاقية فض الخالفات
-1

يسمى عضو إلمجلس أو إألعضاء (إلحكم أو إلحكمة) خالل ( )28يوما من تاريخ مباشرة إلعمل ،ولكن مهام إلمجلس ال يتم

-2

يمكن إنهاء تعيين إلحكم (إلحكمة) باالتفاق بين إلفريقين ،وتنقضي مدة إلتعيين حكما عند إنقضاء فترة إالشعار باصالح إلعيوب.

-3
-4

إلمباشرة بها إال بعد نشوء خالف وإحالته إلى إلمجلس.

يتعين على إلحكم أن يبقى خالل أدإء مهمته مستقال عن إلفريقين ،وال يجوز له تقديم إلنصح إلى أي فريق إال باطالع وموإفقة
إلفريق إآلخر.

يتعين على إلحكم أن يتعامل مع تفاصيل إلعقد ونشاطاته وجلسات إالستماع إلتي يعقدها بسرية تامة ،وأن ال يصرح عن أي من
مضامينها إال بموإفقة إلفريقين ،كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر إلقيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية

إال بموإفقة إلفريقين.

-5

يتعين على إلحكم أن يتصرف بإنصاف وسوإئية فيما بين إلفريقين ،بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده

-6

ال يعتبر إلحكم في أي حال مسؤوال عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إال إذإ أمكن إثبات أن ما قام به ناتج عن سوء

-7

يتعين على إلحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز (وليس كمحكم) ،ويكون متمتعا بالصالحية إلكاملة لعقد جلسات إالستماع كما

على ما يقدمه إلفريق إآلخر.
نية.

يرإه مناسبا ،دون إلتقيد بأية إجرإءإت أو قوإعد باستثناء هذه إلقوإعد ،ويتمتع في هذإ إلسياق بالصالحيات إلتالية:
أ-

ب-

أن يستعمل معرفته إلمتخصصة (إن توفرت)،

د-

أن يقرر دفع نفقات إلتمويل إلتي تستحق بموجب أحكام إلعقد،

ج-

هـ -

و-

-8
-9

أن يقرر مدى سلطاته إلذإتية  ،وكذلك نطاق إلخالفات إلمحالة إليه،
أن يتبنى إعتماد أسلوب إالستجوإب إلقانوني،

أن يرإجع وينقح أي تعليمات أو تقديرإت أو شهادإت أو تقييم فيما يتعلق بموضوع إلخالف،

أن ال يسمح ألي شخص غير إلمقاول وممثله وصاحب إلعمل وممثله ،لحضور جلسات إالستماع ،وله أن يستمر في

عقد جلسة إالستماع إذإ تغيب أي فريق عن إلحضور ،بعد إلتحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة صحيحة عن موعد
إلجلسة.

ال يجوز للحكم إلتنازل عن إالتفاقية بدون إلموإفقة إلخطية إلمسبقة من قبل إلفريقين وأعضاء إلمجلس إآلخرين (إن وجدوإ).

يرإعى
به.

أن ال يستدعى إلحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن إلعقد أو متصل

- 10

يحق للحكم أن يتوقف عن إلعمل إذإ لم يتم إلدفع له خالل إلمهلة إلمحددة ،شريطة أن يرسل إلى إلفريقين إشعارإ بذلك مدته ()7

- 11

إذإ تخلف إلمقاول عن إلدفع مقابل إلمطالبات إلتي تقدم إليه من إلحكم ،يقوم صاحب إلعمل بالدفع إلى إلحكم وله أن يسترد ما

أيام.

يترتب على إلمقاول من إية مبالغ إزإءها.
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- 12

يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم إلفريقين بإشعار مدته ( )28يوما .وفي حالة إستقالته أو موته أو عجزه عن أدإء مهامه
أو إنهاء عقده أو رفضه إالستمرإر في أدإء مهامه بموجب هذه إلقوإعد ،فإنه يتعين على إلفريقين أن يقوما بتعيين بديل له خالل

( )14يوما من تاريخ إنقطاعه.

- 13

يتعين أن تكون لغة إالتصال بين إلفريقين وكذلك إلحكم (إلحكمة) وإلفريقين ،ولغة إلتدإول في إلجلسات ،باللغة إلمحددة في إلعقـد

- 14

يتعين على إلحكم (إلحكمة) أن يصدر قرإره خطيا إلى إلفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى ( )84يوما

- 15

وأن يتم إرسال نسخ عن أية مرإسالت إلى إلفريق إآلخر.

من تاريخ إحالة إلخالف إليه أو من تاريخ سريان إتفاقية فض إلخالفات ،إن كانت قد تمت بعد إحالة إلخالف إليه .يجب أن يكون

إلقرإر مسببا ،وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا لهذه إلشروط.

إذإ قام إلحكم بنقض أي من أحكام إلبند رقم ( )3آنفا بعلمه ،أو تصرف بسوء نية ،فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو
نفقاته،

- 16

له ،إذإ نتج عن ذلك إلنقض أن قرإرإته أو إجرإءإته بشأن تسوية إلخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
تدفع أتعاب إلحكم "بالمياومات" على إلنحو إلتالي:
-

عن كل يوم عمل في زيارة إلموقع أو عقد جلسات إالستماع أو درإسة إلخالفات وإعدإد

-

مضافا إليها نفقات أدإء إلمهام مثل إلمكالمات إلهاتفية وإلفاكسات ومصاريف إلسفر وإإلعاشة،

-

يتعين على إلمقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه للفوإتير إلخاصة بذلك ،ويقوم

-

- 17

ويتعين

عليه

أن

يرد

تلك

إلرسوم

وإلنفقات

إلتي

تم

صرفها

إلقرإرإت،

يبقى بدل إلمياومات ثابتا طيلة مدة أدإء إلحكم لمهامه،

صاحب إلعمل بدفع ما نسبته ( )50%منها للمقاول الحقا.

إذإ نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض إلخالفات ،أو بسبب نقضها أو إنهائها أو إنعدإم أثرها ،فإنه يتم إلنظر في إلخالف وتسويته

بموجب أحكام قانون إلتحكيم إألردني.
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د7-

نموذج ضمان إألدإء (كفالة حسن إلتنفيذ)
Performance Guarantee

إلى إلسادة  .............................................................................................. :يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا:
 .............................................................................قد كفل بكفالة مالية ،إلمقاول:
............................................................................

..........................................................................................................
بخصوص إلعطاء رقم

إلمتعلق بمشروع عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطاروإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة

بمبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ) ........................( :دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.....................................................

 ...........................................................................................وذلك لضمان تنفيذ إلعطاء إلمحال عليه حسب
إلشـــــــــــــــــــــــــــروط إلــــــــــــــــــــــــــوإردة فـــــــــــــــــــــــــــي وثـــــــــــــــــــــــــــائق عقـــــــــــــــــــــــــــد إلمقاولـــــــــــــــــــــــــــة ،وأننـــــــــــــــــــــــــــا نتعهـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــأن

ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم إلمبلغ إلمذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط – مع ذكر إألسباب إلدإعيـة
لهـــــــــــــــــــذإ إلطلـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــأن إلمقـــــــــــــــــــاول قـــــــــــــــــــد رفـــــــــــــــــــض أو أخفـــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــي تنفيـــــــــــــــــــذ أي مـــــــــــــــــــن إلتزإماتـــــــــــــــــــه

بموجب إلعقد – وذلك بصرف إلنظر عن أي إعترإض أو مقاضاة من جانب إلمقاول على إجرإء إلدفع.

وتبقى هذه إلكفالة سارية إلمفعول من تاريخ إصدإرها ولحين تسلم إألشغال إلمنجزة بموجب إلعقد إلمحدد مبدئيا بتاريخ  ...........شهر

 ...............من عام  .................................وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين
يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلبا ً خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع إلكفيل  /مصرف.............................. :

إلمفوض بالتوقيع.................................... :
إلتاريخ.............................................. :
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د8-

نموذج ضمان إصالح إلعيوب (كفالة إصالح إلعيوب)
Defects Liability Guarantee

إلى إلسادة .............................................................................................. :يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا:
 .............................................................................قد كفل بكفالة مالية،

إلمقاول.............................................................................

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

بخصوص إلعطاء رقم (

)

إلمتعلق بمشروع :عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة
بمبلــــــــــــــــــــــــــــــغ ) ........................ ( :دينــــــــــــــــــــــــــــــار أردنــــــــــــــــــــــــــــــي .........................................................
 ...............................................................................وذلــك ضــمانا اللت ـزإم إلمقــاول لتنفيــذ جميــع إلتزإماتــه فيمــا

يخص أعمال إإلصالحات وإلصيانة بموجب أحكام عقد إلمقاولة.

وإننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – إلمبلغ إلمذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط ،مع ذكر

إألسباب إلدإعية لهذإ إلطلب بأن إلمقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ إلتزإماته فيما يخص أعمال إإلصالحات وإلصيانة بموجب إلعقد،

وكذلك بصرف إلنظر عن أي إعترإض أو مقاضاة من جانب إلمقاول على إجرإء إلدفع.

وتبقى هذه إلكفالة سارية إلمفعول من تاريخ إصدإرها ولحين إلتسلم إلنهائي لألشغال بموجب إلعقد وقيام إلمقاول بإكمال إلنوإقص

وإإلصالحات إلمطلوبة وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة
االردن " مياهنا " طلبا ً خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع إلكفيل  /مصرف........................... :
إلمفوض بالتوقيع.................................. :
إلتاريخ............................................ :

56

د9-

نموذج كفالة إلدفعة إلمقدمة
Advance Payment Guarantee

إلى إلسادة  ................................................................................................ :يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

يكفل إلمقاول................................................................. :

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

بمبلــــــــــــــــــــــــــــــغ ) ...................... ( :دينــــــــــــــــــــــــــــــار أردنــــــــــــــــــــــــــــــي.............................................................
وذلك مقابل كفالة إلدفعة إلمقدمة بخصوص إلعطاء رقم:

إلخاص بمشروع :عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة
 ......................بتأمين قيام إلمقاول بسدإد قيمة إلدفعة إلمقدمة حسب شروط إلعطاء.
وأننا نتعهد بأن ندفع لكم إلمبلغ إلمذكور أعاله أو إلرصيد إلمستحق منه عند أول طلب خطي منكم ،وذلك بصرف إلنظر عن أي إعترإض أو
تحفظ يبديه إلمقاول.

وتبقى هذه إلكفالة سارية إلمفعول من تاريخ صدورها ولحين سدإد إلمقاول ألقساط إلدفعة إلمقدمة ،ويتم تمديدها تلقائيا لحين سدإد قيمة
إلدفعة إلمقدمة بالكامل.
توقيع إلكفيل  /مصرف.............................. :

إلمفوض بالتوقيع.................................... :
إلتاريخ.............................................. :
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د10-

نموذج مخالصة عن دفعة إالنجاز عند إلتسلم إالولي

أقر أنا إلموقع إمضائي وخاتمي أدناه..................................................................... :
...........................................................................................................

نقر نحن إلموقعين إمضاءإتنا وخاتمنا في أدناه............................................................ :
...........................................................................................................

...........................................................................................................
بأننا قبضنا من  ...................................مبلغ ( )...........................دينارإ أردنيا.
وذلك قيمة دفعة إالنجاز عند إلتسلم إالولي عن مشروع إنشاء.............................................
موضوع إلعطاء رقم......................................................................................

وبهذإ فاننا نبرىء ذمة ....................................................................وحكومة إلمملكة
إالردنيه إلهاشمية من إلمبلغ إلمذكور إعاله ومن كافة إلمبالغ إلتي سبق وإن قبضناها على حساب مشروع إلمذكور إعاله مع تحفظنا

وتعهدنا بتقديم تفاصيل إية مطالبات ندعي بها إلى ..............................

خالل فترة إربعة وثمانين يوما" من تاريخ هذه إلمخالصة معززة بالوثـائق إلثبوتيـة ( دون إن يشـكل هـذإ إقـرإرإ" مـن ..................بصـحة
هذه إلمطالبات ) وفي حالة عدم تقديم هذه إلمطالبـات خـالل إلمـدة إلمـذكوره نكـون قـد إسـقطنا حقنـا بايـة مطالبـة مهمـا كـان نوعهـا وقيمتهـا

بحيث تبرأ ذمة.................................وحكومة إلمملكة إالردنية إلهاشمية مـن أي حـق إو عالقـه بالمشـروع إلمبـين إعـاله إلسـابقة
لتاريخ إلتسلم إالولي للمشروع.
وعليه نوقع تحريرا في ......................
إسم إلمقاول:

إسم إلمفوض بالتوقيع:

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

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

توقيع إلمفوض بالتوقيع................................. :
إلخاتم:
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د11-

نموذج إقرإر بالمخالصة
Discharge Statement

أقر أنا إلموقع إمضائي وخاتمي أدناه....................................................................

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

نقر نحن إلموقعين إمضاءإتنا وخاتمنا في أدناه........................................................... :
...........................................................................................................

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

بأننا قبضنا من  ...................................مبلغ ( )...........................دينارإ أردنيا.

وذلــــك قيمــــة إلدفعــــة إلختاميــــة بموجــــب إحكــــام إلمــ ـوإد ( )13/14 ،12/14 ،11/14مــــن إلشــــروط إلعامــــة للعقــ ـ د ،وذلــــك عــــن مشــــروع
إنشاء.................................................................................

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

موضوع

نصرح

بموجب

إلعطاء

هذإ

إإلقرإر

أننا

رقم:
قد

قمنا

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

بتقديم

كافة

مطالباتنا

إلمتعلقة

بالعقد

وبهذإ

فإننا

نبرئ

ذمة

 ..........................................................وحكومة إلمملكة إألردنية إلهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع إلمبين

أعاله إبرإء عاما" شامال" مطلقا ال رجعة فيه.
وعليه نوقع تحريرا في ......................
إسم إلمقاول:

إسم إلمفوض بالتوقيع:

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

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

توقيع إلمفوض بالتوقيع................................. :
إلخاتم:
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د12-

نموذج إلتزإمات إلمقاول
Contractor’s Commitments
-1

إلمقاول...............................................

-2

إلمدير إلعام...............................................

-6

إلمشاريع إلملتزم بها...............................................

-3
-4
-5

رقم ملف إلتصنيف في دإئرة إلعطاءإت...............................................
فئة التصنيف...............................................
سقف إاللتزإم...............................................

إلرقم

إسم إلمشروع

رقم

إلعطاء

قيمة إإلحالة
دينار

قيمة إألعمال
إلمتبقية
دينار

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
إلمجموع

مدة

إلتنفيذ

تاريخ أمر
إلمباشرة

مالحظات
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المملكة االردنيه الهاشميه

عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدا لواء الرصيفة
الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
وجدول الكميات

شركه مياه االردن  /مياهنا
ص  .ب ()940095
11194عمان  -األردن

2022
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عطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه مختلف إألقطار وإألنوإع في محافظة إلزرقاء  /عدإ لوإء إلرصيفة

/

المواصفات الخاصة

 -1عــــــام
------------

 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.
 -5-1على المناقصين المشتركين في مناقصة هذا العطاء أن يتصلوا بمديريه الخدمات الفنيه شركه مياهنا للحصول على أية
معلومات بخصوص العطاء.
 -6-1بعد إبالغ المقاول بقرار االحاله وقبل توقيع االتفاقية على المقاول تقديم ما يلي باالضافه لما ورد بوثائق العطاء:
أ -برنامج العمل يتضمن جميع المواقع المذكورة في العطاء.
ب -دفع الرسوم القانونية لوزارة المالية عن المشروع
ج -تقديم كشف بالتدفق المالي للمشروع
-7-1على المقاول و بعد توقيع االتفاقية وقبل البدء بالعمل تقديم بوليصة تامين و كفالة حسن التنفيذ.
-8-1المعلومات و األوراق الواجب إرفاقها بالعرض باالضافه إلى ما ذكر سابقا:
أ -صورة عن شهادة التصنيف و التسجيل
ب -خبرات الشركة في المشاريع السابقة و المشابهة
ت -كتاب توكيل رسمي للمفوض بتوقيع العطاء حتى يكون ملزما لمقدم العطاء.
ث -أسماء وشهادات الخبرة للجهاز العامل المقترح من طرف المقاول
ج -التزامات الشركة الحالية و التاريخ المتوقع النتهاء األعمال بها وقيمتها
ح -كشف باليات الشركة وتاريخ صنعها وحالتها
خ -شهادة ما يثبت مقدرة المقاول المالية
د -مواصفات و كتالوجات المواد المراد استعمالها
 -2متطلبات العمل-:
أن األعمال المشمولة ضمن هذا العطاء هي القيام باستبدال الخطوط القديمه بخطوط بولي ايثيلين بطريقةةة اللحةةام الحةةراري او
الميكانيكي و خطوط ديكتايل جديدة وخطوط حديد جديدة وبمختلف االقطار و الغاء كلي للخطوط القديمة و اسةةتبدال الوصةةالت المنزليةةه
من الخط الرئيسي الى عداد المواطن شامال مجمع العدادات (  ) Rizer, Collecterمــع كامــل القطـ ع الالزمــة التمــام العمــل و الغةةاء
الوصله القديمه و العمل على نقل العدادات الى مدخل البناية و إنشاء و اتمام و فحص وتعقيم و الفحص الجرثومي في مختبرات شةةركة
مياهنا وتشغيل الخط المياه و فصل الخطوط القديمه وو صلها علةةى الخةةط الجديةةد مةةع كةةل مةةا يلةةزم مةةن قطةةع محابس,تيهات,هوايةةات
...الخ) حسب مواصفات سلطه المياه و الشروط الخاصة وذلك بموجب الشروط العامةةه والخاصةةه دفتةةر عقةةد المقاولةةة ) والمواصةةفات
العامه الصادره عن سلطة المياه وهذه المواصفات والشروط الخاصة والمخططات وجداول االسةةعار وتعليمةةات المهنةةدس وايةةة مالحةةق
على وثائق العطاء .
 -3موقع العمل-:
لغاية اعمال هذا العطاء يكون موقع العمل في محافظة الزرقاء  /عدا لواء الرصيفة او أي مكان من مناطق التابعة لشركة
مياه االردن  /مياهنا وضمن حدود محافظة الزرقاء و حسب متطلبات العمل و تعليمات المهندس المشرف وبدون تحمل أي
تكاليف مادية إضافية من قبل شركة مياه األردن – مياهنا .
التزام المقاول باألعمال -:
==============
 ويكون المقاول ملتزما ً بهذا العقد  )365يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة شاملة أيام األعياد والعطل الرسمية .___________________________________________________________________________________________________
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 -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
الخاصة ومتطلبات السالمة وجميع المتطلبات العامة..كما على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة ومع البلدية
المعنية و ا الشغال العامة 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 مسؤولية الفريق الثاني الحصول على تصاريح الحفر و موافقات الجهات الرسمية المعنية التمام العمل و فــي حــال
تم رفض طلبه بمنحه تصريح من اية جهة  ,االمر الذي يؤدي الى ايقاف التنفيذ و عليــه يجــوز للفريــق االول ايقــاف اعمــال
العطاء و محاسبة المقاول على االعمال المنجزة  ,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 وذلك بعد موافقة الفريق االول و في حال لم يحضر الفريق الثاني مقاوال" الكمـ ال االعمــال فيحــق للفريــق
االول اكمال العمل على نفقة الفريق الثاني و بالطريقة التي يراها مناسبة.

االجراءات الواجب اتباعها لتمديد خدمات البنى التحتية ضمن حرم الطرق التابعة لوزارة االشغال - :
 -1تقديم كتاب رسمي من صاحب الخدمة يبين االعمال المطلوب منح التصريح لها واسم المقاول المنفذ.
 -2تقديم مخططات تفصيلية – موقعة و مختومة من قبل صاحب الخدمة – تبين حدود حرم الطريق المطلوب تنفيذ االعمال
ضمن حرمه ؛ وكذلك تبين مسار الخدمة المطلوبة بالنسبة لحرم هذا الطريق بحيث يكون هذا المسار ضمن اخر ( )2متر من
حرم الطريق  :و تبين هذه المخططات ايضا العوائق و الخدمات االخرى الموجودة اصل على طول المسار المنوي تنفيذه مع
بيان كافة التفاصيل و االبعاد على هذه المخططات.
 -3التزام المقاولين المعنيين باحكام مواد قانون الطرق رقم ( (24لعام  1986و تعديلته و بنود تصريح الخدمات الموحد و
تعديلته و شروط ومتطلبات ومواصفات هذه الو ازرة حسب التعاميم و الكتب الصادرة عنها بذلك الخصوص.
 -4التزام المقاولين المعنيين باستعمال تكنولوجيا تمديد الخدمات بدون الحفر (  ) trenchlessواستخدام مادة الخرسانة السائبة
( )Flowable Concreteللعمال المطلوب تنفيذها ضمن جسم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -5يتم الكشف الحسي على الموقع من قبل مهندسي مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية بحضور مندوب مديرية االشغال
المعني و مندوب صاحاب الخدمة و مندوب المقاول للعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -6تقديم كفالة مالية ضمانا العادة االوضاع باسم معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته و تكون هذه
الكفالة مطابقة للنموذج المعتمد لدى هذه الو ازرة  ،او يتم تقديم شيك مصدق يعادل ( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما
كانت عليه سابقا و ذلك للعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -7يقوم مدير االشغال المعني باصدار تصريح العمل المطلوب بناء على موافقة خطية مسبقة من قبل عطولة امين عام و ازرة
االشغال العامة واالسكان و ذلك للعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -8بالنسبة للعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق القروية و الزراعية تتم االجراءات السابقة من قبل مدير االشغال
المعني مع مراعاة ان تكون كفاالت اعادة االوضاع مطابقة للنموذج المعتمد لدى هذه الو ازرة باستثناء ان تكون كفاالت هذه
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الطرق موجهة لمدير االشغال المعني باالضافة لوظيفته و يتم تزويد مركز هذه الو ازرة بصورة عنها  ،او يتم تقديم شيك مصدق
يعادل ( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما كانت عليه.
 -9يقوم مدراء االشغال بالتنسيق مع ادارة المختبرات و ضبط الجودة الجراء فحوصات ضبط جودة دورية العمال مشاريع تمديد
خدمات البنى التحتية المنفذة ضمن حرم الطرق التابعة لهذه الو ازرة  ،و يتم تزويد مركز هذه الو ازرة بنتائج هذه الفحوصات
اصوليا.
 -10يلتزم المقاولون المعنيون بتقديم مخططات المسارات المنفذة حسب الواقع ) (Hard and Soft Copy of As-Built Drawings
مرفقة مع طلب موافقة هذه الو ازرة على االستلم االبتدائي العمال المشاريع المنفذة من قبلهم لمديريات االشغال المعنية و نسخة
عن هذا الطلب ومرفقاته لمركز هذه الو ازرة.
يــتم اش ـراك منــدوب مــن مديريــة تنســيق خــدمات البنــى التحتيــة فــي لجــان االســتلم االبتــدائي والنهــائي للعمــال المنفــذة ضــمن حــرم الطــرق
الرئيســية و الثانويــة  ،و فــي حــال مطابقــة االعمــال المعنيــة لمواصــفات و شــروط و متطلبــات هــذه الــو ازرة يــتم التنســيب بــاالفراج عــن كفالــة

اعادة االوضاع من قبل مدير االشغال المعني بناء على موافقة لجنة االستلم النهائي لالعمال المعنية.
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البنك -------------------- :
التاريخ ------------------ :
معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته المحترم
عمان االردن
كفالة رقم ------------------ :
استحقاق ( لمدة سنة واحدة)
مبلغ --------/دينار اردني
يسرنا اعلمكم بان مصرفنا البنك -------------------------- :
يكفل السادة شركه ---------------------------------------- :
المبلغ ( باالرقام )  ----------------دينار اردني
المبلغ ( كلمات ) -----------------دينار اردني
وذلك تامينا اللتزام المقاول بمواصفات و ازرة االشغال العامة و االسكان و اعادة وضع الطريق كما كان عليه سابقا مع االلتزام
بشروط السلمة العامة اثناء تنفيذ حفريات خطوط  ----------------------بمشروع ----------------
.---------------واننا نتعهد بان ندفع لكم – بمجرد ورود اول طلب خطي منكم المبلغ المذكور او اي جزء تطلوبنه منه بدون اي تحفظ او
شرط – مع ذكر االسباب الداعية لهذا الطلب بان المقاول قد رفض او اخفق في تنفيذ االلتزامات فيما يخص وضع الطريق
كما كان عليه بصرف النظر عن اي اعتراض او مقاضاة من جانب المقاول على اجراء الدفع  .و يتم تمديد هذه الكفالة تلقائيا
وال يتم الغائها اال بناء على

طلبكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

عن البنك
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 -5العمل في الليل- :
يحق لصاحب العمل أو المهندس أو ممثل المهندس او اية سلطه أخرى بموافقة المهندس 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 الكافي و جهاز منفذ يتكون من مدير
مشروع و مهندسي موقع و مساحين ومراقبين و عمال مهرة و عمال عاديين مما يمكنه من العمل في مواقع متعددة في 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.Cاومواد مختارة ناجحة مخبريا وحسب ماهو وارد في
جدول الكميات أو تدرج حجمي واحد حسب تعليمات مهندس اإلشراف ومالك الطريق  ,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
الحفرة اوالخندق.
 .4تقديم وصب ايه أعمال خرسانية.
ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:
 .1ال يسمح للمقاول باخذ المياه من خطوط المياه القائمة 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 المياة القائمة قبل البدء في 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 القائمة 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 المياة
 .4ان موافقة المهندس على اى عمل او مواد مقدمة من المقاول ال تعفي المقاول من مسئولياته المناطة به
حسب شروط هذا العطاء.
 .5يتم قطع خطوط المياة 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 الحيطة لمنع دخول االتربه و االوساخ داخل خطوط المياه القائمة و عليه ان يوفر جميع
المعدات الالزمة بما فيها مضخة لضخ المياه من موقع كل وصله قبل المباشرة بقطع الخط المراد الوصل عليه
من اجل التقليل من دخول المياه الملوثة و االوساخ الى خطوط التوزيع القائمة
 .7على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة ومع البلدية المعنية و االشغال 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.
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 .8ان اى مواد يقدمها المقاول لالستعمال في 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 في اى اعمال العطاء فعلى المقاول اخراجها من الموقع وعلى نفقته الخاصة.
 .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 التربة و الصخور و الخرسانة 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 الخاصة 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 -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 في 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 تركيب 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 الالزمة 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

اجراء الفحص الجرثومي Bactariology
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 معنمد 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 العينة .
 -3تكون تكاليف الفحوصات المخبريه واثمان المياه على حساب المقاول والغسيل على نفقة المقاول من حيث اثمان المياه
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 ك
PH – 1
Turbidity – 2
R-CL2 – 3
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.1

الهدف:
توضيح اإلجراءات المتبعة في الكشف على الخطوط والشبكات الجديدة الستخدامها في مياه الشرب.

.2

مجال التطبيق:
يطبقققق هقققرا اإلجقققراء علقققى جميقققع الخطقققوط والشقققبكات التقققي يقققتا الكشقققف عليهقققا مقققن قبقققل قسقققا مصقققا ر الميقققاه
باستثناء الوصالت المنزلية.

.3

المراجع:

3.1
3.2

.4

.5

معايير المواصفة األر نية لمياه الشرب رقا .2008/286
أسس ومعايير تطهير شبكات مياه الشرب  /شباط 2004-

المسؤوليات:
 3.3يقوم قسا مصا ر المياه باستالم طلب الكشف على الخط أو الشبكة الجديدة من الجهة المعنية كما يقوم باجراء الكشف
على الخط أو الشبكة الجديدة واجراء الفحوصات الميدانية المطلوبة وجمع العينات للفحوصات الجرثومية.
 3.4يقوم مدخل البيانات با خا ل المعلومات الالزمة عن الخط أو الشبكة الجديدة على قاعدة البيانات باإلضافة إلى إ خال نتائج
الفحوصات الميدانية.
 3.5تقوم مختبرات النوعية باجراء الفحوصات الجرثومية الالزمة للعينات التي يتا جمعها وا خال النتائج على قاعدة البيانات.
 3.6يقوم رئيس قسا مختبرات النوعية بإصدار التقرير و الفاتورة المتعلقة بالفحوصات المنفرة على الخط أو الشبكة الجديدة.
 3.7يقوم مدير النوعية وضبط الجو ة باعتما التقرير والفاتورة ليتا إرسالها الى الجهات المعنية.
االجراءات:
 3.8يبلغ قسا مصا ر المياه من قبل  :المشرف على المشروع أو اإلستشاري بوجو خط جديد أو شبكة مياه جديدة يرا
فحصها ويتا التنسيق بينهما من أجل تحديد يوم لجمع العينات وفحصها مع ضرورة وجو ضخ على تلك المنطقة في اليوم
المتفق عليه.
 3.9يقوم القسا بتدوين المعلومات المطلوبة (تاريخ التبليغ اسا المبلغ المقاول والمشرف على المشروع باإلضافة إلى الموقع
مواصفات الخط و رقا العطاء ) على نموذج ( " )F WR 006سجل فحص الخطوط والشبكات الجديدة".
 3.10يقوم المقاول قبل الفحص بغسل وتعقيا الخط الجديد أو الشبكة الجديدة المرا فحصهما ومن ثا يقوم بشبك الخط الجديد
بالخط المغري مؤقتا وذلك لتغريته بمياه شبكة شركة مياهنا.
 3.11يقوم قسا مصا ر المياه بالكشف على الموقع وبعد مطابقة المعلومات المستلمة بالواقع يتا تحديد موقع نقاط لجمع
العينات على طول الخط أوالشبكة الجديدة مع بقاء الطرف الثاني من الخط (نهاية الخط) مفتوحا لجمع العينات منه.
3.12يتا تحديد طول الخط بك افة انواعه واقطاره ومن ثا يتا جمع عينات يتناسب عد ها مع طوله لفحصها بالمحد ات المطلوبة
وبحد أ نى كالتالي:
 3.13اذا كان قطر الخط  63ملا أو اقل فانه يتا اجراء التالي :
 3.14يتا جمع عينة واحدة ويتا فحصها بالمحد ات الميدانية فقط في حال كان طول الخط المرا فحصه من  100-1م
 3.15يتا جمع عينة واحدة ويتا فحصها بالمحد ات الميدانية والجرثومية في حال كان طول الخط من  500-101م
 3.16إذا كان قطر الخط أكثر من  63ملا فإنه يتا اجراء التالي:
 3.17يتا جمع عينة واحدة ويتا فحصها بالمحد ات الميدانية فقط في حال كان طول الخط المرا فحصه من  50-1م
3.18يتا جمع عينة واحدة ويتا فحصها بالمحد ات الميدانية والجرثومية في حال كان طول الخط من  500-51م
3.19
 3.20إذا كان طول الخط من  1000-500م  :تجمع عينتين االولى من منتصف الخط تقريبا والثانية من نهايته ويتا فحصها
بالمحد ات الميدانية والجرثومية.
 3.21إذا كان طول الخط من  5000-1000م  :تجمع ثالث عينات عينتين من مواقع مناسبة على طول الخط أو الشبكة تمثل
نوعية المياه اخل الخط والعينة الثالثة تجمع من نهاية الخط ويتا فحصها بالمحد ات الميدانية والجرثومية.
 3.22إذا كان طول الخط أكثر من  5000م  :تجمع أربع عينات ثالث عينات يتا جمعها من مواقع مناسبة على طول الخط أو
الشبكة ويتا جمع العينة الرابعة من نهاية الخط ويتا فحصها بالمحد ات الميدانية والجرثومية.
 3.23مالحظة  :عند تحديد مواقع جمع العينات من الخط يتا مراعاة كل من تضاريس المنطقة وجو وصالت فرعية أو
خطوط فرعية وجو محابس أو هوايات على طول الخط وذلك ليتا جمع العينات المطلوبة بأسهل طريقة وأكثرها توفيرا إن
أمكن .
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3.24يقوم كا ر قسا مصا ر المياه بفحص المحد ات الميدانية التالية لعينات المياه من نقاط الجمع على طول الخط أوالشبكة وهي:
 R-CL2, Turbidityومن ثا مطابقة النتائج الميدانية بمعايير المواصفة األر نية لمياه الشرب رقا  2008/286وتسجيل ذلك
عل نموذج (. "Analysis Request of Amman Sample" )F145
 3.25إذا كانت نتائج الفحوصات الميدانية مطابقة للمواصفة فإن كا ر القسا يقوم بجمع العينات الجرثومية لفحصها في مختبرات
النوعية وفي حال لا تكن نتا ئج الفحوصات الميدانية مطابقة فإنه يتا إبالغ المشرف على المشروع أواالستشاري برلك ليطلب
من المقاول إعا ة غسل وتعق يا الخط أو الشبكة ومن ثا إعا ة فحص المحد ات الميدانية مرة أخرى ويوثق ذلك بواسطة البريد
االلكتروني.
 3.26بعد اجراء الفحص الجرثومي وفي حال مطابقة نت ائج الفحص لمعايير المواصفة االر نية لمياه الشرب يقوم رئيس قسا
المختبرات باصدارها وفي حال لا تكن نتائج الفحوصات الجرثومية مطابقة فانه يتا ابالغ المشرف على المشروع او
إلاستشاري برلك ليطلب من المقاول اعا ة غسل وتعقيا الخط او الشبكة ومن ثا اعا ة الفحص مرة اخرى ويوثق ذلك بواسطة
البريد االلكتروني ليتا بعد ذلك اصدار النتائج.
 3.27يصدر قسا مختبرات النوعية تقريرا بنتائج الفحوصات المنفرة على عينات الخط ( الميدانية والجرثومية ) والتكلفة
المترتبة على اجراء هره الفحوصات باستخدام نموذج(  "Test Report & Invoice" )F WR 008بحيث يوضح في التقرير
التالي:
رقا التقرير  :والري يكتب على الصيغة التالية  X-Y/Z :بحيث يعبر الرمز Xعن الرقا
3.28

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

المتسلسل لطلب الكشف عن الخط أو الشبكة الجديدة ويعبر الرمز Yعن الشهر والرمز  Zعن السنة (  X,Y,Zمن خانتين) .
اسا الزبون .
العنوان  :وهو موقع الخط أو الشبكة الري تا فحصه.
رقا العطاء.
الفحوصات المنفرة على العينات والطريقة التي تا اجراء الفحص باعتما ها باالضافة الى

5.1.5

نتيجة الفحوصات المنفرة ووحدة قياسها.
تكلفة اجراء الفحوصات باالضافة الى التكلفة االجمالية الجراء الكشف على الخط أو الشبكة

5.1.6

الجديدة.
توقيع المدير الفني.

وتصديرها من خالل كتاب رسمي إلى إ ارة الشؤون

يقوم مدير النوعية وضبط الجو ة بعد ذلك باعتما التقرير و الفاتورة
المالية وإلى اإل ارة المعنية بالخط او الشبكة الجديدة.
 .6النماذج:
Flow Chart for the Procedure 6.1
سجل فحص الخطوط والشبكات
Form No.(WR 06) 6.2
Analysis Request of Amman Sample
Form No.(F 145) 6.3
Test Report & Invoice
Form No. (WR 008) 6.4
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 المواد التي يقدمها المقاول:يكون المقاول مسؤوال عن تزويده للمشروع بجميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه

أوال" :طريقة التمديدات لخطوط الحديد و الديكتايل و الحديد المجلفن و البولي ايثيلين-:
 -9المواد التي يقدمها المقاول:
يكون المقاول مسؤوال عن تزويده للمشروع بجميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه

أوال - :أعمال تمديد خطوط المياه و توابعها -:
=====================
 - 1الحفريات و الطمم -:
===============
أ  -تحضير الخندق :
من الضروري ان يتوفر للتربه حيثما يلزم دعما ثابتا و دائما الجل الحصول على تمديد سليم للمواسير .
 تحفرالخنادق على عمق ال يقل عن  ) 150مم تحت اسفل المواسير و يمالء بمواد ردم ناعمه التأمين ) و عندما تكون التربةمبتله او اذا كان االساس طريا او حيثما يكون اسفل الخندق غير منتظم فقد يكون من الضروري زيادة هذه السماكه وعلى المقاول القيام
بهذه االعمال على حسابه .
 يجب عدم حفر الخندق لمسافة كبيره قبل تمديد المواسير كما يجب الردم فوق المواسير بالسرعة الممكنه بعد فحص الخط واستالمهو يكون عرض الخندق في اعلى الماسورة اليقل عما هو مبين في المخططات و يجب عدم و ضع الطوب و االجسام الصلبة تحت
الماسورة للدعم المؤقت او الدائم .
 يتم قص طبقة السطح ) االسفلت بالمنشار االلي و كذلك يجب قص الخرسانة و البالط بشكل منتظم و مستقيم بغض النظر عنطريقة الحفر و كذلك كي تكون حواف الخنادق منتظمه و مستقيمه و بزيادة سم من كل جهه من حواف الخندق .
 على المقاول نقل ناتج الحفريات الفائض الى االماكن التي تحددها الجهات المختصه و على نفقته الخاصة و تعتبر تكاليفها مشمولهضمن اسعار العطاء .
ب  -الطمم حول االنبوب BEDING AND SIDE BEDING :
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=================================
 تردم جميع الخنادق بعمق  )150ملم تحت اسفل الماسورة و حتى منسوبالمخططات وتدك يدويا وبانتظام على طبقات ال تزيد عن  )100ملم .
 مواد الطمم الناعمة التامين ) السفليه و الجانبيه وحول الماسورة ولغاية  300مم فوق ظهر الماسورة يجب ان تكون من احدىالمواد التاليه وكما هو موضح في جدول الكميات :
 - 1رمل صويلح إلخالي من إلشوإئب وحسب إلتدرج وإلموإصفات إلتالية :
 ) 300ملم فوق ظهر الماسورة كما هو مبين في

حجم إلمنخل

نسبة إلمار %

 -إلكتلة إلطينية ال تزيد عن  %1من إلوزن

 9.5ملم (")3/8

100

 So3 -ال تزيد عن  %0.4من إلوزن

 1.18ملم (رقم )16

80-45

 Coal and Lignite -ال يزيد عن  %1من إلوزن0

 0.30ملم (رقم )50

30-10

 4.75ملم (رقم )4

 CL -ال تزيد عن %0.1من إلوزن

 0.00ملم (رقم )100

 0.075ملم (رقم )200

100-95

10-2
3-0

 - 2موإد ناعمة مختارة ( )Selected Fine Materialsمن موإد مكسرة (موإفق عليها) من إلحجر إو حصمة سيل حسب إلتدرج
إلتالي:

حجم إلمنخل (مم )
19

()"3/4

) " 1 / 2 ( 12.70

نسبة إلمار ( ) %
100
100-90

9.5

()"3/8

70-40

4.75

( نمره ) 4

صفر-

2.36

( نمره ) 8

صفر5-

و تعتبر حصمة السيل وكسر الحجارة من االحجام التي تتراوح من ( )10 - 5ملم االكثر ملئمة ويجب ان ال تكون المواد المختارة
الناعمة كثيرة النعومة وذلك لمنع االنجراف وهبوط الماسورة و تعتبر المواد الطباشيرية التي تتكسر عند ترطيبها او المواد الطينية غير

مناسبه للتسوية تحت المواسير و في جوانبها ،اما درجة الدك فتكون حسبما هي مبينة في المخططات.

وعلى أي حال يجب أخذ موافقة المهندس المشرف الستعمال أي من المواد السابقه أعله و حسب طبيعة الموقع .
 يجب ان تكون المواد المختارة موافق عليها وناجحة مخبرياً وذلك لمنع االنجراف وهبوط الماسورة ويجب اخذ موافقة المهندس المشرفعلى درجات الدك وحسب طبيعة الموقع.

جـ – الطمم الى السطح العلوي :
==================
ج ج–  : 1الخنادق في االرض الطبيعية ( ذات السطح الترابي ) :
إعادة طمم الخنادق من منسوب ما بعد التامين إلى منسوب سطح األرض من موإد مختاره ناجحة مخبرياً على إن يتم إلدك على
طبقات كل 15سم إو باطون للمقاطع إلعرضية مع إعادة إألوضاع إلى ما كانت عليه بموجب إلموإصفات وإلمخططات النموذجية
وتعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض إلى األماكن المحددة من قبل الجهات المختصة والدك باألجهزة الميكانيكية مع الرش بالماء
والدحل على طبقات ودرجة الدك بما ال يقل عن  % 95من الكثافة الجافة.
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ثانيا  :الخنادق في السطوح المعبدة ( الشوارع  ,الساحات  ,االرصفه ) :

------------------------------------------------------------------

إن إعـادة وضـع الشـوارع و السـاحات واالرصـفه واالطـاريف إلـى مــا كانـت عليـه سـابقاً يجـب أن يـتم بموجـب المواصـفات وحســب

التفاصيل المبينة على المخططات وبموافقة المهندس.
-

إعادة طمم الخنادق في السطوح المعبدة من منسوب ما بعد التامين إلى منسوب سطح األرض يكـون مـن مـوإد مختـارة ناجحـة
مخبريا إو تدرج حجمي وإحد حسب تعليمات مهندس إالشرإف ومالك إلطريق على إن يـتم عمـل بـيس كـورس إخـر  30سـم

علــى إن يــتم إلــدك علــى طبقــات كــل 15ســم إو بــاطون للمقــاطع إلعرضــية مــع إعــادة األوضــاع إلــى مــا كانــت عليـ ه بموجــب
المواص ــفات والمخطط ــات النموذجي ــة وتعليم ــات المهن ــدس بم ــا ف ــي ذل ــك نق ــل الف ــائض إل ــى األم ــاكن المح ــددة م ــن قب ــل الجه ــات

المختصــة والــدك بــاألجهزة الميكانيكيــة مــع الــرش بالمــاء والــدحل علــى طبقــات ودرجــة الــدك بمــا ال يقــل عــن  %95مــن الكثافــة
الجافة.
تكـون المـواد المسـتعملة وكافـة األعمـال المتعلقـة بهـا مطابقـة لمـا ورد فـي المواصـفات الفنيـة العامـة العمـال الطـرق والجسـور الصـادرة عـن
و ازرة األشغال العامة واإلسكان لسنة  1991وما ط أر عليها من تعديلت.
أ:

الشوارع والساحات المعبدة (المسفلتة) -:
=======================
تعاد أوضاع السطوح المعبدة كما يلي:
بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب اللزم والحصول على موافقة المهندس كما يلي -:
أ -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %95حسب تجربة بروكتر المعدل وبسماكة 15سم بعد الدحل وذلك
لطقبة األساس األولى (.)Sub-Base Course
ب -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %100حسب تجربة بروكتر المعدل وبسماكة  15سم بعد الدحل
وذلك لطبقة األساس الثانية (.)Base Course

ج -تكون مواد الطبقتين األولى والثانية متدرجة حسب المواصفات العامة العمال الطرق والجسور (فصل  1-3جدول 2-3
صنف ب).

د -توريد ورش الوجه التأسيسي ( )Prime Coatمن إسفلت ( )MC-70بمعدل  1,5كغم/م 2ويتم الرش ميكانيكا ًً.

 -1توريد وفرش ودحل الخلطة االسفلتية الساخنة ( )Hot Bituminous Concreteوبسماكة حسب سماكة إلطبقة
إلقائمة على إلوإقع وبحيث ال تقل عن 8سم بعد إلدحل في جميع إالحوإل وفي حال كانت إلخلطة إالسفلتية طبقة وإحدة

وفي حال وجود طبقتين إو إكثر يتم إعادة إالوضاع على إكثر من طبقة وبسماكة التقل عن  5سم لكل طبقة وترع

طبقة الصقة بين إلطبقات  RC 250وبمعدل 5من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل
عن ( 200كغم/سم 2بعد  28يوماً) كما هو مبين في المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه سابقاً.

ه -من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند ( )1أعله ولغاية طبقة التأمين يجب أن تكون مواد الطمم من مواد
( )B.C.حسب المواصفات أدناه وتردم وتدك كما ورد سابقا ًً وكما هو مبين في المخططات او بحصمه ذات تدرج واحد..
كغم/م.2

و -عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف امانه عمان الكبرى أو و ازرة األشغال العامة او البلدية المعنية (عرضياً أو بشكل
مائل) فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون كما يلي -:
-2

ي -في حاالت المقاطع العرضية عندما تكون الطبقة االخيرة من الخرسانة فانه يتم رشها باإلسفلت اللصق ))RC250
بمعدل  0.5كغم /م.2
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أن متطلبات تدرج مادة الفرشيات الحصوية ( )B.Cعند فحصها حسب المواصفات االردنيه القياسية إلنشاءات الطرق
والجسور الصادرة عن و ازرة األشغال العامة واإلسكان لسنة  1991الفصل  1-3جدول  2-3صنف (ب) تكون كالتالي-:

حجم إلمنخل

إلمار حسب إلوزن  %منخل مربع إلفتحات

 50.0ملم ()"2

100

 37.5ملم (2/1و)"1

100-70

 25.0ملم ()"1

85-55

 19.0ملم ()"4/3

80-50

 12.5ملم ()"2/1

-----

 9.5ملم ()" 8/3

70-40

 4.75ملم (لرقم )4

60-30

 2.00ملم (رقم )10

50-20

0.425ملم (رقم )40

30-10

.075ملم (رقم )200

-5

وبحيث ال تزيد نسبة المار من المنخل رقم  200عن  2/3المار من منخل . 40
ب _ إالرصفة

بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب اللزم والحصول على موافقة المهندس تعاد وضع االرصفه إلى ما

كانت عليه سابقاً حسب المواصفات والمخططات وبموجب تعليمات المهندس .
ج _ إالطاريف

تكون االطاريف إما حجريه أو من الخرسانة جاهزة الصنع وحسب ما تكون عليه الحالة .
تركب االطاريف حسب وضعها األصلي باستعمال مونه اإلسمنت والرمل بنسبة  3-1والعمل يشمل القاعدة الخرسانية
والتصفيح خلف الحجر من الخرسانة العادية ( 200كغم/سم 2بعد  28يوماً) مع جميع األعمال وبموافقة المهندس المشرف

إلفحوصات إلمطلوبة:

•
.1

فحص المواسير والجلد لدى مختبر معتمد حيث يتم إرسال عينة من المواسير الموردة في الموقع عينة لكل  500متر

.2

فحص ضغط المياه للمواسير بعد تركيبها وذلك لكامل أطوال العطاء.

.3

فحص مواد التسوية و التأمين واخذ عينة واحدة من المواد الموردة في الموقع لفحص التدرج.

.4

فحص المواد المستخدمة في الطمم وأخذ عينة واحدة من المواد الموردة في الموقع لفحص التدرج.

طولي والعينة مكونة من ثلثة مواسير وثلثة جلد.

___________________________________________________________________________________________________

73

.5

فحص أغطية المناهل حيث يتم ارسال عينة واحده من الحديد المورد في الموقع.

.6

طلب  Mix Designللباطون المستخدم في المشروع وأخذ ستة مكعبات لكل صبة.

.7

طلب  Mix Designللخلطة األسفلتية المستخدمة في المشروع.

أخذ عينات من طبقة األسفلت لعمل فحص الدك والسماكة كالتالي:

.8
•

للخطوط اقل من  250م ومهما بلغ طولها وقطرها عينة واحدة (وكل خط متصل او معاملة).

•

للخطوط من  250م 500-م عينتين.

•

للخطوط اكبر من  500م عينة كل  500م.ط

•

اخذ عينات من ( B.Cبيس كورس) لعمل فحص الدك ( )Compaction testكالتالي وحسب شروط العطاء.
 .iللخطوط اقل من  250م ومهما بلغ طولها وقطرها عينه كل طبقة (وكل خط متصل او معاملة).
 .iiللخطوط من  250م 500-م عينتين لكل طبقة.
 .iiiللخطوط اكبر من  500م عينتين لكل طبقة كل  500م.ط.
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ثالثاً  :على إلمقاول مرإعاة ما يلي:

-1على المقاول كشف وتدقيق الدراسة ومراجعة وتدقيق اي تعليمات اخرى تصدر له قبل البدء في العمل لكل مهمة حيث يشمل
العمل الحفريات في أي نوع من التربة واعادة الطمم واعادة وضع السطوح بموجب المواصفات وتعتبر تكاليف هذه األعمال

مشمولة ضمن أسعار العطاء.
أن موافقة المهندس على أي عمل أو مواد مقدمة من المقاول ،ال تعفي المقاول من مسئولياته المناطة به حسب شروط هذا
العطاء.

ان اعمال دعم الحفريات من ضمن المتطلبات االساسية العمال لحفريات الخنادق وهي من مسؤولية المقاول.
 -4على المقاول اخذ االحتياطات اللزمة لعدم األضرار بأي من خطوط المياه أو خطوط الصرف الصحي او الكوابل وكافة المرافق
القائمة والمدفونة تحت األرض ،وأية أضرار يسببها المقاول نتيجة قيامه بأعمال العقد ،وعليه أن يقوم بإصلحها واستبدالها كما
كانت عليه قبل بدء العمل وتعتبر التكاليف مشمولة ضمن أسعار العطاء وال يعطي المقاول أي علوات لقاء ذلك.

-5توريد جميع المواد اللزمة وعمل تغليف للمواسير وذلك من الخرسانة المسلحة حيثما تتقاطع مع خطوط الصرف الصحي وحيثما
يلزم وحسب مواصفات السلطة والمخططات النموذجية وتعليمات المهندس ،والسعر يشمل أيضاً اية حفريات الزمه والخرسانة العادية
للنظافة وحديد التسليح والطوبار وجميع األعمال اللزمة حسب مواصفات السلطة وتعليمات المهندس المشرف.

-6على المقاول التنسيق مع دائرة األراضي والمساحة ومع البلديات واألشغال العامة لتحديد مسارات الشوارع ولضمان تنفيذ الخطوط
ضمن الطرق الرسمية ويجب أن يشمل سعر المقاول هذه األعمال وتثبيت حدود القطع والشوارع ليضمن تنفيذها بالشوارع

الرسمية.

-7عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف و ازرة األشغال العامة او البلدية المعنية (عرضياً أو بشكل مائل) من األنواع المذكورة
في الفقرة ( )2-1أعله فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون على طبقات كما يلي:

أ-من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم بعد  28يوماً) كما هو مبين في
المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه سابقاً او مفلفلة في حال االستعجال وحسب مواصفة البلدية المعنية.

من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند (أ) أعله ولغاية طبقة التأمين يجب أن تكون مواد الطمم من مواد

( ) B.C.او مواد مختارة ناجحة مخبريا ً وحسب ما هو وارد في جدول الكميات او تدرج حجمي واحد حسب تعليمات
ب-

مهندس االشراف ومالك الطريق وتردم وتدك كما ورد سابقاً وكما هو مبين في المخططات وحسب تعليمات المهندس المشرف.
حفر الخنادق في جميع انواع التربة والصخور والخرسانة والبلط و االدراج واالسفلت وعمل طمم للمواسير فوق وتحت وعلى
الجانبين كما تبين المخططات النموذجية ويشمل كذلك الطمم بمادة  B.Cبدل المواد التي حفرت و/او مواد مختارة ناجحة
مخبريا ً وحسب ما هو وارد في جدول الكميات او تدرج حجمي واحد حسب تعليمات مهندس االشراف ومالك الطريق واعادة
اوضاع السطوح كما كانت عليه سابقاً.

توريد جميع المواد اللزمة وعمل تغليف للمواسير من الخرسانة المسلحة حينما تتقاطع مع خطوط الصرف الصحى او مرورها
في االودية وحيثما يلزم وحسب المخططات وتعليمات وموافقة المهندس وكذلك الدعامات الخرسانية المسلحة ويشمل ايضا
الحفريات االضافية اللزمة والخرسانة العادية للنظافة وحديد التسليح والطوبار وجميع االعمال اللزمة بموجب المخططات
والمواصفات وحسب تعليمات المهندس.

على المقاول توزيع منشورات من شركة مياهنا للتوعية على المواطنين في منطقة العمل علماً بان هذه المنشورات
ستكون متوفرة لدى مديرية االشراف  /مياهنا
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 -10مواسير البولي ايثيلين-:
 .1على المقاول تمديد واتمام وفحص خطوط مياه )  ( Service Linesمن مواسير البولي ايثيلين قطر  180ملم 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 الديكتايل 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 .على خطوط 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 بتمديد 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 .
ج -يكون المقاول مسؤوال عن تزويد اسياخ اللحام من اجود االنواع حسب البند  )5 – 3من المواصفات 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 الخاصة باالنابيب المجلفنه وأنابيب البولي
ايثلين والمعجونه المستعمله لتنفيذ و صالت انابيب الديكتايل  ) 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 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 التربة 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 الخاصة
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 الالزمة و انشاء غرف المفاتيح وذلك للمحابس قطر  "8و ما فوق و محابس الهوايات
قطر  "1 1/2وما فوق ) .من الخرسانة المسلحة كامله و السعر يشمل ايضا الحفريات الالزمة و الخرسانة
العاديه للنظافه و حديد التسليح و اعادة الردم حسب المواصفات و االعمال المعدنيه الخاصة 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 للمواسير من الخرسانة المسلحة حيثما تتقاطع مع خطوط الصرف الصةةحي أو عنةةد مرورهةةا
في االوديه وحيثما يلةةزم وحسةةب تعليمةةات المهنةةدس وكةةذلك للةةدعامات الخرسةةانية المسةةلحة  ) Thrust Blocksحيثمةةا يلةةزم
ويشةةمل أيضةةا أيةةة حفريةةات الزمةةه والخرسةةانة العاديةةة للنظافةةة وحديةةد التسةةليح والطوبةةار وجميةةع األعمةةال الالزمةةة بموجةةب
المخططات والمواصفات وحسب تعليمات المهندس
** المواصفات الالزمة العمال تمديد مواسير البولي ايثلين بواسطة اللحام الكهربائي Electrofusion
• التاكد من قابلية القطع والمواسير اللحام الكهربائي مع بعضها البعض وحسب مواصفات الشركة الصانعة للقطع.
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• 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-م45-م
• 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:
الحد االقصى لطبقة التقشير
الحد االدنى لطبقة التقشير
القطر الخارجي للماسورة
 .2ملم
 .2ملم
 25-20ملم
 .25ملم
 .2ملم
 63-32ملم
 .3ملم
 .2ملم
 225-75ملم
 .35ملم
 .2ملم
اكبر  225ملم
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
القطر الخارجي ملم

الفترة الالزمة قبل ازالة اداة
التثبيت دقيقة)

32-20
110-75
160-125
225-180

6
10
15
20

القطر الخارجي
ملم)

الفترة الالزمة قبل اداة
التثبيت دقيقة)

160-125
225-180

15
20

SDR11
الفترة الالزمة قبل اجراء فحص الضغط دقيقة )
الضغط اقل من  6بار
10
20
30
45

الضغط اكثر من  6بار
30
60
75
90

SDR17
الفترة الالزمة قبل اجراء فحص الضغط دقيقة)
الضغط اقل من  6بار
30
45

الضغط اكثر من  6بار
75
90

الحد االدنى للوقت الالزم ل Saddles
القطر ملم)
40
315-63
-11

الضغط اقل من  6بار
10
20

الضغط اكثر من  6بار
30
60

األعمال ضمن األمالك الخاصة والتبليغ -:
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حيثما يكون تنفيذ العمل في األراضي الخاصة 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 الخاصة يتوجب على المقاول ان يتفق ويسجل مع صاحب هذه
ظواهر تتطلب عناية خاصة واعادة
األمالك أو شاغليها على حالة سطوح هذه األمالك مع اشاره خاصة إلى أية
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 والمنشآت 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 الخاصة
واية أضرار تتسبب لهذه المرافق والمنشآت ،على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصة 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 الخاصة .

-14

مختبر فحص المواد-:
على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصة 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.

-15

مخططات العقد -:
مخططات العقد هى المخططات التى تم تحضيرها لهذا العقد و المرفقة مع وثائق العطاء  ,واية مخططات معدله او تفصيلية
او ملحقة يمكن ان يصدرها المهندس اثناء سير العمل في اعمال العطاء وكذلك المخططات التفصيلية المقدمة من المقاول و
الموافق عليها خطيا من قبل المهندس.

-16

مخططات التنفيذ -:
على المقاول ان يقدم للمهندس الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة و مخططات تفصيلية بعد التنسيق مع الجهات
ذات العالقة مبينا فيها كافة اللوازم والقطع واالقيسة و مواصفات المواد و االعمال وحسب طلب المهندس المشرف و ذلك
بعد الكشف على الخطوط القديمه .
وال يجوز المباشرة بتنفيذ او تصنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية لها و الحصول على موافقة
المهندس مسبقا .
يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نسخ باالضافة للنسخة االصلية موقعة من المقاول بموجب كتاب خطى برلك و تسلا للمهندس
في موقع العمل او حسب طلب المهندس.
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندس.
وان موافقة المهندس على هرة المخططات او الموا او االجهزة و المواصفات ال تعفي المقاول من مسؤولية التوريد و التصنيع
بالمقاسات الصحيحة و حسب مواصفات و متطلبات العقد و تعتبر تكاليف اعدا و تجهيز المخططات التنفيرية مشمولة ضمن
اسعار العطاء.
المخططات المرجعية( AS-Built ) -:
عند انتهاء اعمال تمديد خطوط المياه او الصرف الصحي يقوم المقاول بعمل المسح الالزم النتاج المخططات المرجعية لالعمال
كما نفذت شامال المسقط االفقى و البروفايل بمقياس رسم

-17
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العمودي  100/1واالفقي  )1000/1و تبين هذة المخططات وبشكل واضح اإلسم الرسمى لكل شارع وكذلك اشارات لمواقع
اى مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيذ اعمال العطاء.
 -18المواصفات الخاصة بالمخططات الجغرافية (:)GIS
 .1سيتم تزويد المقاول بنسخة رقمية لمنطقة العمل حسب مخططات العطاء للمناطق المراد تنفيذها والمحددة فقط من قبةةل الجهةةة
المشرفة) تحتوى على حدود قطع االراضي والمعالم واسماء الشوارع وشةةبكة الميةةاه وشةةبكة الصةةرف الصةةحى ونظةةام القطةةع
والترقيم المستخدم في شةةركة مياهنةةا و الموا صةةفات الخاصةةة لشةةبكات الميةةاه و الصةةرف الصةةحي المعتةةدة لةةدى مديريةةة نظةةم
المعلومات الجغرافية  /مياهنا)
 .2على المقاول تزويد شركة مياهنا بنسخة رقمية من المخططات التنفيريققه والتققي يققتا العمققل عليهققا مققن خققالل برنققامج ArcGIS
مسققتخدما نسةةخة قاعققدة البيانققات المسققلمة والمعمةةول بهققا فققي شققركة مياهنققا علققى ان يكققون شققكلها النهققائي (shp( Format
او( )Geodatabase.gdbوكرلك نسخه ورقيه طبق األصل عن النسققخة الرقميققه بحيققث تحتققوى علققى الطبقةةات ) Layers
المعلومات التاليه :
▪ طبقة الخطوط  Linesلشبكات المياه او الصرف الصحي .
▪ طبقة التجهيزات او المناهل ( . Nodes ) Fittings
▪ طبقة للوصالت المنزلية  Linesلشبكات المياه او الصرف الصحي.
▪ طبقة التجهيزات للوصالت المنزلية ( . Nodes ) Fittings
▪ ان تحوي النسخة الرقمية على الخطوط و القطع او المناهل الجديدة فقط .
▪ ان يتا ربط هندسي للطبقتين الخطوط والتجهيزات و مراعاة ال . Snap
▪ استخدام نفس القطع و الترقيم المعمول به بشركة مياهنا .المحافظة على نظام االحداثيات المستخدم في شركة مياهنا وهو
التربيع الفلسطيني ).( Palestine_1923_Palestine_Grid
▪ ان تحوي على نقاط الربط والعزل والفصل ان وجدت مع الشبكات القائمة مع اظهارالخطوط الملغية.
▪ اعتمققا مقيققاس رسققا للمخططققات  1000/1او  .2500/1والبروفيققل (  ) 1000/1أفقققي (  ) 100/1عمققو ي  .ورسققا
التفاصيل بمقياس رسا مناسب
▪ ان تحوي المخططات الورقية على معلومات الهامش المبينة في المخططات المرفقة.
 .1ان تكون النسخة الرقمية مطابقة الى النسخة الورقية و معتمدة من االشراف.
 .2لشركة مياهنا الصالحية بتعديل المواصفات الواردة اعاله و ذلك بما يخةةدم مصةةلحة العمةةل مةةع العلةةم بانةةه سةةيتم االعةةالم
مسبقا بذلك و بكتاب رسمى يوضح نقاط التعديل .
 .3يتعهد المقاول رسميا بعدم البيع او التصرف بالبيانات المقدمة من شركة مياهنا الى جهةةة اخةةرى كونهةةا ملكةةا للشةةركة و
اعادة النسخة االصلية.
 .4سيتم االستالم من قبل المقاولين حسب المواصفات المذكورة اعاله .
لالستفسار يرجى مراجعة شركة مياهنا مدير مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
على المقاول تسليم المخططات النهائية قبل االنتهاء من اعمال المشروع.
 -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 وكذلك كميات القطع من تيهات و اكواع و سدادات ونقاصات  ......الخ و المفاتيح بانواعها و
اقطارها المختلفة و القطع الخاصة الالزمة التمام االعمال و اخذ الموافقة عليها قبل استيرادها .
 -20الجداول-:
جداول التطابق:
النشرات الفنية وجداول التطابق Technical Catalogue & Compliance Tables
على المقاول أن يقدم النشةةرات الفنيةةة لكافةةة المة واد التةةي تةةدخل فةةي عمةةل المشةةروع وأن يقةةدم النشةةرة الفنيةةة األصةةلية للمةةادة
المعروضة تماما ً الخاصة بها بالذات أو التي تشملها فنيا ً مع التأشير على المادة طرازها في النشرات الفنيةةة المرفقةةة وتقةةديم
جدول مقارنة مفصالً فيه أسم المادة المعروضة وطرازها والمطلوبةةة وطرازهة ا أن ذكةةر فةةي العطةةاء ) والمواصةةفات الفنيةةة
الكاملة للمعروض مقارنة بالمطلوب في العطاء وبيان االختالف والتطابق فيما بينها وأي مالحظة على ذلك كمةةا ويجةةب تقةةديم
المواصفات القياسية المصنعة عليها المادة المطلوبة والمعروضة الثبةةات االختالفةةات أو التطابقةةات الفنيةةة وذلةةك الخةةذ موافقةةة
المهندس المشرف .
 –21شهادة الفريق الثالث -:Third Party Control :
بناء على ما ورد ذكره في الشروط الخاصة  /الجزء الثاني من دفتر عقد المقاولة ص  31فان الشركات المعتمده للفحص
كطرف ثالث و للمقاول حرية اختيار احدها و اعالم صاحب العمل باسم هذه الشركة ) هي المذكوره تاليا :
1 – SGS – Societe General De Surveillance.
2 – Tub scope Verco International.
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3 – OMIC – Overseas Merchandise Inspection Company LTD.
4 – Baltic Control LYTD.
5 – Inspectorate ( suisse ) S . A.
6 – Control Union International.
7 – Socotec International Inspection.
 -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 في مكان
واضح من موقع المشروع و حسب تعليمات المهندس و مبينا بوضوح ما يلى:
اسم المشروع و رقم العطاء
•
اسم المالك شركة مياهنا)
•
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 2
ملم تثبت اللوحة على ماسورتين قطر  2بوصة مثبتين في 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 تك اليف 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 في 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 في المخططات النموذجية هى لخطوط المياه ذات ضغط  16بار وفي حالة عدم مالئمة الدعامة
الخرسانية الواردة في 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.
 -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 للمشاريع  -الجزء األول  -عربي لعام  - 96اليرفق مع العطاء)
 -2الجزء الثاني  :دفتر عقد المقاولة للمشاريع االنشائية  -الجزء الثاني  -عربي لعام  96ويتضمن:
أ-التعليمات للمشتركين بالمناقصة
ب-نماذج عرض المناقصة واالتفاقية والكفاالت
ج-الشروط الخاصة
د-ملحق الشروط الخاصة رقم )1
ه – ملحق الشروط الخاصة رقم ) 2
 -3الجزء الثالث:
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 ).
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.8

تعليمات 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  -الجزء الثاني.
.5
دفتر عقد المقاولة  -الجزء األول.
.6
الجزء الثالث -أ -المواصفات الخاصة.
.7
الجزء الثالث  -ب -جداول الكميات).
.8
الجزء الرابع  -المخططات.
.9
 .10الجزء الخامس  -المواصفات الفنية العامة ألعمال المياه والصرف الصحي ).
 .11أية مواصفات عامة أخرى.
 - 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.
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 تمديد فوق سطح تامين مواسير الديكتايل 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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TEST PRESSURE FOR PE PIPES
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:
- 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
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- 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
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 dose
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.
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TEMPREUTURE ˚C

BULK MODULUS (kPa X 10 3 )

5
10
15
20
25
30

2080
2110
2140
2170
2210
2230
BULK MODULUS EW –WATER

15˚C

Temp

20˚C

Time

1h

2h

3h

1h

PE 100

535

495

465

470

PE 80

405

375

350

355

2h

25˚C
3h

1h

435

410

395

330

310

300

2h

30˚C
3h

1h

2h

3h

365

345

335

310

290

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
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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 رجة الحرارة أثناء عمل الفحص كمية المياه اخل الشبكة المرا عمل فحص الضغط لها -الضغط التشغيلي لألنابيب

أوال:
بعد غسل الشبكة نقوم بتعبئة شبكة المياه بالمياه و نتفقد نقاط الربط و التفرعات على طول الخط أو الشبكة ويجب إخراج الهواء من
الشبكة و تبقى شبكة المياه مملوءة تحت الضغط الجوي و يجب أن ال تقل هره الفترة عن ساعة ( 60قيقة).
ثانيا:
نقوم بحساب ضغط فحص الشبكة (  )STPحسب المعا لة
STP AT (X) temperature = PN * 1.5 * REDUCTION FACTOR AT (X) temperature
و نقوم بضغط الشبكة على هرا الضغط مع مراعاة أن تتا عملية الضغط في فترة ال تتجاوز عشر قائق للوصول إلى الضغط
المطلوب( .)STP
نقوم بعد ذلك بمراقبة الضغط لمدة نصف ساعة (  30قيقة) و في حال نزول مقدار الضغط عن مقدار ضغط الفحص نقوم برفع مقدار
الضغط إلى أن يصل مقدار ضغط الفحص –خالل  30قيقة فقط.-
نقوم بعد ذلك بمراقبة الضغط لمدة ساعة ( 60قيقة) إن مقدار نزول الضغط المسموح به في هره 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 (  60قيقة) و في حالة نجاح هره 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 المعا لة المركورة أعاله لحساب اكبر كمية مياه
مسموح بها (  ( ∆Vmaxبحيث تكون كمية المياه الناتجة ال تتجاوز اكبر كمية مياه مسوح بها .إذا كانت اكبر يجب إعا ة الفحص.
بعد تنزيل الضغط و إغالق المفتاح و بسبب خاصية التمد و التقلص ألنابيب البولي إثيلين عا ة تحصل زيا ة في مقدار الضغط و هي
عا ة قليلة (من  0إلى  )0.3بار أو يبقى الضغط ثابت.
نراقب الضغط بعد ذلك لمدة نصف ساعة ( 30قيقة) يجب أن يرتفع قليال – أحيانا ال يرتفع -عند إغالق المفتاح و يبقى ثابتا خالل هره
المدة( 30قيقة) إن المقدار المسموح به لنزول الضغط خالل هره المدة يجب أن ال يتجاوز  0.25بار عندها يكون الفحص ناجحا
أما إذا كان مقدار نزول الضغط خالل هره المدة اكبر من  0.25بار يعتبر الفحص غير ناجح و يجب إعا ة الفحص مرة أخرى.
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في حالة وجو مالحظات أو شكوك في هره المرحلة نقوم بزيا ة المدة من نصف ساعة إلى ساعة و نصف.

 -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
3
3

الوظيفة
وكيل مفوض
مهندس موقع
مراقب
مساح

المؤهل
بكالوريس هندسة مدنية
بكالوريس هندسة مدنية
دبلوم هندسة مدنية
دبلوم هندسة مساحة

عدد سنوات
الخبرة
5
5
5
5

العدد المطلوب
1
1
1
1

مبلغ الحسم عن كل يوم/لكل
شخص غياب/دينار
25
25
15
15

 -30شروط السالمة العامة
 .1على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمة لسالمة جميع العاملين في الموقع وتزويدهم بجميع االجهزه و االلبسه الضرورية لذلك
و حسب البنود أدناه و بالتنسيق مع اجهزه امانه عمان الكبرى و دائره السير و المهندس المشرف و بدون ايه عالوه على
االسعار.
 .2على المقاول وضع اإلشارات التحذيرية و اتباع متطلبات السالمة العامة و ذلك بالحضور و المشاركة باجتماع السالمة العامة
قبل بدء العمل و تقديم خطة للسالمة العامة تشمل على سبيل المثال ال الحصر :
• أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع .
• تعليمات المقاول للعاملين عن السالمة العامة.
• خطة إدارة المرور و التى تشمل اإلشارات التحذيرية  ,العاكسات ............... ,الخ)
• تقديم نسخة عن التصاريح للمعامالت و قبل البدء بالعمل.
• على المقاول تحديد وتعليم مصادر األخطار مثل كوابل كهرباء  ,تلفون  .............الخ)
 .3على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة على الطرق و مرفق طيه مخططات إرشادية
للسالمة العامة على الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مع أجهزة أمانة عمان الكبرى و دائرة السير و
المهندس المشرف بدون اية عالوة على األسعار.
 .4ستقوم شركة مياهنا بإجراء التفتيش الدوري على السالمة العامة في مواقع العمل وفي حالة عدم االلتزام
بمتطلبات السالمة سيتم المطالبة بالتعويض االتفاقي من مستحقات المقاول عن كل مخالفة من المخالفات الواردة
أعاله وحسب النموذج بمقدار  )50-200دينار وحسب رأي المهندس.
 .5على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمة للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار الالزم بدون ايه عالوه
على االسعار.
 .6على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان السالمة العامه على الطرق و مرفق طيه مخططات ارشاديه للسالمه
العامه على الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مع اجهزه امانه عمان الكبرى و دائره السير و المهندس
المشرف و بدون ايه عالوه على االسعار.
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نظام تصاريح إلعمل
أهدإف تطبيق إلنظام

 .1إنجاز العمل بطريقة آمنة ومنظمة.
 .2إعلم المد ارء المعنين عن األعمال المخطط لها والتي قد تؤثر على مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة.

أنوإع تصاريح إلعمل

 .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.

إألعمال إلتي يطبق عليها نظام تصاريح إلعمل

 .1إلتصاريح إلممتدة – تطبق على
•

بناء على أمر
مكاتب صيانة شبكات المياه – ويغطي كل أعمال الصيانة الرويتنية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية ً
عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .وعلى روساء اقسام الصيانه طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل
إنتهاء صلحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).

•

بناء على أمر عمل
شعبة التمديدات الرئيسية– ويغطي التصريح األعمال الروتينية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية ً
صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه  .وعلى رئيس شعبه التمديدات طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل إنتهاء
صلحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).

•

عقود إعادة األوضاع 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.

•

بناء
عقود إستبدال المواسير المجلفنة  -ويغطي التصريح كافة األعمال المطلوب إنجازها ،بينما تنجز المهمات اليومية ً
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 التوصيلت الجديدة في ادارة خدمات الزبائن – ويغطي التصريح عقود ادارة توصيلت المياه الجديده وتوصيلت
الصرف الصحي  ،على ممثل ادارة خدمات الزبائن طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل انتهاء صلحية التصريح ( فترة
التصريح  6أشهر ).

•

بناء على أمر العمل.
مديرية الصيانة – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الوقائية ،بينما تنجز المهمات اليومية ً
المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي يطلب إصدار التصريح ويطلب تجديده قبيل انتهاء صلحية التصريح (فترة
التصريح –  6أشهر) .ويجب ملحظة أن أعمال الصيانة التالية تتطلب تصريح محدد:
✓ أعمال صيانة معدات الكلور.

✓ أعمال الصيانة المتعلقة بلوحات التحكم الكهربائيه.
✓ 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 ملحظة أن الدخول إلى األماكن المحصورة يتطلب تصريح عمل خاص

لكل دخول.
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 .2إلتصاريح إلخاصة (إلمحددة ) – وتطبق على األعمال التالية:

عقود مشاريع إإلستثمار إلرئيسي:
األعمال التي تتم على الشبكات

إألعمال إلتي تتم على إلمرإفق

إلتوصيالت

الغسيل والتعقيم

العزل وفحوصات سريان المياه (منتصف الليل)

بداية تشغيل المرافق

بداية تشغيل الشبكة

إلغاء المرافق (توقيفها)

إلغاء الشبكة (توقيفها )

إزالة المرافق

ملحظة :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 التحويلت – 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:

 .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 .
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•

الثانية – يحتفظ بها في المكتب الصادر عنه التصريح .

•

الثالثة – ويحتفظ بها في موقع العمل .

•

الرابعه – ويحتفظ بها في قسم السلمة والصحة 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 الدائرة 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 إلعمل

ادارة العمليات
الصرف الصحي

المياه
مدير تشغيل شبكات المياه
مدير المياه الفاقده
مدير صيانة شبكات المياه

ادارة االنتاج والنوعيه
مدير الصيانة
رئيس قسم صيانة محطات

مدير الصرف الصحي

معالجة المياه

ادارة الخدمات الفنيه
مدير االشراف
مدير االستثمار

مدير تشغيل المحطات واآلبار
ملحظة :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 الدائرة المعنيه .

إدارة نظام تصريح العمل
المدراء التالية أسمائهم مسؤلين عن اصدار تصاريح العمل كل في مجال عمله:

ادارة العمليات

ادارة االنتاج والنوعيه

مدير الصرف الصحي.

مدير الصيانة.

مدير اعمال المحطات واآلبار.

مدير محطات معالجة المياه .

ادارة الخدمات الفنيه
–مدير االش ارف

مدير صيانة شبكات المياه
مدير تشغيل شبكات المياه
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الملحق ( ج ) يبين نموذج تعهد المتعهدين
نموذج تعهد إلمتعهدين لتطبيق شروط إلسالمة إلعامه
السيد المتعهد ........................................-:

بما أنه تم احالة العطاء على شركتكم عليك التقيد التام بأمور الصحة والسلمه العامه قبل وخلل وبعد العمل لمنع وقوع الحوادث.

لذا يتوجب عليك في حالة الحفر في الشوارع بوضع جميع معدات السلمة العامه الضروريه على الطرق والمنصوص عليها في قانون دائرة السير
وذلك لمنع وقوع حوادث سواء كانت هذه الحوادث بالنسبه للعاملين في المشروع أو المشرفين أو لسائقي السيارات أوالمشاة أو غيرهم أذكر منها مايلي
وعلى سبيل الذكر وال الحصر -:
•
•

أقماع مطاطيه بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.

وضع أضواء تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصاً 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 اغلق حول الحفريه ومن جميع االتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفريه.

•

وضع اشارات مرور تحذيريه وارشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافة الكافيه.

•

استخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره في حاالت العمل الليلي قبـل موقـع الحفريـه وبعـده حتـى نـتمكن مـن تـوفير الحمايـة اللزمـة للعـاملين

في الموقع .
•

استخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفريه وبعد موقع الحفريه من اجل تنظيم عملية السير خصوصاً اذا كان العمل في شـارع السـير فيـه

•

عدم وضع أية مواد أخرى أووجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط بمنطقة العمل.

•

عدم استخدام أية مواد أخرى لتحل محل أدوات السلمة العامه المذكوره اعله مثل البراميل والحجارة .

•

على جميع العاملين في الموقع ارتداء ملبس مرئيه بشكل واضح ليلً حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.

باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.

•
•
•

على جميع العاملين في الموقع ارتداء جميع ادوات وملبس السلمة العامه اللزمة في ذلك الموقع.

في حالة قيام المشرف باستلم العمل فيجب عليه تدقيق استخدام ادوات السلمة العامه في الموقع قبل االستلم.

في حال مخالفة المتعهد المور السلمة العامه فانه يوقف عن العمل واليتم استلم أى جزء من المشروع منه وتوقع عليـه عقوبـه ماليـه تحـدد
حسب ماتراه الشركة مناسباً.

•

تقــع علــى عــاتق المتعهــد /المقــاول مســؤولية أي إصــابة عمــل تقــع ألي شــخص سـواء موظفـاً لــديهم أم مــن عامــة النــاس او أي حــادث يلحــق
الضرر في ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تدابير السلمة العامة اللزمة والضرورية وال علقة لشركة مياهنا امام القضاء بذلك
االسم ................:

التوقيع ......................:

التاريخ ...........................:
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الملحق ( ب ) يبين شروط السلمة العامة والمستلزمات والمعدات اللزم توفيرها والتقيد بها من قبل المتعهدين والمقاولين

شروط إلسالمة إلعامة للمتعهدين وإلمقاولين
 .3على المقاولين والمتعهدين اتخـاذ االجـراءات اللزمـة لسـلمة جميـع العـاملين وعامـة النـاس فـي المواقـع وتزويـد
كافة العاملين لديهم بجميع االجهزه وملبس الوقاية الشخصية ومعدات السلمة اللزمة و الضرورية و حسب

البنود أدناه و بالتنسيق مع المهندس المشرف و بدون ايه زياده على االسعار المتفق عليها.

 .4علــى المقــاول /المتعهــد وضــع اإلشــارات التحذيريــة و اتبــاع متطلبــات الســلمة العامــة قبــل بــدء العمــل و تقــديم
خطة للسلمة العامة تشمل على سبيل المثال ال الحصر :

• أسماء األشخاص المسؤولين عن السلمة العامة في المواقع (إسم مشرف السلمة العامة) .
• تعليمات المقاول /المتعهد للعاملين الخاصة بالسلمة العامة والواجب إتباعها.

• خطة إدارة المرور و التى تشمل (اإلشارات التحذيرية  ,العاكسات ............... ,الخ)
• تقديم نسخة عن التصاريح للمعاملت و قبل البدء بالعمل.

• علـ ــى المقـ ــاول تحدي ـ ــد وتعلـ ــيم مصـ ــادر األخط ـ ــار مثـ ــل ( كوابـ ــل كهرب ـ ــاء  ,تلفـ ــون  ،خط ـ ــوط
الغاز .............الخ)

 .5علـى المقــاول اتخــاذ اإلجـراءات اللزمــة لضــمان السـلمة العامــة علــى الطـرق و مرفــق طيــه مخططــات
إرشادية للسلمة العامة على الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مـع أجهـزة أمانـة عمـان الكبـرى
و دائرة السير و المهندس المشرف بدون اية زياده على األسعار.

 .6ســتقوم شــركة مياهن ــا  /مهندســي اإلش ـراف المس ــؤولين عــن األش ـراف ومتابع ــة التنفيــذ بــإجراء التفت ــيش
الدوري على السلمة العامة في مواقع العمل وفي حالة عدم االلتزام بمتطلبات السـلمة سـيتم المطالبـة
ب ــالتعويض االتف ــاقي م ــن مس ــتحقات المق ــاول ع ــن ك ــل مخالف ــة م ــن المخالف ــات الـ ـواردة أع ــله وحس ــب

النموذج بمقدار ( )100-300دينار وحسب رأي المهندس المشرف.

 .7على المقاول اتخاذ االجراءات اللزمة للسلمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار اللزم بدون ايه
زياده على االسعار.

 .8في حال تكرار المخالفة سيتم رفع قيمة الغرامه دون سابق أشعار بزياده مقدارها  100دينار.
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إلمستلزمات وإلمعدإت إلمطلوب توفيرها من قبل إلمتعهد
 .1توفير مستلزمات إلسالمة إلتاليه لكل أليه
• صندوق اسعاف
• طفاية حريق

• فلشر ( لواح)
• عاكسه
• كشاف واناره مناسبه

 -2توفير معدإت إلسالمة ومالبس إلوقايه إلشخصيه إلتاليه لكل عامل-:
• حذاء سلمه

• خوذه لحماية الراس
• كفوف

• واقيات سمع في حالة العمل على كمبريسات
• ستره عاكسه
• عدد كافي من االقماع البلستيكيه
• اشارات ارشاديه وتحذيريه
• شريط عاكس

• حواجز حمايه

• 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 السلمة العامه وعن مخاطر وأضرار قد تلحق بالمواطنيين
• توفير اوتدريب شخص مدرب ومؤهل للقيام بواجبات السلمة والصحة المهنية من قبل المتعهد
• يتحمل المتعهد اى خساره ناتجه عن عدم تطبيقه شروط السلمة العامه

• تكــون مســولية متابعــة وتنفيــذ النقــاط اعــلءه مــع المتعهــد المنفــذ للعمــل مــن قبــل مهنــدس االش ـراف المســؤل عــن متابعــة
المشروع .
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الملحق ( ج ) يبين نموذج تعهد المتعهدين
نموذج تعهد إلمتعهدين لتطبيق شروط إلسالمة إلعامه
السيد المتعهد ........................................-:

بما أنه تم احالة العطاء على شركتكم عليك التقيد التام بأمور الصحة والسلمه العامه قبل وخلل وبعد العمل لمنع وقوع الحوادث.
لذا يتوجب عليك في حالة الحفر في الشوارع بوضع جميع معدات السلمة العامه الضروريه على الطرق والمنصوص عليها في قانون

دائرة السير وذلك لمنع وقوع حوادث سواء كانت هذه الحوادث بالنسبه للعاملين في المشروع أو المشرفين أو لسائقي السيارات أوالمشاة أو
• أقماع مطاطيه بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.

غيرهم أذكر منها مايلي وعلى سبيل الذكر وال الحصر -:

• وضع أضواء تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصاً 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 اغلق حول الحفريه ومن جميع االتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفريه.
• وضع اشارات مرور تحذيريه وارشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافة الكافيه.

• استخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره في حاالت العمل الليلي قبل موقع الحفريه وبعده حتــى نــتمكن مـ ن تــوفير الحمايــة اللزمــة
للعاملين في الموقع .
• استخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفريه وبعد موقع الحفريه من اجل تنظيم عملية السير خصوصـاً اذا كــان العمــل فــي شــارع
السير فيه 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 السلمة العامه المذكوره اعله مثل البراميل والحجارة .
• على جميع العاملين في الموقع ارتداء ملبس مرئيه بشكل واضح ليلً حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.
•

على جميع العاملين في الموقع ارتداء جميع ادوات وملبس السلمة العامه اللزمة في ذلك الموقع.

• في حالة قيام المشرف باستلم العمل فيجب عليه تدقيق استخدام ادوات السلمة العامه في الموقع قبل االستلم.
• في حال مخالفة المتعهد المور السلمة العامه فانه يوقف عن العمل واليــتم اســتلم أى جــزء مــن المشــروع منــه وتوقــع عليــه عقوبــه
ماليه تحدد حسب ماتراه الشركة مناسباً.

• تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء موظفاً لديهم أم مــن عامــة النــاس او أي حــادث

يلحق الضرر في ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تــدابير الســلمة العامــة اللزمــة والضــرورية وال علقــة لشــركة مياهنــا امــام
القضاء بذلك

االسم ................:

التوقيع ......................:

التاريخ ...........................:
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نموذج التفتيش على السالمة
اسم العطاء:
المراقب:
مندوب المقاول:
الرقم

رقم العطاء:
التاريخ:
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

البنـ ــد
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تاريخ اإلنهاء

اإلجراء المطلوب

التوقيع

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 :ديناراً ً

مخالفات ثانوية:

البند رقم18 ، 17 ، 15 ، 13 ،12 ،10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :

الغرامة 50.00 :ديناراً
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المخصصات الماليه -:
===========
ان المخصصات الماليه ألعمال هذا العقد هي  )300,000ديناراً  ,ثالثمائة الف دينار اردني

-31

انتهاء العقد-:
=======

ينتهي العمل بهذا العقد بانتهاء مدة العقد وهي 365يوما"( تقويميا من تاريخ أمر المباشرة بغض النظر عن قيمه األعمال
المنفذه او انتهاء المخصصات الماليه  ،ايهما ينتهي قبل اآلخر وحسب قرار شركه مياهنا فقط وبدون ان يكون أي حق للمقاول المطالبة
بالتعويضات.

 – 32أوامر العمل -:
===========

سوف يتم تسليم المقاول كل موقع بأمر عمل منفصل يتم فيه تحديد مدة العمل باالتفاق بين المهنةةدس و المقةةاول علةةى أن يقةةوم
المقاول بتجهيز التنسيقات الضرورية مع المؤسسات المعنية ومن ضمنها أمانة عمان الكبرى  ،وسيتم خصم مبلةةغ محةةدد حسةةب مةةا هةةو
مبين أدناه عن كل يوم تأخير عن المدة المعتمدة في أمر العمل  ,و يتم احتساب مدة أمر العمل بصورة تتناسب مع قيمته قياسا علةةى كةةل
من قيمة و مدة المشروع التعاقديتين  ،وذلك حسب المعادلة التالية :

مدة إمر إلعمل = قيمة أمر إلعمل مضروبا بمدة إلمشروع إلتعاقدية و مقسوما على قيمة إلمشروع إلكلية إلتعاقدية .
أما قيمة الخصم على كل أمر عمل متأخر فتحسب كما يلي :

قيمة إلخصم عن كل يوم تـأخير فـي إنجـاز أمـر إلعمـل = قيمـة أمـر إلعمـل مقسـوما علـى قيمـة إلمشـروع إلتعاقديـة
مضروبا في قيمة تعويضات إلتأخير إلمشار إليها في جدول ملحق عرض إلمناقصة .
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مطالبات بدل االضرار واصالح الخطوط
اوالً :احتساب اثمان المياه المهدورة للخط تالمتضرر بواقع ( )1.78دينار /م 3وحسب قرار مجلس ادارة سلطة
المياه رقم ( ) 281الخاص بأسس يقدير كميات المياه المستغلة بطريقة غير مشروعة فتكون تكلفة المياه المهدورة
كما هو موضح في العامود الثالث من الجدول ادناه بحيث تم احتساب القيمة كحاصل ضرب كمية التدفق الموضح
في العامود الثاني (م/3ساعة) للخط المتضرر مضروبة ب  1.78دينار /م.3
ثانياً :احتساب تكلفة بدل التعطل (تكلفة توقف الضخ) حسب كميات التدفق القطار مختلفة كما هو موضح في العامود
الرابع من الجدول ادناه بحيث تم احتساب القيمة كحاصل ضرب كمية التدفق الموضح في العامود الثاني (م/3ساعة)
للخط المتضرر مضروبة ب  85قرش /م 3وهو متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه للمشتركين شامل اجور
االنتفاع بالصرف الصحي في محافظة العاصمة للعام .2014

القطر(ملم)
25
32
63
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400

كمية التدفق
(م/)3س
2.8
5
18
48
100
180
280
380
680
1200
1500
2100
2800
3500
4200
6200
8400

تكلفة المياه المهدورهتكلفة توقف الضخ دينار
/س
د/س
2.38
4.984
4.25
8.9
15.3
32.04
40.8
85.44
85
178
153
320.4
238
498.4
323
676.4
578
1210.4
1020
2136
1275
2670
1785
3738
2380
4984
2975
6230
3570
7476
5270
11036
7140
14952

ثالثا  :يكون اجرة االيدي العاملة كما يلي :
• مواسرجي  3.25 :دينار /ساعة
• مواسرجي عام  4.60دينار /ساعة
• فني لحام  4.70دينار /ساعة
• مراقب صيانة  5.7دينار /ساعة
• مراقب توزيع  5.5دينار /ساعة
• مهندس  16.4دينار/ساعة
رابعا ً  :يكون تكلفة االليات المستخدمة :
• باكهو  9.6دينار/ساعة
• كومبريسر  9.6دينار /ساعة
• ماكينة لحام كهرباء 20.00دينار/ساعة
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• بكبات شاصي طويل
• 6.00دينار /ساعة
• سيارة مراقب توزيع  5.00دينار /ساعة
• مايكنة لحام بولي ايثيلين  10.00دينار لكل نقطة لحام
• ترك لودر  20.00دينار للساعة
خامسا ً  :تقدر اثمان القطع المستخدمة باالصالح من خالل مديرية المستودعات حسب اخر سعر شراء مضافا ً اليه
نسبة  % 20رسوم ادارية ورسوم تخزين .
سادسا ً  :يتم اعتماد االسعار المطبقة حاليا ً فيما يخص تكلفة اعادة االوضاع ( موضحة في نموذج المطالبة المرفق )
سابعاً :التقل قيمة اي مطالبة عن مبلغ  250دينار
ثامنا ً  :اعتماد النموذج المرفق العداد المطالبات المالية
تاسعا ً  :اعالم المقاولين بخصوص المطالبات المالية حسب االصول
عاشراً  :اعادة النظر باالسعار .
إلعمالة إلوإفدة:

على الشركات المنفذة لمشاريع المياه والري بعدم استخدام أي عامل وافد اال بعد حصوله على تصريح عمل ووضع
الشروط الكفيلة بتسييل كفالة أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عماله وافده دون حصولهم على تصريح عمل سارية

المفعول ,وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وضرورة حصول العمال الوافدين على تصاريح عمل قانونية.
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القائمة السوداء
حسب نظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لعام 2019

___________________________________________________________________________________________________

99

جدول الكميات
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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 وتكون هذه
األسعار شاملة لجميع التكاليف من أيدي عاملة وأجور وآليات واألرباح وأي مصاريف أخرى تترتب على المقاول بموجب
شروط العقد إن كان 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.
 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 شامالً 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 تمديد ونقل 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
وجميع ما يلزم .
 10-1تكون األسعار التي يضعها المقاول شاملة حماية اإلنشاءات القائمة والخةةدمات وإزالةةة واعةةادة تركيةةب األطةةاريف وإعةةادة وضةةع
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 مشموالً في عملية الكيل.
 -4يكون الكيل والدفع كما هو موضحا ً في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامالً جميع متطلبةةات العقةةد بموجةةب
المواصفات و تعليمات المهندس.
 -5على المقاول استعمال االسةةمنت المقةةاوم لالمةةالح فةةي جميةةع أنةةوع الخرسةةانة والمونةةة وبةةدون أي عةةالوات أو فروقةةات فةةي
األسعار.
 -6صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل األسعار بدون بيان االسباب.
 -7الكيل والدفع:
 .1إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقةةد و لةةيس بةةأمر خطةةي مةةن المهنةةدس لةةن يكةةون
مشموالً في عملية الكيل.
 .2يكون السعر للوحدة في جدول الكميات إلعمال تمديد أنابيب المياه شامال على سبيل المثال و ليس حصةةرا
استالم وتحميل و نقل جميع أنواع األنابيب و المفاتيح و الهوايات والقطع على اختالف أنواعها و أقطارها
وحفر الخنادق و تمديد األنابيب وعمل التوصيالت الالزمة مع الخطوط القائمة و تركيب المفاتيح و القطع
و المواد الالزمة و إنشاء غرف المفاتيح و الهوايات كاملةةة و ذلةةك مةةن الخرسةةانة المسةةلحة و /أو تركيةةب
صناديق السطح كاملة حسب قطر المفتاح ) و كذلك صب الدعامات الخرسانية و تغليف الوصالت و
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فحص الغالف و فحص الضغط الهيدروليكي و الغسيل و التعقيم و الطمم الناعم رمل صويلح ) و الطمةةم
إلى السطح العلوي و إعادة األوضاع و نقل الفائض والغسيل والتعقةةيم وتكةةاليف الفحةةص الجرثةةومي......
الخ و جميةةع متطلبةةات العقةةد بموجةةب المخططةةات و المواصةةفات الفنيةةة لسةةلطة الميةةاه و حسةةب تعليمةةات
المهندس المشرف.

 .3من المتوقع ان تكون الكميــات فــي الشــوارع المعبــده اال انــه وفــي حــال الحاجــة الــى التنفيــذ فــي
السطوح الترابيه على أن اليزيد الســعر عــن  % 85مــن الســعر االفــرادد المقــدم فــي االســفل
لنفس البند .
 -8فيما يخص تقـديم مخططـات حسـب الواقـع ( )As builtفيجـب تقـديم هـذه المخططـات الورقيـة للمعـاملت المنفـذة مـع المطالبـة
الماليه والتي يتم عمل مطالبة مالية بها ولن يتم قبول أية مطالبة مالية مالم تكن مرفقه بالمخططات حسب الواقع )(As built
الخاصة بها وسيتم حسم نسبة  %1من قيمة االعمال المنجزه النهائية بدل كلفة عمل مخططات حسب الواقـع  GISوذلـك
للمقاولين المصنفين درجة رابعه وخامسة .وعدم قبول الحسم على المقاولين المصنفين درجة اولى أو ثانية أو ثالثة  ,وفـي
حال عدم تقديمها منهم سيتم حسم ما قيمته ( %)5من قيمة العطاء النهائيه وذلك للمقاولين المصنفين درجة اولى أو ثانيـة
أو ثالثة .
 -9يطلب من المقاول تقديم المطالبة النهائية مع ما تبقى من مخططات حسب الواقع ( )As builtوتقرير االستلم األولي وذلـك
خلل شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء اعمال العطاء وبعكس ذلك ستقوم شركة مياهنا بإعداد مطالبة نهائيـة ومخططـات
 Asbuiltوحسم  %5من قيمة العطاء الفعلية والتي تشمل  %2.5تكاليف ادارية العداد المطالبة و %2.5بدل عمل
مخططات نهائية  GISوتقديمها للدائرة المالية ووضعها كأمانات بعد حسم  %5من قيمة العطاء النهائية وجميع المستحقات
المترتبة لمياهنا ع لى المقاول للفروقات المتعلقة بالمواد المستلمة من المستودع وسيتم منع المقاول من المشـاركة بأيـة

عطاءات مستقبلية ووضعه على القائمة السوداء ولفتره ال تقل عن عام واحد.

 -10في حالة تقصير المقاول بالحصول على التصاريح اللزمة من امانة عمان او و ازرة االشغال العامة أو البلدية بسبب تأخره
بإعادة األوضاع للمعاملت 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.

مالحظة :

 .1ال يتم إصدإر إمر مباشرة إال بعد إستكمال إلمقاول تقديم إلبيانات إلمطلوبة منه ( بوإلص إلتامين  /كفاالت ..إلـخ ) و يبـدأ
إحتساب مدة إلـ  42يوما  (8/1)-مباشرة إألشغال ) من إلفصل إلثامن من ( إلفيديك ) و بعد إستكمال إلمقاول تقديمه كافـة
إلوثائق إلمطلوبة إعاله وإلموإفق عليها خطيا من مياهنا

 .2إن إي عينة مخالفه من حيث موإصفات إعادة إالوضاع إو إلتعبيد إو إلتأمين إو عرض إلحفر وقص إالسفلت تسـتوجب
إن يقوم إلمقاول وعلى حسابه إلخاص باعادة حفر إلمخالفة لهذإ إلجزء من إلعطاء إوإمـر إلشـرإء (إلخـط كامـل) وإعادتـه

حسب إلموإصفة ومرهون بنجاح إلعينات

 .3إضافة على إلمادة ( )5/14إلتجهيزإت إآللية و إلموإد إلمقصود إستعمالها في إالشغال ( إلتحضيرإت )
 .4يتم إلغاء ما ورد في إلمادة إعاله من إلشروط إلعامة و يضاف ( يكون إلمبلغ إالضافي إلذي يتم تصديقه معادال
(  ) %50بدال من (  ) ) %80من كلفة إلموإسير فقط دون إلقطع و إلموإد إالخرى.

 .5يلغــى مــا جــاء فــي إلبنــد رقــم  21شــهادة إلفريــق إلثالــث و يضــاف إلتــالي ( علــى إلمقــاول (إلمــورد) تقــديم ثــالث شــركات
فاحصة عالميه وتقوم مياهنا باختيار وإحده منها تحضر منها شـهادة فحـص إلطـرف إلثالـث علـى إن يكـون مـن ضـمنها

إثنتان من إلشركات إلتالية على إالقل ) .) SGS,TUV,B.V, LLOYODS
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 .6يلغى ما ورد في إلمادة  3/1/1إلتوإريخ و إالختبارإت و إلمدد و إالنجاز بند  1/3/1/1إلتاريخ إالساسي من إلشروط
إلعامة إلجزء إالول من دفتر عقد إلمقاولة إلموحد و يستبدل بمايلي  :تعديل إلتاريخ إالساسي للعقود بحيث يعتبر تاريخ

فتح إلعروض هو إلتاريخ إالساسي

 .7على إلمقاول إاللتزإم بموإصفات وزإرة إالشغال للمقاطع إلطولية و إلعرضية في إلطرق إلتابعة لوزإرة إالشغال وحسب
إلمخططات إلنموذجية إلمرفقة إو متطلبات خاصه إخرى مهما كانت سوإء كانت تغليف بالخرسانة إو تمديد بدون حفر

وإيضا إلموإسير إلبالستيكية للمقاطع إلعرضية للخدمات إلمستقبلية ويعتبر جميع ما ذكر محمال على إالسعار إلمقدمة
واليحق للمقاول إلمطالبة بفروقات إالسعار

 .8أن إالسعار بالمتر إلطولي تشمل تغليف إلخطوط بالخرسانة إلمسلحة إذإ كان إلطمم فوق ظهر إلخط أقل من  1متر.

 .9في حال عدم كفاية إلمنهل في  Typical Drawingللتجهيزإت إلمطلوب تركيبها دإخله فعلى إلمقاول تقديم مخططات
عمل تفصيلية للمنهل و إلتجهيزإت تبين إلتجهيزإت إالنشائية و إلميكانيكية و حسب إلموإصفات إلفنية إلمعتمدة من

إلجهة إلصانعة لهذه إلتجهيزإت ( محابس ,عدإدإت ,إكوإع....إلخ ) إو إية تفاصيل الزمة و إخذ إلموإفقة عليه قبل
إلبدء بالتنفيذ و ال يحق للمقاول إلمطالبة باية فروقات إضافية مهما بلغت

 .10عند إكتشاف إن إلخط يمر بجانب إو فوق إو يتقاطع مع حفرة إمتصاصية و من إي جانب إو لمجرد إلشك بذلك بوجود
مؤشرإت كرطوبة إلتربة إو تلوثها بمياه صرف صحي إو وجود رإئحة تدعو للشك بذلك فعلى إلمقاول إن يقوم بمحاولة
إالبتعاد قدر إالمكان عن مكان إلشك بموإفقة إلمهندس و بعكس ذلك إن يقوم بتغليف خط إلمياه بالخرسانة إلمسلحة و

حسب إلموإصفات و إلمخططات و تعليمات إلمهندس و يكون كل ذلك محمال و مشموال بسعره

 .11على إلمقاول تقديم إلعرض إلفني للموإد إلتي ستورد و تركب مع بلد إلمنشأ مع كتالوجات إصلية من إلشركة
إلصانعة مع عرضه إلمالي و إي عرض ال يتضمن ذلك سيتم رفضه و لن ينظر واليسمح بتغيير مصدر إلتوريد

 .12على إلمقاول و عند تقديم إلـ  shop drawingمرإجعة شركة مياهنا لتنزيل خطوط إلكبالت إالرضية  132ك.ف
و إية خدمات متوفرة لغايات إلتنسيق و تجنب إلضرر.

.13على إلمقاول إلقيام بتركيب نقاط للفحص حيثما يلزم شامال" جميع إلقطع إلالزمة وإجرإء إلفحص إلجرثومي بشركة مياهنا

وحسب تعليمات إلمهندس إلمشرف على إلخط إلمقترح ألخذ إلعينات وإجرإء إلفحوصات إلمطلوبة في إلعقد على أن يكون ذلك
مشموال" في سعر إلبند .

.14على إلمقاول توريد إي قطع موإسير إو عدد إو إي تجهيزإت من إي نوع إو قياس إو قطر لغايات إنجاز إلفحوصات
إلمطاوبة ( ضغط و تعقيم ) و تكون محملة على سعر إلبند إعاله.
 .15إلسعر يشمل مسئولية إلتنسيق مع كافة إلدوإئر و شركات إلخدمات و حتى إلحصول على تصاريح إلعمل إلالزمة

النجاز إلعمل تكون بالكامل من مسئولية إلمقاول و إية متطلبات إضافية تطلب من إلدوإئر و إلشركات إعاله تتطلب

إصدإر إوإمر تغييرية تعطي إلحق لشركة مياهنا عمل إي إجرإء لتنفيذ إلعمل جزئيا إو كليا من خالل مقاول إخر إو من
خالل كوإدر إلشركة إو إيقاف إلعمل و إلغاء إلعطاء و ال يحق للمقاول عندها إلمطالبة بقيمة إي تعويضات إو إعمال
إو كلف منجزة جزئيا إو كليا و يسود هذإ إلشرط على إي شرط ذكر في هذإ إلعطاء و في إي مكان و يعتبر إلشرط
إلوحيد في حالة إلخالف على كل ما يتعلق بالحصول على تصاريح إلعمل.

ملحق رقم "  " 8تعليمات صرف المواد من المستودعات الى المقاولين
فيما يتعلق بمشاريع الوصالت المنزلية الجديدة ومشاريع استبدال خطوط المياه واية عطاءات اخرى يتطلب تنفيرها استالم قطقع
من مستو عات الشركة كافة والتي تقدم فيها شركة مياهنا الموا الى المقاول يراعي بأن تكون آلية تسليا الموا القى المققاول
من مديرية المستو عات وإعا تها من قبل المقاول الى مديرية المستو عات بعد انتهاء المشقروع حسقب اإلجقراءات الموضقحة
أ ناه :
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 -1يقوم كل مقاول بتفويض شخص يمثله لمراجعة وإستالم الموا من المسقتو عات بموجقب كتقاب رسقمي صقا ر مقن
قبل المقاول ولكل عطاء على حدة مع جواز تفويض نفس المفوض على اكثر من عطاء واحد عامقل وعلقى ان يقتا
اعتما التفويض من قبل اال ارة المعنية بموجب كتاب رسمي موثق فيه اسا الشخص المفوض وتوقيعه علقى ان يقتا
إرفاق نسخة عن كتاب التفويض بملف العطاء وإرسال نسخة الى مديرية المستو عات.
 -2تقوم مستو عات شركة مياهنا بصرف الموا الى الشقخص المفقوض مقن المققاول بموجقب طلقب لقوازم موققع مقن
الم هندس المشرف ورئيس القسا او مدير المديرية ذات العالقة مع تثبيت ارقام المعامالت على طلبات اللوازم بحيث
تصرف الموا وفقا للنموذج المعتمد الري يحد القطع المطلوبة ولكل معاملة على حدة ( مرفق رقا (.))1
 -3يلتزم مأمور المستو ع بتثبيت نوع ومنشأ ( المصنعية) الما ة المصروفة على سندات الصرف.
 -4تسلا الموا الى الشخص المفوض من المقاول بموجب مستند صرف موقع من أمين المستو ع وتوقيع ممثل المقاول
المفوض وختا مستند صرف الموا بالختا الرسمي المعتمد عن المقاول ( تختا الصفحات المكربنة أيضا) مع تحديقد
رقا العطاء على مستند الصرف.
 -5في حال عدم توفر ما ة في المستو ع لحاجة آنية لتنفير معاملة يطبق ما ور بعقد العطاء الخاص بالمعاملة بهقرا
الخصوص.
 -6يقوم المقاول بعد نهاية أعمال المشروع بتقديا كشف بالموا التي قام بتركيبها ضمن أعمال العطاء مصا ق عليه من
قبل المهندس المشرف ومدير المديرية المعنية.
 -7تقوم المديرية المعنية بتدقيق الكشف الوار في البند ( )6وإعتما ه تا تحويله الى مديرية المستو عات.
 -8تقوم مديرية المستو عات باصدار كشف يبين الفروقات بين الموا المصروفة والمستخدمة للعطاء وتكون صالحية
هرا الكشف ثالثون يوما ويصدر لمرة واحدة فقط ويتا تسليمه للمقاول أو الشخص المفوض.
 -9يُلزم المقاول بتبرئة ذمته من المستو ع ( إعا ة الموا ) خالل ثالثون يوما مقن إسقتالم كشقف مديريقة المسقتو عات
وعلى ان يتا مراجعة المستو ع لمرة واحدة فقط.
 -10تشكل لجنة لمدة عام تكون مهمتها استالم وتدقيق الموا المرتجعة من قبل المقاولين عند انتهاء العطاء وفقا لكشف
فروقات الموا الصا ر من قبل مديرية المستو عات.
 -11في حال عدم قيام المقاول بتبرئة ذمته من المستو ع ضمن الفترة المحد ة في الفقرة رقا ( )9تقوم مديريقة
المستو عات بإحتساب رصيد الموا المتبقي في حوزة المقاول بالتنسيق مع المهندس المشرف وتحميل المققاول
القيمة المالية لرصيد الموا وملحقاتها المتبقية في حوزته وحسب سعر آخر شراء لهره الموا مضافا إليه نسبة 25
 ( %أتعاب إ ارية وبدل تخزين ) وحسب تقرير لجنة اإلستالم المشكلة لهره الغاية.
 -12في حال التزام المقاول بتبرئة ذمته ضمن الفترة المحد ة في الفقرة رقا ( )9وقيامه بإعا ة رصيد الموا الموجقو
لديه ال تقبل اية موا من أي مصدر آخر حيث يلزم بإعا ة نفس الموا المصروفة إليه من مستو عات الشقركة
وعلى أمين المستو ع ولجنة اإلستالم مراقبة ذلك وفي حال عجز المقاول عن إعا ة نفس الموا يغرم قيمتها المالية
مضافا إليها نسبة  ( %20أتعاب ا ارية وبدل تخزين ) وحسب تقرير لجنة االستالم المشكلة لهره الغاية.
 -13يحظر على أي مقاول إستخدام الموا وملحقاتها في أي مشروع أو عطاء آخر.
 -14ال يجوز الجمع بين الغرامتين المحد تين في البند رقا ( )11والبند رقا (  )12لنفس الما ة.
 -15يمنع صرف أي موا من مستو عات الشركة بدل الموا التي قام المقاول بتركيبها ولا يتا إستالمها من مستو عات
الشركة حسب االصول.
 -16ترفق هره التعليمات بوثيقة عوة العطاء والعقد الناتج عنه بحيث تكون ملزمة قانونا للمقاول.

• المطالبات المالية  :ال يتم صرف أد مطالبة مالية للعطاء إال بعد إحضار براءة ذمـة
مــن البلديــة المعنيــة  ,تتضــمن الخطــوط التـ ي تــم العمــل عليهــا ضــمن البلديــة صــاحبة
اإلختصاص .
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نسبة الحسم او الزيادة على كافة بنود العطاء و ليس لكل بند على
حدة
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الرقم

بيان العمل

وحدة سعر الوحدة نسبة الخصم
بالدينار أو الزيادة
الكيل
( الموحدة لكافة
البنود )

السعر النهائي
للبند

اعمال مواسير الديكتايل ( ) DIP
1
تمديد و فحص و غسيل و تعقيم خط مياه من مواسير الديكتايل و السعر
يشمل ايضا استالم و نقل من مستودعات شركة مياهنا أو الزرقاء أو
الرصيفة و تركيب الشريط التحذيري و التسوية و التنظيف و الحفر في
جميع انواع التربة و بسطوح مختلفه و توريد الطمم الناعم رمل صويلح
) حول المواسير و الطمم الى السطح العلوي بمواد مختارة ناجحة مخبريا ً
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 استالم و نقل من مستودعات شركة مياهنا و تركيب جميع القطع
من محابس و اكواع و تيهات و نقاصات و سدادات و مرابط و القطع
الخاصة و الفلنجات والهوايات ومحابس الغسيل 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 الوصالت الالزمة
مع الخطوط القائمة 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 و حيث يلزم و كذلك السعر
يشمل صب خرسانة عادية للمقاطع العرضية و جميع متطلبات العقد
بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات و موافقة المهندس
المشرف و مهما كان ضغط الخط .

 1-1تركيب خطوط مياه قطر  100ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح اسفلتي او باطون او درج اوبالط
 1-2تركيب خطوط مياه قطر  100ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح ترابي أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات
اعاله بند )3
 1-3تركيب خطوط مياه قطر  150ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح اسفلتي او باطون او درج اوبالط

م.ط

25.000
21.250

م.ط
م.ط

 1-4تركيب خطوط مياه قطر  150ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح ترابي أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات
اعاله بند )3
 1-5تركيب خطوط مياه قطر  200ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح اسفلتي او باطون او درج اوبالط

م.ط

 1-6تركيب خطوط مياه قطر  200ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح ترابي أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات
اعاله بند )3

م.ط

28.000
23.800

م.ط
30.000
25.500
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 1-7تركيب خطوط مياه قطر  300ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح اسفلتي او باطون او درج اوبالط
 1-8تركيب خطوط مياه قطر  300ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات سطح
ترابي أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله
بند )3
 1-9تركيب خطوط مياه قطر 400ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح اسفلتي او باطون او درج اوبالط
 1-10تركيب خطوط مياه قطر  400ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات سطح
ترابي أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله
بند )3
 1-11تركيب خطوط مياه قطر  500ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح اسفلتي او باطون او درج اوبالط
 1-12تركيب خطوط مياه قطر  500ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح ترابي أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات
اعاله بند )3
 1-13تركيب خطوط مياه قطر  600ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات
سطح اسفلتي او باطون او درج اوبالط
 1-14تركيب خطوط مياه قطر  600ملم ) ديكتايل يمدد في ارض ذات سطح
ترابي أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله
بند )3
المجموع

الرقم

بيان العمل

م.ط

40.000
34.000

م.ط
م.ط

45.000
38.250

م.ط
م.ط

50.000
42.500

م.ط
م.ط

60.000
51.000

م.ط

وحدة
الكيل

سعر
الوحدة
بالدينار

نسبة الخصم أو
الزيادة
( الموحدة لكافة
البنود )

السعر النهائي
للبند
فلس

دينار

اعمال مواسير (  ) PEبطريقة Electrofusion
2

تمديد و فحص و غسيل و تعقيم خطوط مياه من مواسير البولى ايثلين
شامال جميع المفاتيح و القطع الضرورية و استالم و نقل من مستودعات
شركة مياهنا او مستودعات مياه الزرقاء او الرصيفة و تركيب الشريط
التحذيري وذلك لعمل خطوط رئيسية ووصالت منزلية على الخطوط
المقترحة و القائمة سواء كانت الخطوط منفذة من قبل المقاول او منفذة
سابقا ) وعمل كل ما يتطلبه التوصيل على هذه الخطوط من ثقب الخط و
الخط مضغوط و تركيب القطع المالئمة بأقطار مختلفة و السعر يشمل
ايضا التسوية و كذلك يشمل صب خرسانة عادية للمقاطع العرضية و
التنظيف و الحفر في جميع انواع التربة و بسطوح مختلفه و توريد الطمم
الناعم رمل صويلح ) حول المواسير و الطمم الى السطح العلوي بمواد
مختارة ناجحة مخبريا ً أو بيس كورس او /و مواد ذات تدرج واحد مع
الرش بالماء و الدحل و كذلك يشمل تقديم وصب الدعامات الخرسانيه
 )Thrust Blocksو اعادة االوضاع و نقل االنقاض و يشمل ايضا و
استالم و نقل من مستودعات شركة مياهنا و تركيب جميع القطع من اكواع
و تيهات و نقاصات و سدادات و مرابط و القطع الخاصة و الفلنجات و
والهوايات ومحابس الغسيل عمل الوصالت الالزمة مع الخطوط القائمة او
المقترحه و فصل الخطوط القديمة و تقديم جميع المواد و التجهيزات
الالزمة التمام األعمال و إجراء فحص التسرب الضغط الهيدروليكي و
جميع متطلبات العقد بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات و
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2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10

الرقم

بيان العمل

2-11
2-12
2-13
2-14
3

موافقة المهندس المشرف و مهما كان ضغط الخط .
تمديد خطوط مياة قطر  180ملم بولى ايثلين في االسفلت و الباطون او
البالط
تمديد خطوط مياة قطر  180ملم بولى ايثلين في التراب أو MC
( السعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خطوط مياة قطر  160ملم بولى ايثلين في االسفلت و الباطون او
البالط
تمديد خطوط مياة قطر  160ملم بولى ايثلين في التراب أو MC
( السعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خطوط مياة قطر  125ملم بولى ايثلين في االسفلت و الباطون او
البالط
تمديد خطوط مياة قطر  125ملم بولى ايثلين في سطح ترابي أو MC
( السعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خطوط مياة قطر  110ملم بولى ايثلين في االسفلت و الباطون او
البالط
تمديد خطوط مياة قطر  110ملم بولى ايثلين في سطح ترابي أو MC
( السعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خطوط مياة قطر  63ملم بولى ايثلين في االسفلت و الباطون او
البالط
تمديد خطوط مياة قطر  63ملم بولى ايثلين في سطح ترابي أو MC
( السعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
المجموع

تمديد خطوط مياة قطر  32ملم بولى ايثلين في االسفلت و الباطون او البالط
تمديد خطوط مياة قطر  32ملم بولى ايثلين في سطح ترابي أو MC

( السعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خطوط مياة قطر  25ملم بولى ايثلين في االسفلت و الباطون او البالط
تمديد خطوط مياة قطر  25ملم بولى ايثلين في سطح ترابي أو MC

( السعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
اعمال مواسير حديد لحام
تمديد وفحص وغسيل وتعقيم خطوط مياه من مواسير حديد لحام والسعر
شامال عمل فحص  X-Rayو  Holiday Testبواسطة مكتب
معتمد وتغليف أماكن اللحام حسب األصول ويشمل ايضا جميع المفاتيح
و القطع الضرورية و استالم و نقل من مستودعات شركة مياهنا
مستودعات مياه الزرقاء وتركيب الشريط التحذيري والتسوية والتنظيف
والحفر في جميع انواع التربة 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 إعادة األوضاع و نقل األنقاض الى األماكن
المخصصة لطرح االنقاض و حسب رأي المهندس المشرف و يشمل
ايضا استالم و نقل من مستودعات شركة مياهنا و تركيب جميع القطع
من محابس و اكواع و تيهات و نقاصات و سدادات و مرابط و القطع
الخاصة و الفلنجات والهوايات ومحابس الغسيل و يشمل ايضا شبك
الخطوط الجديدة مع الخطوط القديمة و على كامل مسار الخط المقترح

م.ط
م.ط

30.000
25.500

م.ط

28.000

م.ط

23.800

م.ط

24.000

م.ط

20.400

م.ط

22.000

م.ط

18.700

م.ط

14.000

م.ط

11.900

وحدة سعر الوحدة نسبة الخصم أو
الزيادة
بالدينار
الكيل
( الموحدة لكافة
البنود )
فلس دينار
م.ط

10.000

م.ط
م.ط

8.500

م.ط

السعر النهائي
للبند
فلس

دينار

8.000
6.800
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مع كامل القطع الالزمة و حسب تعليمات المهندس و عمل الوصالت
الالزمة مع الخطوط القائمة 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 و جميع
متطلبات العقد بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات و
موافقة المهندس المشرف و مهما كان ضغط الخط .
3-1

تمديد خط مياه قطر  100ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح اسفلت
او بالط او باطون
تمديد خط مياه قطر  100ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي
او  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خط مياه قطر  150ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح اسفلت
او بالط او باطون
تمديد خط مياه قطر  150ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي
أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خط مياه قطر  200ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح اسفلت
او بالط او باطون
تمديد خط مياه قطر  200ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي
أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3

3-7

تمديد خط مياه قطر  300ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح اسفلت
او بالط او باطون
تمديد خط مياه قطر  300ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي
أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خط مياه قطر  400ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح اسفلت
او بالط او باطون
تمديد خط مياه قطر  400ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي
أو ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خط مياه قطر  500ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح اسفلت
او بالط او باطون
تمديد خط مياه قطر  500ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي
أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
تمديد خط مياه قطر  600ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح اسفلت
او بالط او باطون
تمديد خط مياه قطر  600ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي
أو  ( MCالسعر يحسب كما ورد في مقدمة جدول الكميات اعاله بند )3
كالبند السابق لمواسير الجلفنايزد مكشوفه

3-2
3-3
3-4
3-5
3-6

م.ط

25.000

م.ط

21.250

م.ط

28.000

م.ط

23.800

م.ط

30.000

25.500
م.ط

3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
4

4-1
4-2
4-3
4-4

تركيب خط مياة قطر  "2جلفنايز مكشوف ( افقي او عامو ي ) شامال جميع
القطع الالزمة ( تيهات ,اكواع ,مفاتيح  ..الخ ) التمام العمل الى العداد و حسب
تعليمات المهندس اال في الحاالت االستثنائيه.
تركيب خط مياة قطر  "1جلفنايز مكشوف ( افقي او عامو ي ) شامال جميع
القطع الالزمة ( تيهات ,اكواع ,مفاتيح  ..الخ ) التمام العمل الى العداد و حسب
تعليمات المهندس اال في الحاالت االستثنائيه.
تركيب خط مياة قطر  "3/4جلفنايز مكشوف ( افقي او عامو ي ) شامال جميع
القطع الالزمة ( تيهات ,اكواع ,مفاتيح  ..الخ ) التمام العمل الى العدا و حسب
تعليمات المهندس اال في الحاالت االستثنائيه.
تركيب خط مياة قطر  "1/2جلفنايز مكشوف ( افقي او عامو ي ) شامال جميع
القطع الالزمة ( تيهات ,اكواع ,مفاتيح  ..الخ ) التمام العمل الى العدا و حسب
تعليمات المهندس اال في الحاالت االستثنائيه.

م .ط

40.000

م.ط

34.000

م.ط

45.000

م.ط

38.250

م.ط

50.000

م.ط

42.500

م.ط

60.000

م.ط

51.000

م.ط

10.000

م.ط

8.500

م.ط

8.000

م.ط

6.000
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استالم وتركيب وإستبدال مفتاح مياه ميكانيكي  Butterflyأو  Gateأو
ر ا ات مختلف االقطار على خطوط قائمة ضغط  16بار او ( )25بار او () 40
بار ويشمل سرفيس بوكس والعمل يشمل جميع القطع الالزمة من براغي
وكسكيتات وفلنجات  ...الخ لتركيبه على خطوط مياه قائمة أو مستحدثة من كافة
األنواع  ,والعمل يشمل أي أعمال مطلوبة وغير منظورة إلنجاز العمل
وحسب تعليمات المهندس المشرف .

-5

 1-5مفتاح قطر  )100ملم

عدد
عدد

 2-5مفتاح قطر  )150ملم
 3-5رداد قطر  )100ملم

عدد

 4-5رداد قطر  )150ملم

عدد

استالم وتركيب وإستبدال مفتاح مياه ميكانيكي  Butterflyأو  Gateمن قطر
 )200ملم ضغط ( )16بار وضغط  )25بار وضغط  )40بار داخل مناهل
– مانهول قائم  -والعمل يشمل جميع القطع الالزمة من براغي وكسكيتات
وفلنجات ...الخ لتركيبه على خطوط مياه قائمة أو مستحدثة من كافة االنواع
والعمل يشمل أي أعمال مطلوبة وغير منظورة إلنجاز العمل وحسب تعليمات
المهندس المشرف .
استالم وتركيب وإستبدال مفتاح مياه ميكانيكي  Butterflyأو  Gateمن قطر
 )300ملم الى قطر  )400ملم مختلف االقطار ضغط ( )16بار وضغط
 )25بار وضغط  )40بار داخل مناهل – مانهول قائم  -والعمل يشمل جميع
القطع الالزمة من براغي وكسكيتات وفلنجات ...الخ لتركيبه على خطوط مياه
قائمة أو مستحدثة من كافة االنواع  ,والعمل يشمل أي أعمال مطلوبة وغير
منظورة إلنجاز العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف .
استالم وتركيب وإستبدال مفتاح مياه ميكانيكي  Butterflyأو  Gateمن قطر
 )500ملم الى قطر  )600ملم مختلف االقطار ضغط ( )16بار وضغط
 )25بار وضغط  )40بار داخل مناهل – مانهول قائم  -والعمل يشمل جميع
القطع الالزمة من براغي وكسكيتات وفلنجات ...الخ لتركيبه على خطوط مياه
قائمة أو مستحدثة من كافة االنواع  ,والعمل يشمل أي أعمال مطلوبة وغير
منظورة إلنجاز العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف .

6

7

8

80.000
150.00
80.000
150.00

عدد

200.000

عدد

عدد

300.000

400.000

تقديم و إنشاء غرف المحابس أو العدادت (مناهل) لمحابس /عدادات قائمة او جديده
حسب المواصفات و المخططات النموذجية المرفقه اوالذد يتم إعتمادها من قبل جهاز
االشراف شامال توريد و تركيب حديد 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 االسمن المقاوم
لالمالح وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك الد قطر والسعر يشمل خرسانة
النظافة بقوة كسر التقل عن  150كغم /م 2وتكسير المنهل القديم ان وجد ونقل
االنقاض الى خارج الموقع .

9

9-1

خرسانة مسلحة بقوة كسر صغرى ال تقل عن (  250كغا  /سا 2بعد 28
يوم ) ( باطون جاهز )
شبك الخطوط الجديده على الخطوط القائمة من مختلف االقطار و االنواع
والسعر يشمل توريد كافة القطع الالزمة التمام العمل على اكمل وجه وإعادة
االوضاع وكل مايلزم وحسب تعليمات و موافقة المهندس المشرف
شبك الخطوط الجديدة على الخطوط القائمة من قطر ( )100ملم أوما عدد
يعادلها ولغاية ( )300ملم أو مايعادلها من مختلف االنواع
شبك الخطوط الجديدة على الخطوط أكبر من قطر ( )300ملم ولغاية عدد
( )600ملم أو مايعادلها من مختلف االنواع
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مالحظات :
 .1على المقاول االنتباه للفحوصات المطلوبة داخل العطاء .
 .2على المقاول تنفيذ الوصالت المنزلية قطر (  ) 32+25ملم بولي ايثلين سواء كان على الخطوط المنفذة حديثا او القائمة و
حسب تعليمات المهندس .
 .3في حال رفض الجهة الرسمية (مالك الطريق) خطيا" استخدام عملية الحفر التقليدية او في حال طلب صاحب العمل (مياهنــا)
إستخدإم إلعطاء تمديد وإستبدإل خطوط مياه بدون حفر  Trenchlessيكون محمل على سعر إلمتـر إلطـولي لتمديـد خطـوط
إلمياه .

 .4على إلمقاول إاللتزإم بعمل حفر تجريبية على كـل مـن نقطـة إلـربط إل  Exو حفـر تجريبيـة أمـام إلعقـار إلمـرإد خدمتـه للتأكـد
من عدم وجود خط قائم يمكـن خدمـة إلعقـار منـه .وفـي حـال عـدم إلتزإمـه بـذلك يتحمـل إلمقـاول أي كلفـة ماليـة مترتبـة علـى

إلزيادة في إلطول ,ولن يتم إحتساب هذه إلزيادة في إلطول إلمنفذ.

 .5على إلمقاول مباشرة إلتنفيذ مـن نقطـة إلـربط إل  Exباتجـاه إلعقـار وإلتأكـد مـن مسـار إلتنفيـذ وسـيتحمل إلمقـاول إلمسـؤولية
كاملة في حال باشر إلتنفيذ من إلجهـة إلمعاكسـة ويتحمـل إلمقـاول أي كلفـة ماليـة مترتبـة علـى إلزيـادة فـي إلطـول فـي حـال

عدم إلتزإمه بذلك ,ولن يتم إحتساب هذه إلزيادة في إلطول إلمنفذ.
 .6يكون المقاول مسؤوالً عن اية اضرار تحصل للخدمات الخاصة بالطرف االول او اد طرف اخر .
 .7يجب ان يكون عمق الحفر لظهر الماسورة للخطوط  125ملم  180 ,ملم ( )1م و ( )80سم لالقطار االقل

نسبة الحسم او الزيادة على كافة بنود العطاء و ليس لكل بند على حدة

النسبة المئوية للزيادة او الحسم على جميع بنود العطاء كتابة ورقما ً .....................................
المجموع الكلي فقط ……………………………………………… دينار
اسم المتعهد ..................................................................
توقيع المتعهد .............................................................-:
عنوان المتعهد ............................................................-:
التاريخ......................................................................-:

الخاتم
طريقة التقيم في حال تساوي نسبة الخصم أو الزيادة على االسعار و حسب الترتيب التالي-:
 .aقيمة المشاريع المنفذة في مجال المياه خالل الخمس سنوات الماضية
 .bدرجة تصنيف المقاول
 .cالمالحظات و التنبيهات الخطية (إن وجدت ) من قبل شركة مياهنا.
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