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

O-T-22-0041-A

تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن
 /مناطق عمان ()6

وثائق العطاء
2022
 آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة  3:00من مساء يوم الخميس الموافق 2022/6/30 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحاً لغاية الـ  11:30ظهراً من

يوم الثالثاء الموافق 2022/07/5

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء الموافق 2022/07/5
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الجزء األول
دعوة العطاء
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تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن  /مناطق عمان ()6
 )1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة لشراء المواد الواردة
في جداول المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة .

 )2يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة او أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر
خالف ذلك في المواصفات .

 ) 3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية
العطاءات على العنوان المذكور أدناه علماً بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة من مساء يوم الخميس الموافق

2022/6/30

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ ) )75.00دينار  /خمسة و سبعون دينار
اردني غير مستردة قبل اخر موعد لبيع وثيقة العطاء .

 ) )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة التقل عن ( 3000.00دينار ) ثالثة آالف دينار ككفالة دخول العطاء صادرة
عن احـد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية( ,وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة

)(120يوم من تاريخ إيداع العروض لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال

يقبل العرض .

 ) 6تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء المواد وملزمة للمناقصين
 ،وللجنة العطاءات حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود التعليمات .

 )7يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحاً لغاية الـى  11:30صباحاً من يوم
الثالثاء الموافق 2022/07/5

 )8معايير التأهيل تكون طبقا للتالي :المقاول يجب أن يكون مسجال لدى وزارة األشغال العامة و اإلسكان و حاصال على
تصنيف درجه سادسة أو خامسة فقط مياه و صرف صحي و مسجال لدى نقابه المقاولين.

 )9يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني عن المالي.

 ) 10يجب على الموردين تعبئة وتوقيع وختم نموذج عرض المناقصة وجداول الكميات و االلتزام بالشروط في وثيقة العطاء .

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

 )12االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )8لسنة  2022والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات العامة
والخاصة.

 )13سيتم فتح العروض في تمام الساعه ( 12:00ظهراً) من يوم الثالثاء الموافق 2022/07/5

وعلى المتناقصين أو مندوبيهم الراغبين بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه:
شركة مياه االردن – مياهنا
مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين – شارع المجدل

عمارة رقم(  ) 6لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1624
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المملكة األردنية الهاشمية
شركة مياه االردن  -مياهنا

المشروع :عطاء تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن ـ مياهنا
مناطق شركة مياهنا منطقة عمان ( )6وحسب المخطط المرفق

عطاء رقم… O-T-22-0041-A :

وثائق العطاء
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وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائرة العطاءات الحكومية
عقد المقاولة الموحد
للمشـاريع اإلنشائية 2010/

الطبعة الثانية االمعدلة 2013

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

-

الجـزء الثالث :الشـــــــــــروط الخاصـــــــــــــة
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عقد المقاولة الموحد
2010/للمشـاريع اإلنشائية
2013 الطبعة المعدلة الثانية

الجـزء األول

شمولية وثائق العطاء
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شمولية وثائق العطاء
العطاء رقم (

/

)

الخاص بمشروع:
()1

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين
باالشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك

مقابل دفع ثمن النسخة المقرر .
()2

شمولية وثائق العطاء

تشمل وثائق العطاء (المشروع ) ما يلي :

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

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

ب -الشروط العامة .

ت -الشروط الخاصة اإلضافية.
ج -نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات.

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

 -6-2المخططات (مجلد رقم .)5

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

الجـزء الثانــي
الشـــــــروط العامـــــــــــة
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الفصـل األول
أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS
()1/1

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

التعاريف" Definitions " :

يكــــــــون للكلمــــــــات والمصــــــــطلحات التاليــــــــة حيثمــــــــا وردت فــــــــي شــــــــروط العقــــــــد هــــــــذه

( العامــة منهــا والخاصــة) المعــاني المخصصــة لهــا أدنــاه  ،كمــا أن الكلمــات التــي تشــير إلــى
األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية األخرى  ،ما لـم يقـتض السـياق غيـر

1/1/1

1/1/1/1

ذلك -:

العقـد " The Contract " :

العقـد "Contract " :

يعني اتفاقية العقد  ،وكتاب القبول  ،وكتاب عرض المناقصة  ،وهذه الشروط  ،والمواصفات

والمخططات  ،والجداول  ،وأية وثائق أخرى (إن وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب
القبول .

2/1/1/1

اتفاقية العقد" Contract Agreement " :

3/1/1/1

كتاب القبول ""Letter of Acceptance

تعني اتفاقية العقد ( إن وجدت) المشار اليها في المادة ()6/1

يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة  ،شامالً

ألية مذكرات يتم االتفاق عليها بين الفريقين  ،ويقومان بتوقيعها  .واذا لم يتم إصدار كتاب
القبول  ،فإن مصطلح كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد "  ،وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم

4/1/1/1

5/1/1/1

6/1/1/1

7/1/1/1

فيه توقيع "اتفاقية العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول .

كتاب عرض المناقصة:

""Letter of Tender

يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول  ،وتشمل العرض

المتعلق باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

المواصفات :

""Specifications

تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأي

تعديالت عليها أو إضافات إليها تتم وفقاً الحكام العقد .

المخططات"Drawings" :

تعني مخططات األشغال كما هي مشمولة في العقد  ،وأية مخططات إضـافية ومعدلـة يصـدرها

صاحب العمل ( أو من ينوب عنه) بموجب أحكام العقد .

الجداول"Schedules" :
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تعني الوثائق المسماة الجـداول كمـا اسـتكملها المقـاول وقـدمها مـع كتـاب عـرض المناقصـة ،

وتضــم الــى وثــائق العقــد بهــذه الصــفة ويمكــن ان تشــمل البيانــات والجــداول وجــداول الكميــات

8/1/1/1

9/1/1/1

10/1/1/1

والقوائم وجداول اسعار الوحدة.

عرض المناقصة"Tender " :

تعنــي كتــاب عــرض المناقصــة وجميــع مــا قــام المقــاول بتقديمــه مــن وثــائق أخــرى معــه  ،كمــا

اشتملها العقد.

ملحق عرض المناقصة

"" Appendix to Tender

تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة "

والمرفقة بكتاب عرض المناقصة  ،والتي تشكل جزءاً منه .

جداول الكميات"Bill of Quantities " :

جدول العمل باليومية " Daywork Schedule" :

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

2 / 1/1

1/2/1/1

الفرقاء واألشخاص "Parties And Persons" :
الفريق ''Party '' :

يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق .

2/2/1/1

صاحب العمل ""Employer :

3/2/1/1

المقاول"Contractor" :

4/2/1/1

المهندس"Engineer'' :

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

المسمى بالمقـاول فـي كتـاب عـرض المناقصـة الـذي وافـق عليـه
يعني الشخص ( األشخاص)
ّ
صاحب العمل  ،ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين .
يعنـــي الشـــخص الـــذي يعينـــه صـــاحب العمـــل للقيـــام بمهـــام المهنـــدس ألغــراض هـــذا العقـــد ،

المسمى في ملحق عرض المناقصة بهذه الصـفة  ،أو أي شـخص آخـر يقـوم صـاحب العمـل
و ّ
بتعيينه كبديل للمهندس من وقت الخر  ،ويبلغ المقاول عـن ذلـك التعيـين وفقـاً للمـادة ()4/3

.

5/2/1/1

6/2/1/1

ممثل المقاول"Contractor’s Representative " :

يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد  ،أو من يعينـه مـن وقـت الخـر بموجـب

المادة ( )3/4ليتصرف نياب ًة عنه .

أفراد صاحب العمل"Employer’s Personnel" :

يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة ( )2/3وغيرهم من موظفي وعمال

المهندس وصاحب العمل  ،وكذلك أياً من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل
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بإبالغ المقاول أنهم من أفراد صاحب العمل .

مستخدمو المقاولPersonnel""Contractor’s :

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع  ،بمن فيهم الموظفين والعمال

وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي  ،واألشخاص اآلخرين الذين يساعدون

المقاول في تنفيذ األشغال .

8/2/1/1

المقاول الفرعي"Sub contractor" :

9/2/1/1

فض لخالفات:
مجلس ّ

يعنيــأي شــخص يسـ ّـمى فــي العقــد كمقــاول فرعــي  ،أو أي شــخص يــتم تعيينــه كمقــاول فرعــي
لتنفيذ جزء ما من األشغال  ،والخلفاء القانونيين ألي من هؤالء .

" " DAB

يعني الشخص أو األشخاص الثالثة الذين يسمون بهـذه الصـفة فـي العقـد  ،أو أي أشـخاص

آخرينيتم تعيينهم بموجب أحكام المادة ( )2/20أو المادة ( )3/20من هذه الشروط .
 10/2/1/1االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليه بـ ". "FIDIC

3/1/1

التواريخ  ,اإلختبارات ,المدد و اإلنجاز:

Dates ,Tetes ,Periods and Completions

1/3/1/1

التاريخ األساسي"Base Date" :

2/3/1/1

تاريخ المباشرة "Commencement Date" :

3/3/1/1

يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عروض المناقصات بـ ( )28يوماً.

يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم اإلشعار به وفقاً للمادة (.)1/8

مدة اإلنجاز"Time for completion" :

تعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم منها ( حسب واقـع الحـال ) بموجـب المـادة

( )2/8محسوبة من تاريخ المباشرة  ،كمـا يـتم تحديـدها فـي ملحـق عـرض المناقصـة  ،مـع

4/3/1/1

أي تمديد لمدة اإلنجاز يتم بموجب المادة (.)4/8

االختبا ارت عند اإلنجازTests on Completion '''':

تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد  ،أو المتفق عليها بين الفريقين  ،أو التي
تطلب كتغيير  ،والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع "  ،قبل أن يتم تسلم

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

 5/3/1/1شهادة تسلم األشغال''Taking-Over Certificate'':
6/3/1/1

تعني شهادة تسلم األشغال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " .

االختبارات بعداإلنجاز:

''''Tests after Completion

تعني تلك االختبارات ( إن وجدت) المنصوص عليها فـي العقـد  ،والتـي يـتم إجراؤهـا بموجـب
أحكام الشروط الخاصة  ،بعد أن يتم تسلم األشـغال أو أي قسـم منهـا( حسـب واقـع الحـال )
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من قبل صاحب العمل.

فترة اإلشعار بالعيوب:

''''Defects Notification Period

تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة ( )1/11لإلشعار بالعيوب فـي األشـغال
أو أي قســم منهــا ( حســب واقــع الحــال ) كمــا هــي محــددة فــي عــرض المناقصــة ( مــع أي

تمديد لها يتم بموجب المادة )3/11:محسوبة من تاريخ إنجاز األشغال  ،أو أي قسـم منهـا

8/3/1/1
9/3/1/1
4/1/1

1/4/1/1

 ،كما يتم تحديده في شهادة تسلم األشغال المشار إليها في المادة (. )1/10

شهادة األداء ''Performance Certificate':
تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب المادة (.)9/11

اليـوم '' day":

يعني يوماً شمسياً  ،والسنة تعني ( )365يوماً .

المبالغ والدفعات ''Money And Payments'':
:

""Accepted Contract Amountقيمة العقد المقبولة

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

2/4/1/1

3/4/1/1

قيمة العقد "Contract Price " :

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

الحكام العقد.

الكلفة ''Cost" :

تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سـوف يتكبـدها المقـاول بصـورة معقولـة  ،داخـل الموقـع
أو خارجه  ،بما في ذلك النفقات االدارية وما يماثلها  ،ولكنها ال تشمل الربح .

4/4/1/1

شهادة الدفعة الختامية"Final Payment Certficate " :

5/4/1/1

المستخلص النهائي ''Final Statement'' :

6/4/1/1

العملة االجنبية''Foreign Currency'' :

تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة (. )13/14
يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة (. )11/14
تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد (أو كلها )  ،ولكن غير العملة

المحلية

7/4/1/1

8/4/1/1

شهادة الدفع المرحلية''"Interim Payment Certificate

تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام" الفصل الرابع عشر" ،غير شهادة الدفعة

الختامية .

العملة المحلية ''Local Currency'' :
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تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها .

9/4/1/1

شهادة الدفع ''Payment Certificate '' :

10/4/1/1

المبلغ االحتياطي ''Provisional Sum'':

تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر "
يعني أي مبلغ ( إن وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من
األشغال لتزويد مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بموجب المادة (. )5/13

11/4/1/1

12/4/1/1

5/1/1

1/5/1/1

المحتجزات'':''Retention Money

تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة( )3/14والتي

بردها بموجب المادة (. )9/14
يقوم ّ

''''Statement

الكشف أو المستخلص:

يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شهادة الدفع  ،بموجب احكام "

الفصل الرابع عشر " .

''''Works and Goods

االشغال واللوازم:

''''Contractor’s Equipment

معدات المقاول:

تعنـ ـ ي جميـــع األجهـــزة والماكنـــات والعربـــات وغيرهـــا مـــن األشـــياء الالزمـــة لتنفيـــذ األشـــغال
وانجازهــــا واصــــالح أيــــة عيــــوب فيهــــا  ،ولكنهــــا ال تشــــمل األشــــغال المؤقتــــة وال معــــدات

صـــاحب العمـــل ( إن وجـــدت) وال التجهيـ ـزات أو المـ ـواد او األشـــياء األخـــرى التـــي شـــكلت

2/5/1/1

3/5/1/1

أو قصد بها تشكيل جزء من األشغال الدائمة .

اللوازم Goods"" :

تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغال المؤقتة أو أي منها  ،حسبما هو مناسب

.

المواد''Materials'':

تعني األشياء من كل األنواع (غير التجهيزات اآللية) التي شـكلت او قصـد بهـا تشـكيل جـزء

مـا مـن األشـغال الدائمـة  ،بمـا فـي ذلـك المـواد المـوردة فقـط ( ان وجـدت) والتـي يطلـب مـن
المقاول تقديمها بموجب العقد .

4/5/1/1

االشغال الدائمة:

5/5/1/1

التجهيزات االلية:

6/5/1/1

''''Permanent Works

تعني االشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد .

""Plant

تعنــي األجهــزة والماكنــات والعربــات التــي شــكلت او يقصــد بهــا تشــكيل جــزء مــا مــن األشــغال

الدائمة

قســم :

''''Section
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تعني أي قسم من االشغال يتم النص عليه في ملحـق عـرض المناقصـة كقسـم مـن االشـغال

7/5/1/1

( إن وجد) .

''''Temporary Works

األشغال المؤقتة :

تعني جميع االشغال المؤقتة من كل نوع ( باستثناء معدات المقاول ) التي يقتضي وجودهـا

في الموقع لتنفيذ االشغال الدائمة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .

8/5/1/1

''''Works

االشغـال :

تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة  ،أو أي منها حسبما هو مناسب .

6/1/1

تعاريف أخرى:

1/6/1/1

وثائق المقاول:

2/6/1/1

3/6/1/1

4/6/1/1
5/6/1/1

''''Contractor’s Documents

تعنــي المــذكرات الحســابية وب ـرامب الحاســوب والمخططــات واألدلــة والمجســمات وغيرهــا مــن
الوثائق ذات الطابع الفني ( إن وجدت) التي يقدمها المقاول بموجب العقد .

الدولـة''Country'' :

تعني الدولة التي يوجد فيهـا الموقـع (أو معظـم الموقـع) حيـث يطلـب تنفيـذ األشـغال الدائمـة

فيها.

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

تعني األجهزة والماكنات والعربات ( إن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لغرض اسـتعمالها
من قبل المقاول في تنفيذ األشـغال كمـا هـي محـددة فـي المواصـفات  ،ولكنهـا ال تشـمل تلـك
التجهيزات التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد .

القوة القاهرة''Force Majeure'' :
كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " .

القوانين:

''''Laws

تعني جميع التشريعات واألنظمة وغيرها من القوانين الوطنية  ،وكذلك األنظمة الصادرة عـن

أية سلطة عامة مشكلة قانونياً .

6/6/1/1

ضمـان األداء:

7/6/1/1

الموقـع''Site'' :

8/6/1/1

''Definitions

''Other

''''Performance Security

يعني الضمان ( أو الضمانات  ،إن وجدت) المطلوبة بموجب المادة (. )2/4

تعني األماكن التي سيتم تنفيذ األشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيـزات اآلليـة والمـواد فيهـا
 ،وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديداً على اعتبارها جزءا من الموقع .

غير المنظور''Unforeseeable'' :

يعنــي مــا لــم يكــن بوســع مقــاول متمــرس ان يتوقعــه بصــورة معقولــة بتــاريخ ايــداع عــرض
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المناقصة

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

يعني أي تغيير في األشغال يتم إصدار التعليمات به أو الموافقة عليه كتغيير بموجب أحكام

"الفصل الثالث عشر " .

التفسير ''Interpretation'' :

في العقد  ،باستثناء ما يقتضيه السياق خالفاً لذلك  ،تكون -:

أ -الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخر .

ب-الكلمات التي تشـير إلـى المفـرد تنصـرف أيضـاً إلـى الجمـع والكلمـات الدالـة علـى الجمـع
تنصرف أيضاً إلى المفرد .

ج -األحكــام التــي تتضــمن كلمــة " يوافــق " أو " موافــق عليــه " أو "اتفــاق" يشــترط ان تكــون
تلك الموافقة مسجلة كتابياً .

د "-خطي ـاً " أو "كتاب ـةً" تعنــي التحريــر بخــط اليــد أو اآللــة الكاتبــة أو المطبعــة أو الطباعــة
اإللكترونية بحيث تشكل سجالً دائماً .أما الكلمات الهامشية وغيرهـا مـن العنـاوين فإنهـا

()3/1

ال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير هذه الشروط .

االتصاالت ''Communications'' :

حيثمــا تــنص هــذه الشــروط علــى إعطــاء أو إصــدار أي موافقــات أو شــهادات أو قبــول  ،أو

تقديرات أو إشعارات أو طلبات  ،فان هذه االتصاالت يجب -:

أ -أن تكــون محــررة خطي ـاً وأن يــتم تســليمها باليــد ( مقابــل إشــعار باالســتالم) أو أن يــتم
إرسالهـــا بالبريــد أو بواســطة شــخص مــا أو منقولــة إلكتروني ـاً حســبما يــنص عليــه فــي
ملحـق عرض المناقصة  ،و

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

 .1إذا كان المرسل إليه قد أرسل إشعاراً بتغير عنوانه فيجب إرسالها وفقاً لذلك  ،و

 .2إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبوالً أو موافقة  ،جـاز إرسـالها
على العنوان الذي صدر منه الطلب .

ال يجوز االمتنـاع عـن إعطـاء مثـل هـذه الموافقـات أو الشـهادات أو التقـديرات أو القبـول أو
تــأخير إصــدارها دون مبـ رر معقــول  ،كمــا انــه يتعــين علــى الفريــق الــذي يصــدر مثــل هــذا
اإلشعار إلى الفريق اآلخـر أو إلـى المهنـدس  ،أن يرسـل نسـخة منـه الـى المهنـدس أو إلـى

()4/1

الفريق اآلخر حسبما تتطلبه الحالة .

القانون واللغة ''Law and Language'' :

يكون هذا العقـد خاضـعاً لقـانون الدولـة ( أو أي سـلطة أخـرى ) كمـا يـتم تحديـده فـي ملحـق
عرض المناقصة.
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اذا تمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من لغة واحـدة  ،فـان اللغـة المحـددة فـي ملحـق

عرض المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .

يتعين تحديد لغة االتصال في ملحق عرض المناقصة  ،فـإذا لـم يـتم تحديـدها  ،تعتمـد اللغـة

()5/1

التي صيغ بها العقد (أو معظمة )  ،بأنها هي " اللغة المعتمدة" .

أولوية الوثائق ''Priority of Documents'' :

تعتبر مجموعـة الوثـائق التـي يتكـون منـه العقـد مفسـرة لبعضـها الـبعض  ،علـى انـه لغايـات

تفسير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي -:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

()6/1

اتفاقيـة العقد ( إن وجدت ) .
كتاب القبـول .
كتاب عرض المناقصة.
الشروط الخاصة .

الشروط العامة هذه .
المواصفات .
المخططات .
الجداول  ،وأية وثائق أخرى تشكل جزءاً من العقد .

أمـــا اذا تبـــين أن هنالـــك غموضــاً فـــي الوثـــائق  ،أو تباينــاً فيمـــا بينهـــا  ،فانـــه يتعـــين علـــى
المهندس إصدار التعليمات أو اإليضاح الالزم بخصوص ذلك .

اتفاقية العقد ''Contract Agreement'' :

يتعين علـى الفـريقين إبـرام اتفاقيـة العقـد خـالل ( )28يومـاً مـن تـاريخ تسـلم المقـاول لكتـاب

القبول إال إذا اتفق الفريقان على غير ذلـك  ،وتكـون هـذه االتفاقيـة حسـب النمـوذج المرفـق

بالشروط الخاصة.

كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابـع وغيرهـا مـن النفقـات المشـابهة (إن وجـدت)

()7/1

والتي قد تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه االتفاقية.

التنـازل ''Assignment'' :

ال يحـق الي فريــق ان يتنـازل عــن العقـد أو أي جــزء منـه او عــن أي فائـدة او مصــلحة فــي
العقد او بموجبه ،اال انه يجوز الي فريق :
أ -أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق االخر المسبقة  ،وللفريق االخر
وحده حريــة التقدير في هذا الشأن  ،و

ب -تحويل ما استحق له او يستحق له من مبالغ بموجب العقـد كضـمان لمصـلحة أي بنـك

()8/1

او مؤسسة مالية .

العناية بالوثائق والتزويد بها:

''Care and Supply of
''Documents

تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل  .وما لم ينص في العقد على غير

ذلــك  ،يــتم تزويــد المقــاول بنســختين مــن العقــد ومــن أيــة مخططــات يــتم اصــدارها الحق ـاً ،
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ويتحمل المقاول نفقات استصدار أي نسخ اضافية منها .

أما " وثائق المقاول " فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسلمها مـن

قبل صاحب العمل  .وما لم ينص العقد على غير ذلـك  ،فانـه يتعـين علـى المقـاول ان يقـدم
للمهندس ( )6نسخ من كل من " وثائق المقاول " .

يتعين على المقـاول أن يحـتفظ فـي الموقـع بنسـخة مـن العقـد  ،والنشـرات المشـار إليهـا فـي
المواصفات ووثائق المقاول ( إن وجدت)  ،والمخططات ،والتغييرات ،وغيرها مـن االتصـاالت
المتعلقة بالعقد  .ويحق لمستخدمي صاحب العمل االطالع على جميع هذه الوثائق في كـل

األوقات المعقولة .

أي من الوثائق التي تم إعدادها لغايـة
إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في ٍ

استعمالها في تنفيذ األشغال  ،فانـه يتعـين علـى هـذا الفريـق إعـالم الفريـق اآلخـر فـوراً عـن
مثل هذا الخطأ أو العيب .

()9/1

تأخ ارصدارالمخططات و/أو التعليمات:

Delayed Drawings or

nstructions

يتعين على المقاول ان يقدم الـى المهنـدس إشـعاراً خطيـاً حينمـا يتعـرض تنفيـذ االشـغال الـى

التأخير او االعاقة اذا لم يقم المهندس بتزويـده بمخططـات او تعليمـات خـالل مـدة معقولـة،

وعلـــى ان يتضـــمن االشـــعار بيـــان تفاصـــيل المخططـــات او التعليمـــات واالســـباب الداعيـــة
الصدارها  ،وموعد الحاجة اليها  ،وبيان ما قد يترتب على تأخير اصدارها مـن اعاقـة للعمـل

او تأخيره .

اذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسبب إخفاق المهندس في اصـدار أيـة مخططـات

او تعليمات ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد اشـعره بشـأنها مـع بيـان أسـباب الحاجـة
إليهــا  ،فانــه يتعــين علــى المقــاول أن يقــدم إشــعاراً آخــر إلــى المهنــدس لتقــدير اســتحقاقات
المقاول بشأنها  ،مع مراعاة أحكام المادة ( )1/20من حيث -:

أ -أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجـاز قـد تـأخر أو سـوف يتـأخر
وذلك بموجب المادة ( ،)4/8و

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

كمــا يتعـــين علــى المهنـــدس بعــد اســـتالمه لمثــل هـــذا اإلشــعار اآلخـــر أن يقــوم أعمـــاالً

للمادة ( ،)5/3باالتفاق على تلك األمور أو إعداد تقديراته بشأنها .

إال انــــه إذا كـــــان تـــــأخر المهنـــــدس فـــــي إصــــدار التعليمـــــات ناتجــــاً عـــــن خطـــــأ أو تـــــأخر

بســـبب فعـــل المقـــاول بمـــا فـــي ذلـــك أي خطـــأ أو تـــأخر فـــي إصـــدار وثـــائق المقـــاول فـــي

مثـــل هـــذه الحالـــة  ،ال يعتبـــر المقـــاول مســـتحقاً للحصـــول علـــى هـــذا التمديـــد او التكلفـــة

()10/1

او الربح .

إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :
PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\procurement 2021\Tender Doc\O-T\O-T-22-0041-A.doc

Part III Section I: Special Specification

22

“ “Employer’s Use of Contractor’s Documents

فــــي العالقــــة بــــين الفــــريقين ،يحــــتفظ المقــــاول بحــــق التــــأليف وحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة

فيمـــــا يتعلـــــق " بوثـــــائق المقـــــاول" والتصـــــاميم التـــــي قـــــام هـــــو بإعـــــدادها ( أو التـــــي تـــــم

اعدادها لصالحه ) .

يعتبـــر المقـــاول بمجـــرد توقيعـــه علـــى اتفاقيـــة العقـــد انـــه يعطـــي صـــاحب العمـــل حقــاً كـــامالً
غيــــر منقــــوص الستنســــا او اســــتخدام او التــــداول بوثــــائق المقــــاول  ،بمــــا فــــي ذلــــك

ادخال التعديالت عليها  ،وهذا الحق -:

أ -يعتبــــر مطبقـــاً خــــالل فتــــرة العمــــر الفعلــــي او المقصــــود لتشــــغيل اجـــزاء االشــــغال ذات
العالقة،ايهما أطول،و

ب -يخول أي شخص تؤؤل اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنسا واستخدام وتداول
وثائق المقاول لغاية انجاز االشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصالحها وتفكيكها

أو هدمها  ،و

ج -يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها  ،بواسطة أي جهـاز
حاسوب في الموقع أو أي اماكن أخرى يحددها العقد  ،بما فـي ذلـك اسـتبدال أي اجهـزة

حاسوب يكون المقاول قد قام بتوريدها .

ينبغي أن ال يسمح صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ألي طرف ثالث باستخدام او
استنسا

أو التداول بوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها ( او تم

اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول  ،ألية أغراض غير تلك المسموح بها بموجب احكام

هذه " المادة ".

()11/1

إستخدام المقاول لوثائق صاحب العمل:

"" Contractor’s Use of Employer’s Documents

في العالقة بين الفريقين  ،يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية

األخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ( أو

التي تم إعدادها لصالحه ) يجوز للمقاول  ،على نفقته الخاصة  ،أن يستخدم أو يستنسخ

أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد.

وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد  ،فانه ال يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث

()12/1

باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها  ،باستثناء ما قد يلزم ألغراض العقد .

التفاصيـل السرية''Confidential Details" :

يتعين على المقاول ان يفصح للمهنـدس عـن كـل المعلومـات السـرية وغيرهـا ممـا قـد يطلبـه

المهندس بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.

()13/1

التقيـد بالقوانين''"Compliance with Laws:

يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقـد  ،ان يتقيـد بـالقوانين الواجبـة التطبيـق  ،ومـا لـم
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ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فانه -:

أ -يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل ( أو سيحصل) على التصاريح الالزمة
بشأن تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة باألشغال الدائمة  ،وأية

تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق

حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق صاحب العمل في القيام بذلك  ،و

ب -يتعــــين علــــى المقــــاول أن يقــــوم بإرســــال اإلشــــعارات  ،وتســــديد الرســــوم والضـــرائب ،
والحصول على التصاريح والموافقات التـي تتطلبهـا القـوانين فيمـا يتعلـق بتنفيـذ األشـغال

وانجازهــا واصــالح أيــة عيــوب فيهــا .كمــا ينبغــي علــى المقــاول أن يحمــي صــاحب العمــل

()14/1

ويقيه من أي ضرر نتيجة إخفاق المقاول في القيام بذلك.

المسؤوليات المشتركة والمنفردة 'Joint and Several Liability '':

اذا شكل المقاول ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) ائتالفـاً او مشـاركة او أي تجمـع مـن
شخصين او اكثر في شكل يختلف عن الشركة  ،فانه يجب مراعاة ما يلي -:

أ -يعتبر هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل فـي تنفيـذ
العقد  ،و

ب -أن يقوم هؤالء األشخاص بإبالغ صاحب العمل عن اسم قائد االئتالف  ،وبحيـث يكـون
لقائد االئتالف سلطة إلزام المقاول وكل من هؤالء األشخاص  ،و

ج -أن ال يقوم المقاول بتغييـر تكـوين االئـتالف او كيانـه القـانوني بـدون الموافقـة المسـبقة
من صاحب العمل.

الفصل الثاني
صاحب العمـل
THE EMPLOYER
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1/2حق الدخـول الى الموقع ''Right of Access to the Site '' :

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

خص بها المقاول وحده .
يمكن ان ال ُي ّ
إذا نص في العقد على ان صاحب العمل مطلوب منه ان يعطي المقاول حق حيازةأي أساس او
من شأ او تجهيزات او طريق وصول  ،فانه يتعيين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد
وبالطريقة المحددة في المواصفات  ،اال انه يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول او الحيازة حتى

يتسلم ضمان االداء .

إذا لم يتم تحديد مثل هـذا الموعـد فـي ملحـق عـرض المناقصـة  ،فانـه يتعـين علـى صـاحب العمـل ان

يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات التي تمكـن المقـاول مـن مباشـرة تنفيـذ
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االشغال والسير فيها وفقاً لبرنامب العمل المشار اليه في المادة (. )3/8

إذا تكبد المقاول تأخراً و/او كلفة ما نتيجة الخفاق صاحب العمل في تمكينه من الـدخول الـى الموقـع

او حيازتــه خــالل ذلــك الوقــت  ،فعلــى المقــاول ان يرســل اشــعاراً الــى المهنــدس لتقــدير اســتحقاقات
المقاول بشأنها  ،مع مراعاة احكام المادة ( )1/20للبت في -:

أ -أي تمديـد لمـدة االنجـاز بسـبب ذلـك التـأخير  ،اذا كــان االنجـاز قـد تـأخر او سـوف يتـأخر  ،وذلــك
بموجب احكام المادة ( ، )4/8و

ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول  ،الضافتهما الى قيمة العقد .
ويتعين على المهندس بعـد تسـلم هـذا اإلشـعار ان يقـوم بإعـداد التقـديرات المترتبـة علـى ذلـك بموجـب

المادة ( )5/3سواء باالتفاق عليها او اجراء تقديراته بشأنها .

إال انه اذا كان تاخر صـاحب العمـل ( والـى المـدى الـذي يكـون فيـه هـذا التـأخر ) ناتجـاً عـن خطـأ او

تأخير من قبل المقـاول  ،بمـا فـي ذلـك أي خطـأ او تـأخر فـي تقـديم " وثـائق المقـاول " فانـه فـي مثـل

هذه الحالة ال يستحق للمقاول أي تمديد او تعويض عن أي كلفة او ربح .

( )2/2التصاريح او التراخيص او الموافقات''Permits, Licenses or Approvals'' :

يقوم صاحب العمل (اذا كان في وضع يمكنه من ذلك) بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول(عند طلبه)

بخصوص ما يلي -:

أ -الحصول على نسخ قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية  ،و
ب -طلبــات المقــاول للحصــول علــى التصــاريح او الت ـراخيص او الموافقــات المطلوبــة بموجــب قـوانين
الدولة -:

 .1فيما يتعلق بمتطلبات المادة ( 13/1التقيد بالقوانين )  ،و
 .2لتوريد اللوازم  ،بما في ذلك التخليص الجمركي عليها  ،و
 .3لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع .

( )3/2أفراد صاحب العمل''''Employer`s Personnel:

يكــــون صــــاحب العمــــل مســــؤوالً عــــن افـــراده ومســــتخدمي المقــــاولين االخــــرين العــــاملين معــــه فــــي
الموقع من حيث -:

أ -التعاون مع المقاول في جهوده حسب احكام المادة ( ، )6/4و
ب -االلتـــــزام بتــــــوفير اجـــــراءات الســــــالمة كمــــــا هــــــي مطلوبــــــة مــــــن المقــــــاول بموجــــــب البنــــــود
(أ  ،ب  ،ج ) من المادة ( )8/4وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة (. )18/4

( )4/2الترتيبات المالية لصاحب العمل''Employer’s Financial Arrangements" :
يقــوم صــاحب العمــل خــالل ( )28يوم ـاً مــن بعــد تلقيــه أي طلــب مــن المقــاول بتســليم المقــاول دلــيالً
معقـوالًعلى انـه قـد قـام بعمـل الترتيبـات الماليـة الالزمـة لتـوفير دفـع قيمـة العقـد  ،وفـق التقـديرات فـي

حينه  ،طبقاً الحكام " الفصل الرابع عشر " .

أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيبات الماليـة ،فإنـه يتعـين عليـه إشـعار
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المقاول بالتفصيالت المتعلقة بذلك.

( )5/2مطالبات صاحب العمل''Employer’s Claims'':

اذا كان صاحب العمل يعتبـر ان لـه حقـاً فـي تلقـي دفعـة مـا  ،بموجـب أي شـرط مـن هـذه الشـروط أو
لغير ذلك من األسباب المتعلقة بالعقد  ،و /أو أي تمديد لفترة اإلشعار بالعيوب  ،فإنـه يتعـين عليـه ،
او على المهندس  ،إشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصـيل  .ورغـم ذلـك فإنـه غيـر مطلـوب منـه ان
يرسل أية إشعارات تتعلق بالمبالغ المسـتحقة لـه بخصـوص اسـتهالك المـاء والكهربـاء والغـاز بموجـب
المــادة ( )19/4او مقابــل المعــدات والم ـواد التــي يقــدمها صــاحب العمــل إعمــاال للمــادة ( )20/4او
مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول .

ينبغي إرسال اإلشعار في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ان يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعـة أو

الظروف التي أدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات  ،اما اإلشعار بتمديد " فترة اإلشعار بـالعيوب " فانـه

يجب إصداره قبل انقضائها.

يتعين ان تحدد هذه التفاصيل " مادة " العقد أو األسس األخرى للمطالبـة  ،وان تتضـمن اثبـات صـحة
ادعاء صاحب العمل بتلك المبالغ و  /او فترات التمديـد التـي يعتبـر ان لـه حقـاً فيهـا بموجـب العقـد .
ويتعـين علـى المهنـدس فــي مثـل هـذه الحالــة أن يـدرس تلـك المطالبــات بموجـب أحكـام المــادة ()5/3

لالتفاق عليها او إعداد التقديرات لما يلي -:

( )1أية مبالغ ( إن وجدت) تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له  ،و/أو

( )2أي تمديد ( إن وجد) لفترة اإلشعار بالعيوب  ،عمالً بأحكام المادة (. )3/11

هــذه المبــالغ يمكــن تضــمينها كخصــميات فــي قيمــة العقــد وشــهادات الــدفع  .اال أن صــاحب العمــل ال

التقدم بمطالبـة ضـد
يعتبر مخوالً بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصديقه في شهادة دفع  ،أو ّ
المقاول لغير ذلك  ،إالّ وفقاً الحكام هذه المادة " .
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الفصل الثالث
المهنــدس

THE ENGINEER

()1/3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجبات وصالحية المهندس :

''''Engineer’s Duties and Authority

يقوم صاحب العمل بتعيين " المهندس " للقيام بالواجبات المحددة له في العقد ويجب أن يكون

مستخدمو المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة ومؤهلين ألداء مثل هذه
الواجبات.

ليس للمهندس صالحية في تعديل أحكام العقد .

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

ويتعهد صاحب العمل أن ال يفرض على المهندس أية قيود إضافية بخصوص ممارسته

لصالحيته  ،إال إذا تم ذلك بموافقة من المقاول .

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

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط :

أ -عندما يقوم المهندس بأداء واجباتـه أو ممارسـة صـالحيته  ،سـواء نـص عليهـا صـراحة فـي
العقد  ،أو كانت مفهومة ضمنياً منه  ،فإنه يقوم بها نياب ًة عن صاحب العمل  ،و

ب -ليس للمهندس صالحية في إعفاء أي من الفريقين مـن أي مـن الواجبـات او االلتزامـات او
المسؤوليات المحددة في العقد  ،و

ج -ان أي مصـادقة او تــدقيق او شــهادة او قبــول او فحــص او تفتــي

او إصــدار أي تعليمــات

أو إشعار أو اقتراح  ،او طلب اختبار  ،او أي تصرف مماثل من قبل المهنـدس ( بمـا فـي

ذلك اغفال عدم الموافقة ) ال تعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجـب احكـام العقـد
 ،بمـا فــي ذلــك مســؤوليته عــن االخطـاء او االغفــاالت او التناقضــات او حــاالت عــدم التقيــد

()2/3

بالشروط .

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

للمهنــدس – مــن وقــت آلخــر – أن يســند إلــى أي مــن مســاعديه القيــام بــأي مــن الواجبــات أو
يفوضه بأي من الصالحيات المنوطة به  ،كما يجوز له أن يلغي مثـل هـذا اإلسـناد أو التفـويض

 .ويشــمل هـؤالء المســاعدون المهنــدس المقــيم و/أو أي مفتشــين مســتقلين يعينــون للتفتــي

أو

الختبــار علــى بنــود التجهي ـزات أو الم ـواد أو اختبارهــا  .يجــب أن يكــون التعيــين أو التفــويض أو

اإللغاء خطياً  ،وال يعتبر مثل هذا اإلجراء نافذا إال بعد تسلم الفريقين إشـعارات بـذلك  ،إال انـه ال
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يحق للمهنـدس تفـويض صـالحيته بإعـداد التقـديرات أعمـاال للمـادة ( )5/3إال إذا وافـق الفريقـان

على مثل هذا التفويض .

يشــترط فــي ه ـؤالء المســاعدين ان يكون ـوا مــن ذوي الكفايــة الالئقــة  ،ومــؤهلين الداء واجبــاتهم

والقيــام بالصــالحية المنوطــة بهــم  ،وان يكون ـوا متمرســين باســتعمال لغــة االتصــال المحــددة فـ ي

المادة ( )4/1من العقد .

يتعين على كل من مساعدي المهنـدس  ،الـذين تـم اسـناد واجبـات الـيهم او تفويضـهم بصـالحية
مــا  ،ان يصــدروا التعليمــات الــى المقــاول  ،وان يتصــرفوا ضــمن حــدود الصــالحية المحــددة لهــم

بالتفويض  .وتعتبر

أية مصادقة او تدقيق او شهادة او موافقة او فحص او تفتي

او اصدار تعليمات ،او إشعار

او اقتراح ،أو طلب او اختبار  ،او القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم – ضمن حدود

تفويضه – وكانها صادرة عن المهندس  ،ورغم ذلك :

أ -فإن أي إخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل او تجهيـزات او مـواد ال يعنـي
المصــادقة عليهــا  ،وبالتــالي فانــه ال يحــول دون ممارســة المهنــدس لحقــه فــي رفــض تلــك
األعمال أو التجهيزات أو المواد .

ب -اذا اعترض المقاول علـى أي تقـديرات أو تعليمـات أصـدرها مسـاعد المهنـدس  ،فإنـه يجـوز
للمقاول ان يحيل الموضوع إلى المهندس  ،الذي ينبغي عليه  ،دون تو ٍ
ان  ،إمـا تأييـدها أو

()3/3

نقضها أو تعديل مضمونها .

تعليمات المهندس "Instructions of the Engineer'':

للمهندس ان يصدر الى المقاول في أي وقت  ،تعليمات ومخططات اضافية او معدلة  ،اذا

كانت الزمة لتنفيذ االشغال و اصالح أية عيوب فيها  ،عمالً باحكام العقد .

ال يتلقى المقاول التعليمات اال من المهندس  ،او من أي من مساعديه المفوضين رسمياً

بموجب احكام هذا "الفصل"  .اما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييراً ( أمراً تغييرياً )
فانه يتم تطبيق احكام " الفصل الثالث عشر" عليها .

يتعين على المقاول ان يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس او مساعده المفوض

حول أي امر يتعلق بالعقد  .وكلما كان ذلك عملياً فإن التعليمات يجب إصدارها خطياً ،
أما اذا قام المهندس او مساعده المفوض :

أ -بإصدار أمر شفوي و

ب -تسلم تأكيداً خطياً من المقاول ( أو من ينوب عنه ) بخصوص األمر الشفوي خالل يومي
عمل من تاريخ صدورها و

ج -لم يقم بالرد عليه خطياً بالرفض و/أو إصدار تعليمات بشأنه خالل يومي عمل من تاريخ
تسلمه إشعار المقاول ،

عندئذ يعتبر تأكيد المقاول لمثل هذه األمر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو

مساعده المفوض  ،حسب واقع الحال .
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استبدال المهندس"Replacement of the Engineer" :

اذا اعتــــزم صــــاحب العمــــل اســــتبدال المهنــــدس  ،فإنــــه يتعــــين عليــــه قبــــل مهلــــة ال تقــــل عــــن

( )42يومـــاً مــــن تــــاريخ االســــتبدال ان يشــــعر المقــــاول بــــذلك  ،وان يحــــدد فــــي إشــــعاره اســــم

وعنـــ ـوان وتفاصـــــيل خبـــــرة المهنـــــدس البـــــديل  .ولـــــيس لصـــــاحب العمـــــل أن يقـــــوم بتعيـــــين
المهنـــدس البـــديل اذا كـــان للمقـــاول اعتـ ـراض معقـــول عليـــه ،علـــى أن يقـــوم المقـــاول بإشـــعار

()5/3

صاحب العمل باعتراضه ،مع بيان التفاصيل المؤيدة لذلك.

التقديرات"Determinations" :

حيثما تقتضي هذه الشروط ان يقوم المهندس بإعمال هذه " المادة " الغراض االتفاق أو اعداد

جدي
التقديرات الي أمر  ،فانه يتعين على المهندس ان يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى ّ

للتوصل الى اتفاق .اما اذا لم يتوصل الى اتفاق  ،فانه يتعين على المهندس ان يعد تقديراته

بصورة منصفة بموجب احكام العقد ،آخذاً في االعتبار كل الظروف ذات العالقة .

ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق او تقديرات يتوصل اليها  ،مع
التفصيالت المؤيدة  .ويتعين على كل من الفريقين ان يلتزم باالتفاق او التقديرات الواردة في
اإلشعار  ،إال إذا تمت ( أو إلى أن تتم ) إعادة النظر فيها  ،بموجب أحكام " الفصل العشرين "
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الفصل الرابع
المقـاول

THE CONTRACTOR
()1/4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االلتزامات العامة للمقاول "Contractor’s General Obligations":

يتعين على المقاول ان يصمم ( الى المدى المنصوص عليه في العقد ) وان ينفذ االشغال وينجزها
بموجب احكام العقد ووفقاً لتعليمات المهندس  ،وان يصلح اية عيوب فيها .
يتعــــين علــــى المقــــاول ان يقــــدم التجهيــ ـزات و " وثــــائق المقــــاول " المحــــددة فــــي العقــــد  ،وجميــــع
افـــراد جهــــازه المنفــــذ  ،واللـــوازم والمســــتهلكات وغيرهــــا مــــن األشــــياء والخــــدمات  ،ســـواء كانــــت ذات

طبيعـــة مؤقتـــة أو دائمــــة  ،ممـــا هــــو مطلـــوب منـــه الداء مهــــام التصـــميم والتنفيــــذ وانجـــاز األشــــغال
واصـــالح أيـــة عيـــوب فيهـــا .يعتبـــر المقـــاول مســـؤوال عـــن كفايـــة واســـتقرار وســـالمة جميـــع عمليـــات
الموقع وعن جميع أساليب اإلنشاء.
باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد  ،فان المقاول:
 -1يعتبـر مسـؤوالً عــن جميـع " وثــائق المقـاول "  ،واألشـغال المؤقتــة وتصـميم أي بنــد مـن التجهيـزات
والمواد ليكون هذا البند موافقاً لمتطلبات العقد  ،و
 -2فيما عدا ذلك  ،ال يعتبر المقاول مسؤوالً عن تصميم ومواصفات األشغال الدائمة .
يتعين على المقاول – كلما طلب منه المهندس ذلك – ان يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات
وأساليب تنفيذ األشغال التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ األشغال  .وال يجوز للمقاول أن يحدث
تغييراً جذرياً في هذه الترتيبات او االساليب بدون اعالم المهندس مسبقاً عن اجراءاته .
اذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزٍء ما من االشغال الدائمة  ،فعندها ومـالم يـنص

على غير ذلك في الشروط الخاصة :
أ -يتعـــين علـــى المقـــاول ان يقـــدم الـــى المهنـــدس " وثـــائق المقـــاول" لهـــذا الجـــزء مـــن االشـــغال وفقــاً
لالجراءات المنصوص عليها في العقد  ،و
ب -يشترط ان تكون " وثائق المقاول " متسقة مـع المواصـفات والمخططـات  ،وان تـتم صـياغتها بلغـة
االتصـال المحــددة فـي المــادة ( )4/1وان تشــتمل علـى المعلومــات االضــافية كمـا يطلبهــا المهنــدس
الضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين  ،و
ج -يعتبــر المقــاول مســؤوالً عــن هــذا الجــزء مــن االشــغال  ،وان يكــون هــذا الجــزء بعــد تنفيــذه وانجــاز
االشغال موفياً بالغرض الذي انشئ من اجله كما هو مطلوب في العقد  ،و

()2/4

د -يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس  -قبل مباشرة اجراء االختبارات عنـد االنجـاز "مخططـات
المنشأ كما تم تنفيذه "  ،وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبـة بموجـب العقـد  ،وبشـكل مفصـل  ،حتـى
يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه  .وال يعتبر هذا الجزء
من االشغال انه قـد تـم انجـازه لغـرض تسـلمه بموجـب المـادة ( )1/10اال بعـد تقـديم هـذه الوثـائق
وادلة التشغيل الى المهندس .

ضمـان االداء "Performance Security" :
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يتعين على المقاول ان يستصدر ( على حسابه ) ضمان االداء لغايـة االنجـاز الالئـق لالشـغال  ،وذلـك
بالقيمة ونوع العملة المحددين في ملحق عرض المناقصة  ،واذا لـم يكـن قـد تـم تحديـد المبلـغ فـي ذلـك

الملحق فعندها ال تطبق احكام هذه " المادة " .

يتعــين علــى المقــاول ان يقــدم ضــمان االداء الــى صــاحب العمــل خــالل ( )28يومـاً مــن تــاريخ تســلمه "

كتاب القبول "  ،وان يرسل نسخة منه الى المهندس .

ينبغـي ان يكـون الضـمان صـادراً عـن كيـان مـالي ومـن داخـل الدولـة ( او نظـام تشـريعي آخـر ) موافـق

عليهما من قبل صاحب العمل  ،وان يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشـروط الخاصـة  ،أو بصـيغة
اخرى يوافق عليها صاحب العمل .

يتعين على المقاول ان يتأكد من ان يظـل ضـمان االداء سـاري المفعـول الـى ان ينفـذ المقـاول االشـغال

وينجزهـا ويصــلح ايـة عيــوب فيهــا  .امـا اذا احتــوت شـروط الضــمان علــى تـاريخ النقضــائه  ،وتبــين ان

المقاول لن يكون مخوالً بتسلم " شهادة االداء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـ ـ ( )28يومـاً
 ،فإنه يتعين عليه ان يقوم بتمديد سريان الضمان الى ان يتم انجاز االشغال واصالح اية عيوب فيها.

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

أ -اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان االداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة  ،وفي هذه
الحالة يجوز لصاحب العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان االداء  ،او

ب -ا خفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له  ،سواء كان ذلك بناء على
موافقة من المقاول  ،او كما يتم تقديره بموجب المادة ( ، )5/2او بموجب احكام " الفصل

العشرين " وذلك خالل ( )42يوماً من تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات  ،او

ج -اخفاق المقاول في اصالح اي عيب خالل ( )42يوماً من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل
المتضمن طلبه بإصالح العيب ,او

د -الظــروف التــي تخــول صــاحب العمــل ان ينهــي العقــد بموجــب احكــام المــادة ( ، )2/15وذلــك بغــض
النظر عما اذا كان قد صدر اشعار باالنهاء .

يتعين على صاحب العمل ان يعـوض المقـاول ويقيـه مـن جميـع االضـرار والخسـائر والنفقـات ( بمـا فـي

()3/4

ذلك االجور واالتعاب القانونيـة ) ممـا قـد ينـتب عـن مطالبـة صـاحب العمـل بخصـوص الضـمان  ،وذلـك
الى المدى الذي يعتبر فيه صاحب العمل انه غير محق في مطالبته .
يتعــين علــى صــاحب العمــل ان يعيــد ضــمان االداء الــى المقــاول خــالل ( )21يوم ـاً مــن تــاريخ تســلمه
لشهادة االداء.

ممثل المقاول "Contractor’s Representative " :

ينبغــي علــى المقــاول ان يعــين " ممثــل المقــاول " وان يعطيــه كامــل الصــالحيات الضــرورية لينــوب عنــه
بموجب مقتضيات العقد .
وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد  ،فانـه يتعـين علـى المقـاول – قبـل تـاريخ المباشـرة
– ان يقــدم الــى المهنــدس  ،للحصــول علــى موافقتــه ،اســم ومــؤهالت الشــخص الــذي يقترحــه المقــاول
كممثل له .واذا لم تتم الموافقة عليه او تم حجبها الحقاً مـن قبـل المهنـدس  ،او اذا اخفـق الممثـل فـي
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ممارســة عملــه كممثــل للمقــاول  ،فإنــه يتعــين علــى المقــاول ان يتقــدم بــنفس الطريقــة باســم ومــؤهالت
شخص اخر يكون مناسباً لهذا التعيين .

()4/4

ال يحــق للمقــاول ان يلغــى اســتخدام ممثلــه او ان يســتبدله  ،بــدون الحصــول علــى موافقــة المهنــدس
المسبقة على ذلك .
يجب ان يكون ممثل المقاول متفرغاً بصورة كاملة للمناظرة على تنفيذ اشغال المقاول  ،واذا مـا تطلبـت
الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتاً عن الموقع اثناء تنفيذ االشغال  ،فانه يتعين علـى المقـاول ان يسـمي
بديالً مناسباً بموافقة المهندس المسبقة  ،وان يتم اشعار المهندس بذلك .
يتعين على ممثل المقاول ان يتسلم التعليمات نيابـة عـن المقـاول إِعمـاالً للمـادة ( ، )3/3كمـا يجـوز
لممثل المقاول ان يفوض بعض سلطاته او مهامه او صالحيته الى أي شخص مؤهل  ،وان يلغي هـذا
التفويض في أي وقت الحق  .ولكن مثل هذا التفويض او االلغاء ال يعتبر نافذاً اال اذا وافـق المهنـدس
المفـوض
عليه  ،بعد ان يتسلم إشعاراً مسبقاً موقعاً من ممثل المقاول يتضمن اسـم مثـل هـذا الشـخص
ّ
فوض بها او التي تم الغاؤها.
ومؤهالته والسلطة او المهام او الصالحية التي ّ
يجــب ان يكــون ممثــل المقــاول وجميــع ه ـؤالء االشــخاص متمرســين باســتعمال لغــة االتصــال المحــددة
بموجب المادة (. )4/1

المقاولون الفرعيون "Subcontractors " :

يلزم األشغال بكاملها إلى مقاولين فرعيين .
ال يحق للمقاول أن ّ
يعتبر المقاول مسؤوالً عن أفعال واخطاء أي مقاول فرعي او وكيله او مستخدميه  ،كمـا لـو كانـت تلـك

األفعـال أو األخطــاء صــادرة عــن المقــاول نفســه  ،ومــا لــم يــنص علــى غيــر ذلــك فــي الشــروط الخاصــة،

فإنه-:

أ -ال يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد  ،او بشأن أي مقاولة فرعية تم

ذكر اسم المقاول الفرعي بخصوصها نصاً في العقد  ،و
ب -يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين االخرين ،
و
ج -يتعين على المقاول ان يرسل للمهندس إشعا ار بمهلة ال تقل عن ( )28يوماً من التاريخ
المستهدف لمباشرة عمل أي مقاول فرعي  ،وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع  ،و
د -يشترط في اتفاقية كل مقاولة فرعية ان تحتوي علـى نصـوص تخـول صـاحب العمـل ان يـتم التنـازل
عن هذه المقاولة الفرعية اليه  ،بموجب المادة (( )5/4عندما يلزم تطبيقها )  ،او في حالة انهاء
العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة (. )2/15

()5/4

التنازل عن المقاولة الفرعية "Assignment of Benefit of :
"Subcontract

في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء " فترة اإلشعار بالعيوب "  ،وقيام
المهندس (قبل هذا التاريخ ) بالطلب الى المقاول  ،ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية الى

صاحب العمل  ،فإنه يتعين على المقاول ان يقوم بذلك  .وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر المقاول

مسؤوالً امام صاحب العمل عن أي عمل يؤديه المقاول الفرعي بعد ان تصبح عملية التنازل نافذة ،
ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل .
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التعـاون "Co-operation" :

يتعين على المقاول  ،كما هو منصوص عليه في العقد  ،او استجاب ًة لتعليمات المهندس  ،ان يقدم
التسهيالت المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل :

أ -افراد صاحب العمل  ،و

ب -أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل  ،و
ج -العاملين لدى اية سلطات عامة مش ّكلة قانونياً ،

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

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير
منظورة ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤالء المستخدمون او المقاولون اآلخرون يمكن ان تشمل
استعمال معدات المقاول واالشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية

المقاول .

أذا كان مطلوباً من صاحب العمل بموجب العقد ان يعطي المقاول حيازة أي اساس او منشأ او

تجهيزات او حق دخول بموجب " وثائق المقاول "  ،فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس

()7/4

مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات .

تثبيت االشغال "Setting Out" :

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االشغال بالنسبة للنقاط االصلية واالستقامات والمناسـيب المرجعيـة

الموصوفة في العقد  ،او تلك التي يزوده المهندس بها  ،كما يعتبر المقـاول مسـؤوالً عـن دقـة التثبيـت

لجميـــع اجـ ـزاء االشـــغال  ،وعليـــه ان يقـــوم باصـــالح أي خطـــأ فـــي أمـــاكن او مناســـيب او مقـــاييس او

استقامات االشغال .

يعتبر صاحب العمل مسؤوالً عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقـد

 ،او تلك التي زود المقاول بها  ،اال انـه يتعـين علـى المقـاول ان يبـذل قصـارى جهـده فـي التحـري عـن

دقتها قبل استخدامها .

اذا تكبد المقاول تأخراً فـي تنفيـذ االشـغال و/او فـي كلفتهـا بسـبب تنفيـذ اشـغال اعتمـاداً علـى معلومـات

مغلوطـة فـي النقـاط المرجعيـة  ،ولــم يكـن بمقـدور مقـاول متمرسـان يكتشــف مثـل هـذه االخطـاء بصــورة

معقولــة وان يتالفــى التــأخير و/أو زيــادة الكلفــة المترتبــة عليهــا  ،فانــه يتعــين علــى المقــاول ان يرســل
إشعاراً إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنه  ،مع مراعاة احكام المادة ( )1/20لما يلي -:

أ -أي تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير  ،إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر  ،وذلك
بموجب المادة ( ، )4/8و

ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول  ،و اضافتهما الى قيمة العقد .
لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار  ،فانه يتعين عليه اعماالً للمادة ( ، )5/3ان يقوم

باالتفاق عليها او اعداد التقديرات الالزمة لما يلي :

( )1فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذراً بصورة معقولة  ،والى أي مدى  ،و

( )2األمرين المذكورين في الفقرتين ( أ  ،ب ) اعاله  ،ولكن ضمن هذا المدى.
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اجراءات السالمة "Safety Procedures" :
يتعين على المقاول :

أ -أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها  ،و

ب -العناية بسالمة جميع االشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع  ،و

()9/4

ج -أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خالية من العوائق غير الضرورية ،
بقصد تجنب تعرض هؤالء االشخاص للخطر  ،و
د -تــــــوفير التســــــييب واالنــــــارة والحراســــــة ومراقبــــــة االشــــــغال الــــــى ان يــــــتم انجازهــــــا وتســــــليمها
بموجب احكام " الفصل العاشر"  ،و
هـ -توفير اية اشغال مؤقتة ( بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ) مما قد يلزم  ،بسبب
تنفيذ االشغال  ،الستعمال وحماية الجمهور والمالك والمستعملين لالرض المجاورة للموقع .

توكيد الجودة "Quality Assurance" :

يتعين على المقاول أن يضع نظاماً لتوكيد الجودة الثبـات التقيـد بمتطلبـات العقـد  ،علـى ان يكـون هـذا
النظــام متوافق ـاً مــع تفاصــيل العقــد  ،كمــا يحــق للمهنــدس ان يقــوم بالتــدقيق علــى أي مــن مظــاهر هــذا

النظام .

يجب تقديم تفاصيل جميـع االجـراءات ووثـائق المطابقـة الـى المهنـدس – لعلمـه – قبـل مباشـرة أي مـن
مراحل التصميم والتنفيذ  ،وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فنـي الـى المهنـدس  ،فإنـه يجـب ان يظهـر
على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها .

إن التقيد بنظام توكيد الجودة ال يعفـي المقـاول مـن أي مـن واجباتـه او التزاماتـه او مسـؤولياته الـواردة

()10/4

في العقد.

بيانات الموقع "Site Data" :

يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تحت تصرف المقاول الطالعه قبل موعد " التاريخ
االساسي "  ،كل ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في
الموقع  ،بما في ذلك الظواهر البيئية  ،كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول أية

معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ االساسي  ،اال ان المقاول يعتبر مسؤوالً عن تفسيره لجميع
تلك المعلومات .

كما انه والى المدى الممكن عملياً ( مع االخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة ) يعتبر المقاول انه

قد حصل على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروف االخرى التي قد
تؤثر على عرضه او على االشغال والى المدى ذاته  ،يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع

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

أ -شكل وطبيعة الموقع  ،بما في ذلك احوال الطبقات تحت السطحية  ،و

ب -االحوال الهيدرولوجية والمناخية  ،و

ج -مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها  ،و
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د -قوانين الدولة  ،واجراءات العمالة وممارساتها فيه  ،و

هـ -متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع  ،والسكن  ،والمرافق  ،والمستخدمين  ،والطاقة

()11/4

 ،والمواصالت  ،والماء  ،وغيرها من الخدمات.

كفاية " قيمة العقد المقبولة"Sufficiency of the Accepted Contract Amount” ":
يفترض في المقاول انه :

أ  -قد اقتنع شخصياً بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة "  ،و

بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص
ب -انه قد وضع عرضه ذلك ً
وقناعاته بكل االمور التي تمت االشارة اليها في المادة (. )10/4
باستثناء ما قد يرد خالفاً لذلك في العقد  ،فان " قيمة العقـد المقبولـة " يجـب ان تغطـي جميـع التزامـات
المقاول المطلوبة في العقد ( بما فيها المبالغ االحتياطية – إن وجدت ) وكل االشياء الضرورية لتنفيـذ
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االشغال وانجازها بشكل الئق واصالح اية عيوب فيها .

االوضاع المادية غير المنظورة "Unforeseeable Physical Conditions":

يقصــد بمصــطلح " االوضــاع الماديــة "  :االوضــاع الماديــة الطبيعيــة والعوائــق االصــطناعية وغيرهــا مــن
العوائــق الطبيعيــة والملوثــات التــي قــد يواجههــا المقــاول فــي الموقــع عنــد تنفيــذ االشــغال  ،بمــا فيهــا

االوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية  ،ولكنها ال تشمل االحوال المناخية .

اذا واجه المقاول اوضاعاً ماديـة معاكسـة والتـي ُيعتبـر انهـا كانـت غيـر منظـورة  ،فانـه يتعـين عليـه ان
يشــعر المهنــدس بهــا فــي اقــرب فرصــة ممكنــة عملي ـاً  ،وعلــى ان يتضــمن االشــعار وصــفا لهــا وبيــان

االسباب التي حدت به العتبارها كذلك  ،حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من االسباب التـي

يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة .

كما يتعـين علـى المقـاول مواصـلة تنفيـذ االشـغال  ،متخـذاً االحتياطـات المعقولـة والمناسـبة تجـاه هـذه "
االوضاع المادية "  ،وأن يتقيد بأية تعليمـات قـد يصـدرها المهنـدس بخصوصـها  ،امـا اذا شـ ك ّل أي مـن

هذه التعليمات تغييراً ( امراً تغييرياً )  ،فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصل ( الثالث عشر) بشأنها .

اذا واجه المقـاول مثـل هـذه االوضـاع الماديـة غيـر المنظـورة  ،والـى المـدى الـذي يمكـن اعتبارهـا كـذلك

وقام بارسال إشعار بشأنها الى المهندس  ،وتكبد تـأخراً ـف ي مـدة االنجـاز و/او كلفـة مـا بسـببها  ،فانـه

يكون مستحقاً مع مراعاة احكام المادة ( ، )1/20لما يلي -:

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

ب -أي كلفة كهذه  ،الضافتها الى قيمة العقد .
يقــوم المهنــدس بعــد اســتالمه االشــعار المشــار اليــه ســابقاً بالمعاينــة و/او التحــري عــن تلــك " االوضــاع
المادية "  ،ومن ثم يقوم عمالً بالمادة ( )5/3باالتفاق عليها او اعداد التقديرات لما يلي :

 -1فيما اذا كانت تلك " االوضاع المادية " غير منظورة  ،والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك  ،و
 -2تقدير االمرين الموصوفين في البندين ( أ  ،ب ) اعاله  ،وذلك بالنظر الى ذلك المدى .

ومع ذلك  ،فانه يمكن للمهنـدس قبـل االتفـاق علـى التعـويض المـالي او تقـديره كمـا هـو منـوه عنـه فـي
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الفقرة ( )2اعاله  ،ان يتحرى فيما اذا كانت األوضاع المادية األخرى فـي أجـزاء األشـغال المماثلـة ( ان

وجدت) افضل مما كان منظوراً ( بصورة معقولـة ) عنـد تقـديم المقـاول لعـرض المناقصـة  ،وانـه اذا تـم

مواجهة مثل هذه األوضاع المواتية  ،يجـوز للمهنـدس باتبـاع أسـلوب المـادة ( )5/3ان يقـدر او يصـل

باالتفاق على تخفيض الكلفة بسبب تلك األوضاع المواتية  ،والتي يمكـن اعتبارهـا خصـميات مـن قيمـة
العقــد وشــهادات الــدفع  ،اال ان محصــلة التعــديالت الناتجــة عــن البنــد "ب" أعــاله وهــذه الخصــميات ،
باعتبار كل األوضاع الماديـة التـي تمـت مواجهتهـا فـي أجـزاء مماثلـة مـن األشـغال  ،يجـب ان ال تـؤدي

الى تخفيض في قيمة العقد.

()13/4

للمهندس ان يعتبر أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك االوضاع المادية  ،كما كان يتوقعها المقاول عنـد
تقديم عرض المناقصة  ،اال ان المهندس ال يكون ملزماً بمثل هذا إثبات.

حق المرور والتسهيالت "Rights of Way and Facilities" :

يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسـوم المتعلقـة بحقـوق المـرور الخاصـة و/أو المؤقتـة التـي تلزمـه ،
بما فيها طريق الدخول الى الموقـع  ،ويتعـين علـى المقـاول ان يـوفر – علـى مسـؤوليته ونفقتـه – ايـة

تسهيالت اضافية خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ االشغال .

()14/4

تجنب التدخل "Avoidance of Interference" :

يجب على المقاول ان ال يتدخل بغير ضرورة  ،او على نحو غير الئق  ،بما يلي :
أ -راحة الجمهور  ،او

ب -الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات  ،سواء اكانت عامة او خاصة بملكية
صاحب العمل او االخرين .

كما يتعـين علـى المقـاول تعـويض صـاحب العمـل وحمايتـه مـن االضـرار والخسـائر والنفقـات ( بمـا فيهـا
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اتعاب ونفقات التقاضي ) عن كل ما ينتب من تدخل او عرقلة غير ضرورية او غير الئقة .

المسالك الموصلة "Access Routes" :

يعتبــر المقـــاول انـــه قــد تحـــرى عـــن تــوفر ومالئمـــة المســـالك الموصــلة الـــى الموقـــع  ،وانــه قـــد اقتنـــع

بأوضاعها  ،كمـا يطلـب منـه ان يبـذل الجهـود المعقولـة لتجنـب االضـرار بـالطرق او الجسـور وحمايتهـا
من االضرار نتيجة لحركة مرور المقاول او مستخدميه  ،وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة .

وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في هذه الشروط :

أ -يكون المقاول مسؤوالً ( فيما بين الفريقين ) عن أي صيانة قد تكون الزمة المسالك الموصلة
بسبب استعماله لها  ،و

ب -على المقاول ان يوفر االشارات واالرشادات التوجيهية الضرورية علـى امتداد هذه الطرق  ،وان
يحصل على التصاريح المطلوبـة من قبـل السلطات ذات العالقة بخصوص استعماله للمسالك

واالشارات واالرشادات  ،و

ج -ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي مسلك موصل  ،و
د -ال يضمن صاحب العمل توفر مسالك الوصول او مالءمتها  ،و

هـ -يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.
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نقـل اللوازم "Transport of Goods " :

ما لم ينص في الشروط الخاصة خالفاً لذلك  ،فانه :

أ -يتعــين علــى المقــاول ان يشــعر المهنــدس بمــدة ال تقــل عــن ( )21يوم ـاً عــن تــاريخ وصــول ايــة
تجهيزات او قطعة رئيسية من اللوازم االخرى الى الموقع  ,و

ب -يكـون المقــاول مســؤوال عـن التوضــيب والتحميــل والنقـل واالســتالم والتنزيــل والتخـزين وحمايــة كــل
اللوازم وغيرها من االشياء الالزمة لالشغال  ،و

ج -يتعــين علــى المقــاول ان يعــوض صــاحب العمـــل ويحميــه مــن أيــة اضــرار او خســائر او نفقـــات
( بما فيها االتعاب واالجور القانونية ) مما قد ينجم عـن أي ضـرر يحصـل نتيجـة لنقـل اللـوازم  ،وان
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يقوم بالتفاوض ودفع المطالبات التي قد تنتب عن عمليات النقل .

معدات المقاول "Contractor’s Equipment " :

يكون المقاول مسؤوالً عن جميع معداته ،وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها

مخصصة حصراً لتنفيذ االشغال ،وال يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه

المعدات بدون موافقة المهندس ،اال ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم

()18/4

او مستخدمي المقاول ،الى خارج الموقع .

""Protection of the Environment

حماية البيئة:

يتعــــــين علــــــى المقــــــاول اتخــــــاذ جميــــــع الخطــــ ـوات المعقولــــــة لحمايــــــة البيئــــــة ( داخــــــل الموقــــــع

وخارجــه ) وان يحـ ّـد مــن احــداث االزعــاج او الضــرر لالفـراد او للمتلكــات نتيجــة للتلــوث او الضــجيب او
غيره مما قد ينتب عن عمليات التنفيذ .

كما يتعين على المقاول التأكد من ان نسبة ا النبعاثات  ،ومقدار الصرف السـطحي والتـدفق النـاتب عـن
نشــاطاته  ،ال تتجــاوز القــيم المســموح بهــا فــي المواصــفات  ،وال القــيم المحــددة فــي الق ـوانين الواجبــة

()19/4

التطبيق.

الكهرباء والماء والغاز:

""Electricity, Water and Gas

يكون المقاول مسؤوال عن توفير الطاقة والماء والخدمات األخرى التـي قـد يحتاجهـا  ،باسـتثناء مـا هـو

منصوص عليه .

للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخـدمات األخـرى المتـوفرة فـي الموقـع لغـرض تنفيـذ
األشــغال  ،حســب التفاصــيل ومقابــل األســعار المبينــة فــي المواصــفات  ،وعلــى المقــاول أن يــوفر علــى

مسؤوليته ونفقته أية أدوات تلزم لمثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكها .

يتم االتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها ( بموجب األسعار المحددة ) مقابل هذه الخدمات

 ،أو يتم تقديرها أعماالً للمادة ( )5/2الحتساب مطالبات صاحب العمل  ،والمادة ( )5/3إلجراء

()20/4

التقديرات  ،وعلى المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .

معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:

""Employer’s Equipment and -Issue Materials
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يتعــــــين علــــــى صــــــاحب العمــــــل ان يســــــمح للمقــــــاول باســــــتعمال " معــــــدات صــــــاحب العمــــــل " –إن

وجـــدت -فـــي تنفيـــذ األشـــغال وفقـ ـاً للتفاصـــيل والترتيبـــات ومقابـــل األســـعار المحـــددة فـــي المواصـــفات
 ،وما لم ينص على غير ذلك في المواصفات :

أ -يكون صاحب العمل مسؤوالً عن معداته  ،إال أن ،

ب -المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من "معـدات صـاحب العمـل " أثنـاء قيـام مسـتخدمي المقـاول
بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها .

يتم تحديد الكميات وبدالت االستعمال " وفـق االسـعار المحـددة " مقابـل اسـتعمال معـدات صـاحب العمـل
باالتفاق او بالتقدير من قبل المهندس وفقاً الحكام المـادتين ( )5/3 ، 5/2ويتعـين علـى المقـاول دفـع
هذه المبالغ الى صاحب العمل .

يتعــين علــى صــاحب العمــل ان يــزود المقــاول – دون مقابــل)– بــالمواد التــي يلتــزم بتقــديمها مجانـاً (إن

وجــدت) وفق ـاً للتفاصــيل المحــددة فــي متطلبــات صــاحب العمــل  ،وعلــى صــاحب العمــل ان يقــوم وعلــى

مسؤوليته ونفقته بتزويد تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد  ،ويقوم المقـاول بمعاينتهـا

ظاهرياً  ،واعالم المهندس فوراً عـن أي نقـص او عيـب او قصـور فيهـا  ،ومـا لـم يكـن قـد تـم االتفـاق
نقص او ٍ
ٍ
ٍ
قصور فيها .
عيب او
بين الفريقين على غير ذلك  ،فعلى صاحب العمل ان يصحح فوراً أي

بعد هذه المعاينة الظاهرية  ،تصبح هذه المواد المجانيـة فـي عهـدة المقـاول وتحـت حمايتـه ومراقبتـه ،

ٍ
نقــص او
اال ان الت ـزام المقــاول بمعاينتهــا وحمايتهــا ال يعفــي صــاحب العمــل مــن المســؤولية عــن أي

()21/4

قصور او ٍ
ٍ
عيب مما لم يكن باالمكان كشفه من خالل المعاينة الظاهرية .

تقارير تقدم العمل "Progress Reports" :

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فإنه يتعين علـى المقـاول ان يعـد تقـارير تقـدم العمـل
الشهرية ويسلمها الى المهندس على ( )6نسخ  ،على ان يغطي التقرير االول منـه الفتـرة حتـى نهايـة
الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة  ،ومن ثم يتم اصـدار التقـارير شـهرياً  ،خـالل ( )7أيـام مـن آخـر يـوم
من الفترة المتعلقة بها .
يســتمر تقــديم التقــارير حتــى ينجــز المقــاول جميــع االعمــال التــي يكــون معروفـاً انهــا متبقيــة فــي تــاريخ
االنجاز المحدد في شهادة تسلم االشغال.
يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي :

أ -الرسوم البيانيـة وتفاصـيل تقـدم العمـل بمـا فـي ذلـك كـل مرحلـة مـن مراحـل التصـميم ( إن وجـدت) ،
وثــائق المقــاول ،طلبــات الش ـراء ،التصــنيع ،التوريــد الــى الموقــع ،االنشــاء ،التركيــب واالختبــارات،
وشــاملة لكــل مرحلــة مــن مراحــل العمــل وانجــازات المقــاولين الفــرعيين المســميين المعــرفين بموجــب

احكام الفصل الخامس ،و

ب -الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمــل في الموقــع  ،و

ج -فيمــا يخــص تصــنيع البنــود الرئيســية مــن التجهي ـزات والم ـواد  :بيــان اســماء المصــنعين وامــاكن
التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ االنجاز المتوقعة والفعلية :
( )1لمباشرة التصنيع  ،و
( )2لمعاينات المقاول  ،و
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( )3لالختبارات  ،و
( )4للشحن والتوصيل الى الموقع  ،و

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

و -قائمــة باالشــعارات المتعلقــة بمطالبــات صــاحب العمــل وفقـاً للمــادة ( )5/2وبمطالبــات المقــاول وفقــا
للمادة ( ، )1/20و

ز -احصــاءات الســالمة العامــة شــاملة التفاصــيل المتعلقــة بأيــة ح ـوادث خطــرة وأيــة نشــاطات مرتبطــة
بالنواحي البيئية والعالقات العامة  ،و

ح -المقارنــة بــين التقــدم الفعلــي لتنفيــذ االشــغال والتقــدم المخطــط لــه  ،مــع بيــان تفاصــيل الوقــائع او
الظروف التي قد تعيق االنجاز وفقـاً للعقـد  ،وبيـان االجـراءات الجـاري اتخاذهـا ( او التـي سـتتخذ )

لتالفي التأخير.

()22/4

األمن في الموقع "Security of the Site " :

()23/4

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

()24/4

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :
 -1يكون المقاول مسؤوالً عن ابقاء االشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه  ،و
 -2يكــون مســتخدمي المقــاول المصــرح لهــم بالتواجــد فــي الموقــع محصــورين بــأفراد المقــاول صــاحب
العمل وأي اشخاص آخرين يتم اشعار المقاول بهم مـن قبـل صـاحب العمـل او المهنـدس باعتبـارهم
مخولين بالتواجد كأفراد مقاولي صاحب العمل االخرين في الموقع .
يتعـــين علـــى المقـــاول ان يحصـــر عملياتـــه فـــي الموقـــع وايـــة مســـاحات اخـــرى قـــد يحصـــل المقـــاول
عليهــــا  ،ويوافــــق عليهــــا المهنــــدس علــــى اعتبارهــــا ســــاحات عمــــل  ،كمــــا يتعــــين عليــــه ان يتخــــذ
جميـــع االحتياطــــات الضــــرورية لالبقـــاء علــــى معــــدات المقـــاول وافـــراده ضــــمن حـــدود الموقــــع وهــــذه
الساحات االخرى  ،بحيث يتم تجنب التعدي على االراضي المجاورة .
علـــى المقـــاول ،اثنـــاء تنفيـــذه االشـــغال  ،ان يحـــافظ علـــى الموقـــع خاليـ ـاً مـــن جميـــع العوائـــق غيـــر
الضــــــرورية  ،وان يقــــــوم بتخــــــزين او اخــــ ـراج المعــــــدات الفائضـــــ ة عــــــن االســــــتعمال  ،وان ينظــــــف
الموقع من جميع االنقاض والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة .
علــــى المقــــاول  ،عنــــد صــــدور شــــهادة تســــلم االشــــغال  ،ان يقــــوم بتنظيــــف كــــل اجــ ـزاء الموقــــع او
االشــــغال المتعلقــــة بشــــهادة التســــلم تلــــك  ،وان يزيــــل مــــا بــــه مــــن المعــــدات والمـــواد الفائضــــة عــــن
االســـــتعمال  ،وكـــــذلك النفايـــــات واالنقـــــاض واالشـــــغال المؤقتـــــة  ،بحيـــــث يتـــــرك تلـــــك االجـــ ـزاء مـــــن
الموقـــع واالشـــغال نظيفـــة وفـــي وضـــع آمـــن  ،اال انـــه يجـــوز للمقـــاول ان يحـــتفظ فـــي الموقـــع حتـــى
نهايـــة " فتـــرة االشـــعار بـــالعيوب "  ،بمـــا قـــد يحتاجـــه مـــن اللـ ـوازم لغايـــة الوفـــاء بالتزاماتـــه بموجـــب
العقد .

االثريات "Fossils" :

توضـــــع جميـــــع المـــ ـواد المتحجـــــرة او النقـــــود او االدوات او المنشـــ ـ ت وغيرهـــــا مـــــن المتبقيـــــات او
المـ ـواد ذات القيمـــة الجيولوجيـــة او االثريـــة التـــي تكتشـــف فـــي الموقـــع تحـــت رعايـــة صـــاحب العمـــل
وتصـــرفه  .وعلـــى المقـــاول اتخـــاذ كـــل التـــدابير المعقولـــة لمنـــع أفـــراده او أي اشـــخاص اخـــرين مـــن
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ازالتها او االضرار بأي من هذه المكتشفات .
كمـــــا يتعـــــين علـــــى المقـــــاول عنـــــد اكتشـــــافه لمثـــــل هـــــذه الموجـــــودات  ،ان يشـــــعر المهنـــــدس فـــــوراً

بوجودها  ،وعلى المهندس ان يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها .
واذا تكبـــد المقـــاول تـــأخراً فـــي مـــدة التنفيـــذ و /او كلفـــة مـــا نتيجـــة امتثالـــه لتلـــك التعليمـــات  ،فعليـــه
ان يرســـــل إشـــــعاراً آخـــــر الـــــى المهنـــــدس لتقـــــدير اســـــتحقاقته مـــــع مراعـــــاة احكـــــام المـــــادة ()1/20
بخصوص ما يلي :
أ -تمديــــد مــــدة االنجــــاز بســــبب هــــذا التــــأخير  ،اذا كــــان االنجــــاز تــــأخر او ســــوف يتــــأخر  ،وذلــــك
بموجب المادة ( ، )4/8و
ب -أي كلفة كهذه  ،الضافتها الى قيمة العقد .
ويقـــوم المهنـــدس بعـــد تســـلمه هـــذا اإلشـــعار االخـــر  ،بالتصـــرف وفقـ ـاً للمـــادة ( )5/3لالتفـــاق
عليها أو إجراء التقديرات لهذه االمور .
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الفصل الخامس

المسمون
المقـاولون الفرعيون
َّ

NOMINATED SUBCONTRACTORS
()1/5

ـ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المسمى :
تعريف المقاول الفرعي
ّ
""Definition of Nominated Subcontractor

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

ب -الذي يقوم المهندس  ،وفقاً الحكام " الفصل الثالث عشر – التغييرات والتعديالت "

()2/5

باصدار تعليمات الى المقاول الستخدامه كمقاول فرعي .

االعتراض على التسمية "Objection to Nomination" :

ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى ,له اعتراض معقول عليه  ،على ان

يقوم بإشعار المهندس باالمر مع بيان التفاصيل المؤيدة  .ويعتبر االعتراض معقوالً اذا كان

مبنياً (اضافة الشياء اخرى ) على أي من االمور التالية  ،اال اذا وافق صاحب العمل أيضاً
على تعويض المقاول عن تبعات ذلك االمر -:

أ  -ان هنالك مبررات لالعتقاد بان هذا المقاول الفرعي ال يملك التأهيل الكافي  ،او الموارد
او القدرة المالية  ،او

ب -ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض
المقاول وتأمينه ضد أي تقصير او اساءة استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي

المسمى او وكالئه او مستخدميه  ،او

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

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

و

( )2أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتب عن العقد او
تلك المتعلقة به نتيجة اخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك االلتزامات او الوفاء

بتلك المسؤوليات.

()3/5

الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين:

""Payment to Nominated Subcontractors
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يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها

المهندس كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية  ،على انه يجب شمول تلك المبالغ

وغيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقاً للفقرة (-5/13ب) فيما عدا ما

()4/5

هو منصوص عليه في المادة (.)4/5

اثبات الدفعات "Evidence of Payments" :

للمهندس  ،قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى ،
ان يطلب من المقاول اثباتاً معقوالً بأن جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى
في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له  ،محسوماً منها الخصميات المطبقة للمحتجزات
او غيرها  ،اال اذا قام المقاول بما يلي :

أ  -تقديم هذا االثبات المعقول للمهندس  ،او

ب )1(-اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل
هذه المبالغ او يرفض دفعها  ،و

( )2أن يقدم للمهندس اثباتاً معقوالً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية
المقاول في اجرائه .

ٍ
عندئذ يجوز لصاحب العمل ( بناء على تقديره منفرداً )  ،أن يأمر بالدفع الى المقاول

الفرعــــي المسمى جزءاً من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقاً  ( ،بعد
حسم الخصميــات المطبقة) مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من

تقديم االثباتات الموصوفــة بالفقرتين ( أ  ،ب) اعاله بشأنها  .وعلى المقاول في مثل هذه
الحالة ان يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من قبل صاحب العمل

المسمى.
الى المقاول الفرعي
ّ
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الفصل السادس

المستخدمون والعمـال
STAFF AND LABOUR

ـــ ـ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

()1/6

تعيين المستخدمين والعمال "Engagement of Staff and Labour" :
ما لم ينص على خالف ذلك في وثائق العقد  ،فانه يتعين على المقاول ان يتخذ ترتيباته

لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال  ،محليين او غيرهم  ،وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم

()2/6

واطعامهم ونقلهم .

معدالت االجور وشروط العمل :

""Rates of Wages and Conditions of Labour

يتعين على المقاول ان يدفع معدالت االجور وان يراعي شروط العمالة بحيث ال تقل في
مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي

تنفذ فيها االشغال  .واذا لم توجد مثل هذه المعدالت او الظروف  ،فإن على المقاول دفع
معدالت االجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث ال تقل عن المستوى العام لالجور او الظروف

التي يتم مراعاتها محلياً من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية او صناعية مشابهة لتك التي

()3/6

يقوم بها المقاول .

االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :

" "Persons in the Service of Employer

يتعين على المقاول ان ال يستخدم او يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين او العمال

()4/6

الذين يعملون ضمن افراد صاحب العمل .

قوانين العمل "Labour Laws":

ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه ،بما في ذلك
القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسالمة العامة والرعاية واالقامة والهجرة  ،وان يراعي كل

حقوقهم القانونية .

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

()5/6

ساعات العمل "Working Hours":

ال يجوز تنفيذ االشغال في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها او خارج
ساعات العمل المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة  ،اال اذا :
أ -كان منصوصاً على خالف ذلك في العقد  ،أو
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ب -تمت موافقة المهندس عليها  ،او

ج -كان االستمرار في العمل ام ارً حتمياً  ،او كان ضرورياً النقاذه حياة االشخاص  ،او

للمحافظة على سالمة االشغال  ،وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعالم المهندس

()6/6

فوراً بذلك .

المرافق للمستخدمين والعمال "Facilities for Staff and Labour:

ما لم ينص على خالف ذلك في متطلبات صاحب العمل  ،فانه يتعين على المقاول ان يوفر

ويصون المرافق وتجهيزات االعاشة الضرورية لمستخدميه  ،وعليه ان يوفر المرافق
المنصوص عليها في المواصفات الفراد صاحب العمل.

ينبغي على المقاول ان ال يسمح الي من مستخدميه ان يتخد أيا من المنش ت التي تشكل

()7/6

جزءاً من االشغال الدائمة كمكان دائم او مؤقت القامتهم .

الصحة والسالمة "Health and Safety":

يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة

مستخدميه  ،وان يوفر – بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية – ما يلزم من كادر صحي ،
ومرافق االسعاف االولي  ،وغرفة منامة للمرضى وسيارة اسعاف  ،بحيث تكون جاهزة في كل

االوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ،

وان يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار االوبئة .

يتعين على المقاول ان يعين ضابطاً للوقاية من الحوادث في الموقع  ،وبحيث يكون هذا
الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤوال عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ،

وان يكون مخوالً بصالحية اصدار التعليمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .

وفي هذا السياق يتعين على المقاول ان يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة

صالحيته ومسؤولياته .

كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصوله  ،وان

()8/6

ويقدم التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق
يقوم بحفظ السجالت ّ
بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة .

مناظرة المقاول "Contractor`s Superintendence":

ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة والتفتي
واختبار االشغال  ،طيلة فترة التنفيذ وبعدها الي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته .

ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال ( عمالً
باحكام المادة  ) 4/1وبالعمليات التي سيتم تنفيذها ( بما في ذلك االساليب والتقنيات المطلوبة

والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث )  ،لغرض تنفيذ االشغال بصورة مرضية

()9/6

وآمنه .

مستخدمو المقاول "Contractor`s Personnel":

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كال في مهنته او حرفته ،
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وبإمكان المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بإستبعاد ( او ان يعمل على استبعاد) أي
شخص مستخدم في الموقع او في االشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطية  ،بمن فيهم

ممثل المقاول  ،اذا كان ذلك الشخص :

أ -متمادياً في مسلكه او عدم مباالته بصورة مستمرة  ،أو
ب -انه يقوم بواجباته بشكل غير ٍ
كاف او باهمال  ،أو
ج -انه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد  ،او

د -انه متماد في سلوك يهدد السالمة او الصحة او حماية البيئة .
واذا كان ذلك مناسباً  ،فعلى المقاول عندئذ ان يعين ( او يعمل على تعيين ) شخصاً بديالً

()10/6

مناسباً.

سجالت مستخدمو ومعدات المقاول :

""Records of Contractor`s Personnel and Equipment

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجالت مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد

مستخدمو المقاول مصنفين حسب المهارات  ،ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع  .يجب
ان يتم تقديم هذه السجالت الى المهندس كل شهر حسب النماذج التي يوافق عليها المهندس

 ،وذلك الى ان ينجز المقاول أي عمل معروف بأنه الزال متبقياً بتاريخ االنجاز المحدد في "

()11/6

شهادة تسلم االشغال " .

السلوك غير المنضبط "Disorderly Conduct":

يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع االوقات كل االحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع
أي شغب او تجاوز على القانون او اخالل بالنظام من قبل مستخدمو المقاول اوفيما بينهم ،

وان يحافظ على االمن وحماية االشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره .
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الفصل السابع

التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

()1/7

طريقة التنفيذ " Manner of Execution ":

يتعين على المقاول ان يقوم بتصنيع التجهيزات  ،وانتاج وصناعة المواد  ،وجميع اعمال

التنفيذ االخرى على النحو التالي :

أ -بالطريقة المحددة في العقد ( إن وجدت)  ،و

ب -بطريقة حريصة والئقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها  ،و

ج -باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ( اال اذا نص في العقد على غير
ذلك ).

()2/7

العينـات :

""Samples

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس  ،العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها ،
للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في االشغال :
أ  -عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد ،وذلك على نفقة
المقاول  ،و

ب -أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات ،

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

()3/7

االشغال .

المعاينة "Inspection " :

يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلي :
أ -الـــدخول بيســ ٍـر الـــى كـــل أجـ ـزاء الموقـــع والـــى جميـــع االمـــاكن التـــي يـــتم الحصـــول علـــى
المواد الطبيعية منها.
ب -ان يتمكنـــــوا خــــــالل االنتــــــاج والتصــــــنيع واالنشــــــاء  ( ،فــــــي الموقــــــع وخارجــــــه ) مــــــن
الفحــــص والمعاينــــة والقيــــاس واختبــــار المـــواد والمصــــنعية  ،والتحقــــق مــــن تقــــدم تصــــنيع
التجهيزات وانتاج وصناعة المواد .
يتعـــين علـــى المقـــاول ان يتـــيح الفـ ـراد صـــاحب العمـــل الفرصـــة الكاملـــة للقيـــام بهـــذه االنشـــطة

 ،بمــــا فــــي ذلــــك تــــوفير حــــق الــــدخول والتســــهيالت  ،والتصــــاريح  ،وادوات الســــالمة  ،علمـــاً

بأن قيام المقاول بمثل هذه االفعال ال يعفيه من أي التزام او مسؤولية .

كمـــا يتعـــين علـــى المقـــاول اشـــعار المهنـــدس عنـــدما يـــتم تجهيـــز االشـــغال وقبـــل تغطيتهـــا او

حجبهــــا عــــن النظــــر  ،او توضــــيبها بقصــــد التخــــزين او النقــــل  .وعلــــى المهنــــدس ان يجــــري

الفحــــص او المعاينــــة او القيــــاس او االختبــــار دون أي تــــأخير غيــــر معقــــول  ،او ان يعلــــم
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المقـــــاول انـــــه الحاجـــــة الجـــ ـراء الكشـــــف عليهـــــا  .أمـــــا اذا اخفـــــق المقـــــاول فـــــي إشــــــعار

المهنـــــدس  ،فانـــــه يترتـــــب عليـــــه – متـــــى طلـــــب منـــــه المهنـــــدس ذلـــــك – ان يكشـــــف عـــــن
االشــــغال التــــي تمــــت تغطيتهــــا  ،ثــــم يعيــــدها الــــى وضــــعها الســــابق واصــــالح العيــــوب فيهــــا

()4/7

ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك .

االختبـار " Testing" :

ينطبق ما يرد في هذه " المادة " على جميع االختبارات المنصوص عليها في العقد عدا

االختبارات التي يتم اجراؤها بعد االنجاز ( إن وجدت) .

يتعين على المقاول ان يقدم جميع االدوات  ،والمواد والمساعدة ،و الوثائق وغيرها من

المعلومات  ،والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات  ،والعمالة  ،والمواد  ،وكادراً مؤهالً

وخبيراً  ،مما يلزم الجراء االختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة  .كما يتعين عليه ان يتفق
مع المهندس على وقت ومكان اجراء االختبار الي من التجهيزات او المواد واالجزاء االخرى من

االشغال.

يجوز للمهندس ،اعماال الحكام "الفصل الثالث عشر" ان يغير مكان او تفاصيل االختبارات
المنصوص عليها  ،او ان يأمر المقاول القيام باختبارات اضافية  ،واذا تبين نتيجة لهذه

االختبارات المغيرة او االضافية ان التجهيزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها ال
تتوافق ومتطلبات العقد  ،فان كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن

احكام العقد االخرى .

يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً بمدة ال تقل عن ( )24ساعة الى المقاول يعلمه فيه
عن نيته لحضور االختبارات  .واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما ،

فانه يمكن للمقاول أن يمضي في اجراء هذه االختبارات  ،اال اذا صدرت له تعليمات من

المهندس بخالف ذلك  ،وتعتبر هذه االختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس .

اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة التنفيذ و /أو كلفة بسب امتثاله لهذه التعليمات  ،او نتيجة

لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤوالً عنه  ،فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى
المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها  ،مع مراعاة احكام المادة ( ، )1/20بخصوص :

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

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

يتعين على المهندس  ،بعد تسلمه لمثل هذا اإلشعار  ،ان يقوم اعماالً الحكام المادة ()5/3
باالتفاق عليها  ،او اجراء التقديرات لهذه االمور .
يت عين على المقاول ان يقدم الى المهندس  ،دون توان  ،تقارير مصدقة لالختبارات  ،فاذا وجد
المهندس بأن االختبارات قد اجيزت  ،يقوم بتوقيع شهادة االختبار  ،او يصدر للمقاول كتاباً
بهذا المضمون  .واذا لم يكن المهندس قد حضر اجراء االختبارات  ،فعليه قبول نتائجها على
انها صحيحة.
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الرفـض "Rejection ":

إذا ُو ِج َد نتيجة الي فحص او معاينة او قياس او اختبار  ،ان ايا من التجهيزات أو المواد او
المصنعيات معيب  ،او انه ال يتوافق مع متطلبات العقد  ،فان للمهندس ان يرفض تلك
التجهيزات او المواد او المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول  ،مع بيان االسباب الداعية

للرفض  ،ويتعين على المقاول تالياً لذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح
متوافقاً مع متطلبات العقد .

واذا طلب المهندس اعادة االختبار الي من التجهيزات او المواد او المصنعيات  ،فإنه يجب

اعادة اجراء االختبارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا  .واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل
قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة االختبار  ،فإنه يتعين على المقاول إعماالً للمادة

()6/7

( )5/2ان يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل .

أعمال االصالح ”Remedial Work“ :

بالرغم من أي اختبار سابق او اصدار شهادة سابقة  ،يتمتع المهندس بصالحية اصدار
التعليمات الى المقاول بما يلي :

أ -اخالء الموقع من أي تجهيزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد  ،و
ب -ازالة واعادة تنفيذ أي جزء من االشغال مخالف لمتطلبات العقد  ،و

ج -تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سالمة االشغال
 ،بسبب حصول حادث ما  ،او واقعة غير منظورة  ،او لغير ذلك من االسباب.

ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك  ،وان ينفذها خالل مدة معقولة  ،ال
تتجاوز المدة المحددة ( ان وجدت ) في التعليمات  ،او ان ينفذها فوراً اذا كان االمر متعلقاً
بتنفيذ عمل ما بصفة االستعجال كما هو مبين في الفقرة (ج) اعاله .

اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس  ،فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي
شخص آخر لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله  ،وفيما عدا والى الحد الذي يكون

فيه المقاول مستحقاً لدفعة ما بخصوص هذا العمل  ،فإنه يتعين على المقاول  ،اعماالً للمادة

()7/7

( )5/2ان يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا االخفاق .

ملكية التجهيزات اآللية والمواد :

"Ownership

" of Plant and Materials

إن أي بند من التجهيزات والمواد  ،والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة  ،يصبح ملكاً

لصاحب العمل ( خالياً من أي رهن او حقوق للغير ) اعتباراً من التاريخ األبكر مما يلي :
أ -عندما يتم توريدها الى الموقع  ،أو

ب-عندما يصبح المقاول مخوال لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات والمواد في حالة

()8/7

تعليق العمل اعماالً للمادة ( . ) 10/ 8

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

أ -المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع  ،و
ب-التخلص من االنقاض وناتب الحفريات والمواد الفائضة االخرى خارج الموقع ( سواء كانت
طبيعية او مصنعة ) اال اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل لموقع .
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الفصل الثامن

المباشرة  ،تأخر اإلنجاز وتعليق العمل
COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

()1/8

مباشرة العمل :

""Commencement of Works

يتعين على المهندس ان يرسل الى المقاول اشعاراً " بتاريخ المباشرة " قبل ( )7ايام على االقل ،

وما لم يتم تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فان تاريخ المباشرة يجب ان يكون خالل ()42
يوماً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول.

يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً ،بعد " تاريخ المباشرة" ،وأن يستمر

()2/8

في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.

""Time for Completion

مدة االنجاز:

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

أ -تحقيق نجاح " االختبارات عند االنجاز"  ،و

ب -انجاز كل االشغال المحددة في العقد  ،كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها او الي قسم منها ،

()3/8

بحيث يمكن اعتبارها انها قد اكتملت الغراض تسلمها بموجب المادة ( . )1/10

برنامب العمل :

""Programme

يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامب عمل زمني مفصل خالل ( )28يوماً من تاريخ

تسلمه الشعار المباشرة بموجب المادة ( )1/8كما يتعين عليه ايضاً ان يقدم برنامجاً معدالً في أي

وقت يتبين فيه ان البرنامب السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ،

على ان يشتمل كل من هذه البرامب على ما يلي :

أ -الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ االشغال بمقتضاه  ،بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة
من مراحل التصميم ( إن وجدت) واعداد وثائق المقاول

والتوريد الى الموقع  ،واالنشاء  ،والتركيب واالختبار  ،و

والشراء ،وتصنيع التجهيزات ،

ب -بيان ادوار المقاولين الفرعيين المسميين لكل مرحلة من مراحل العملو
ج -بيان تسلسل ومواعيد المعاينات واالختبارات المحددة في العقد  ،و

د -تقريرا مسانداً يتناول :

( -)1الوصف العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ  ،و

( -)2بيان تقديرات المقاول المعقولة العداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات
المقاول مصنفة حسب االنواع  ،مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ

الرئيسية .

وما لم يقم المهندس – خالل ( )21يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامب – بالتعليق عليه واعالم
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المقاول عن مدى عدم مطابقة البرنامب للعقد  ،فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه

 ،مع مراعاة التزاماته االخرى وفقاً للعقد  .كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين باالعتماد على
ذلك البرنامب عند التخطيط الداء انشطتهم .

يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس  ،دون تو ٍ
ان ،عن أية احداث محتملة او ظروف
مستقبلية يمكن ان تؤثر تأثيراً عكسياً على تنفيذ االشغال  ،او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر

عمليات التنفيذ  ،ويجوز للمهندس ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به االحداث

المحتملة او الظروف المستقبلية و/او ان يقدم مقترحاته بموجب احكام المادة ( )3/13المتعلقة
بالتغييرات .

اذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامب العمل لم يعد يتوافق مع العقد ( مبيناً
مدى عدم التوافق ) او انه ال يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها ،

()4/8

فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامب معدل الى المهندس اعماالً الحكام هذه " المادة " .

""Extension of Time for Completion

تمديد مدة االنجاز :

يعتبر المقاول مخوالً – اعماال للمادة ( – )1/20بالحصول على تمديد لمدة االنجاز  ،اذا حصل

تأخر او كان متوقعاً ان يحصل تأخر ( والى أي مدى ) في موعد تسليم االشغال لغرض تطبيق
المادة ( ، )1/10وذلك الي من االسباب التالية :

أ -التغييرات  ،اال اذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة ( ، )3/13او أي
تغير جوهري آخر في كمية بن ٍد ما من بنود االشغال المشمولة في العقد  ،او .

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

د -النقص غير المنظور في توفر المستخدمين او اللوازم مما هو ناتب عن انتشار وباء او تغيير
في االجراءات الحكومية  ،او

اي من المقاولين
هـ -أي تأخير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل او افراده  ،او ٍ
االخرين العاملين لحسابه في الموقع .

اذا اعتبر المقاول نفسه مخوال لتمديد ما في " مدة االنجاز "  ،فإنه يتعين عليه ان يشعر المهندس
بذلك اعماال للمادة ( )1/20وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة ()1/20

فان له ان يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له ان يزيد  ،ولكن ليس له ان ينقص التمديد

()5/8

الكلي لمدة االنجاز .

التأخير بسبب السلطات:

""Delays Caused by Authorities

اذا انطبقت الشروط التالية  ،وهي :

أ -بسبب ان المقاول تجاوب بجدية التباع االجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة
المختصة والمشكلة قانونياً في الدولة  ،و
ب -ان هذه السلطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمل المقاول  ،و
ج -ان هذا التأخير او االعاقة لم يكن منظوراً  ،فإن مثل هذا التأخير او االعاقة يمكن اعتباره
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سبباً للتأخير بموجب الفقرة (ب) من المادة ( .) 4/8

نسبة تقدم العمل :

اذا تبين في أي وقت :

""Rate of Progress

أ -ان التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح االنجاز متعذراً خالل مدة االنجاز  ،و /او

ب -ان تقدم العمل قد تخلف ( او سوف يتخلف ) عن توقيت البرنامب الحالي المشار اليه في
المادة ( ، ) 3/8

ولم يكن ذلك راجعاً لسبب من تلك االسباب الواردة في المادة (  ،) 4/8عندئ ٍذ يمكن للمهندس ان

يصدر تعليماته الى المقاول عمالً بالمادة (  ) 3/8ليقوم باعداد برنامب عمل معدل ،مدعماً بتقرير

يبين االساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة
ّ
االنجاز .

وما لم يصدر المهندس تعليمات خالفاً لذلك  ،فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد االساليب
المعدلة  ،التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاول و /او اللوازم ،

على مسؤولية المقاول ونفقته .أما اذا ادت هذه االساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل

كلفة اضافية ،فانه ينبغي على المقاول– عمالً باحكام المادة (  –) 5/2ان يدفع هذه الكلفة

االضافية الى صاحب العمل ،باالضافة الى أية تعويضات عن التأخير( ان وجدت) بموجب المادة (

()7/8

 ) 7/8الحقاً.

تعويضات التأخير :

""Delay Damages

اذا اخفق المقاول في االلتزام بانجاز االشغال وفقاً الحكام المادة ( )2/8فينبغي عليه ان يدفع

لصاحب العمل اعماالً الحكام المادة (  ) 5/2تعويضات التأخير المترتبة على هذا االخفاق ،
وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصة  ،وذلك عن كل يوم
اعتباراً من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ،اال ان مجموع التعويضات المستحقة بموجب

هذه" المادة"  ،يجب ان ال تتجاوز الحد االقصى لتعويضات التأخير ( إن وجدت ) كما هو

منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة .

تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذه االخفاق  ،فيما عدا

حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة (  ) 2/15قبل انجاز االشغال  ،على ان
اداء هذه التعويضات ال يعفي المقاول من أي من التزاماته النجاز االشغال او من أي من واجباته

او التزاماته او مسؤولياته االخرى التي يتحملها بموجب العقد .

()8/8

تعليق العمل :

""Suspension of Works

للمهندس – في أي وقت – ان يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من االشغال
او فيها كلها  .وعلى المقاول خالل هذا التعليق  ،ان يحمي ويخزن ويحافظ على االشغال او ذلك

الجزء منها ضد أي استرداد او خسارة او ضرر .

وللمهندس ايضاً ان يبين اسباب التعليق في اشعاره  .فاذا – والى المدى – الذي يكون فيه
التعليق من مسؤولية المقاول  ،فإن احكام المواد التالية (  ) 11/8 ، 10/8 ، 9/8ال تطبق .
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تبعات تعليق العمل :

""Consequences of Suspension

اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة االنجاز و /او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق
العمل عمالً بالمادة (  ، ) 8/8و /أو استئناف العمل  ،فللمقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس
بذلك  ،لتقدير ما يستحقه المقاول عمالً باحكام المادة (  ) 1/20بخصوص :
أ -أي تمديد في مدة االنجاز بسبب هذا التأخير ،اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ،وذلك
بموجب المادة (  ، ) 4 / 8و

ب -أي كلفة كهذه  ،الضافتها الى قيمة العقد .

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

علماً بأنه ال يستحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه
باصالح ما هو ناتب عن عيب في تصاميمه او مواده او مصنعيته  ،او عن أي اخفاق من قبله

()10/8

في الحماية او التخزين او المحافظة على االشغال عمالً باحكام المادة (. )8/8

الدفع مقابل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل :

"“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension
يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التجهيزات و/او المواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع ،اذا:

أ -كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و /او المواد ،قد تم تعليقه لمدة تتجاوز ()28
يومـاً  ،و

ب -قـــام المقـــاول باالشـــارة علـــى ان تلـــك التجهيـ ـزات و/او المـ ـواد اصـــبحت ملكـ ـاً لصـــاحب العمـــل

()11/8

وفقاً للتعليمات الصادرة عن المهندس .

التعليق المطول :

""Prolonged Suspension

اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة ( )8/8لمدة تتجاوز ( )84يوماً  ،جاز للمقاول ان يطلب

من المهندس ان يصرح له باستئناف العمل ,فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف

العمل خالل الـ ( )28يوماً التالية لتاريخ الطلب  ،جاز للمقاول  ،بعد اشعار المهندس  ،ان يتعامل
مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام " الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من االشغال

 .اما اذا كان التعليق يؤثر على االشغال بمجملها  ،جاز للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد من

قبله عمالً باحكام المادة (. )2/16

()12/8

استئناف العمل "Resumption of Works":

اذا صدرت تعليمات او اذن من المهندس باستئناف العمل ،فانه يتعين على المقاول والمهندس
مجتمعين ،أن يقوما بالكشف على االشغال والتجهيزات والمواد التي تأثرت بالتعليق ،وعلى المقاول

ان يقوم باصالح أي استرداء او عيب او خسارة قد لحق بها خالل فترة التعليق .

PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\procurement 2021\Tender Doc\O-T\O-T-22-0041-A.doc

Part III Section I: Special Specification

53

الفصل التاسع

االختبارات عند االنجاز
TESTS ON COMPLETION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/9

التزامات المقاول "Contractor`s Obligations":

يتعين على المقاول اجراء " االختبارات عند االنجاز " طبقاً الحكام هذا " الفصل " والمادة

( ، )4/7وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة ( -1/4د) .

يتعين على المقاول ان يعلم المهندس باشعار ال تقل مدته عن ( )21يوماً قبل الموعد الذي

يكون فيه المقاول مستعداً الجراء أي من االختبارات عند االنجاز .وما لم يتفق على خالف ذلك
 ،يتم اجراء هذه االختبارات خالل( )14يوماً بعد هذا الموعد  ،في اليوم او االيام التي يقوم

المهندس بتحديدها .

عند تقييم نتائب " االختبارات عند االنجاز"  ،يتعين على المهندس اعتبار هام

تفاوت الثار

استخدام صاحب العمل لالشغال على اداء االشغال او خواصها االخرى  ,وعندما تعتبر
االشغال ،او أي قسم منها ،انها قد اجتازت مرحلة " االختبارات عند االنجاز" ،يقوم المقاول

()2/9

بتقديم تقرير مصدق بنتائب تلك االختبارات الى المهندس .

االختبارات المتأخرة "Delayed Tests":

اذا قام صاحب العمل بتأخير االختبارات عند االنجاز بدون مبرر ،يتم تطبيق احكام الفقرة

الخامسة من المادة ( )4/7و/أو المادة ( )3/10بخصوص التدخل في اجراء االختبارات.

اذا تم تأخير اجراء " االختبارات عند االنجاز" من قبل المقاول بدون مبرر  ،جاز للمهندس ان

يرسل اشعاراً الى المقاول يطلب منه فيه ان يعد الجراء االختبارات خالل ( )21يوما من تاريخ

تسلّم االشعار  ،ويتعين على المقاول ان يجري االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او االيام
التي يحددها المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك.

اما اذا اخفق المقاول في اجراء " االختبارات عند االنجاز " خالل فترة الـ ( )21يوماً  ،جاز

الفراد صاحب العمل ان يقوموا باجراء االختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول  ،وتعتبر تلك

االختبارات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة .

()3/9

اعادة االختبار "Retesting":

اذا اخفقت االشغال او أي قسم منها باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتم تطبيق احكام

المادة ( ) 5/7عليها  .ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته
الي جزء من االشغال ذي العالقة  ،على ان تعاد االختبارات تحت نفس الشروط والظروف .

()4/9

االخفاق في اجتياز االختبارات عند االنجاز :

""Failure to Pass Test onCompletion
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اذا اخفقت االشغال  ،او أي قسم منها  ،في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتها

بموجب المادة ( ، )3/9فان المهندس مخول باتخاذ أي من االجراءات التالية :

أ -أن يأمر بتكرار اعادة االختبارات عند االنجاز مرة اخرى بموجب المادة ( ، )3/9او
ب -اذا كان هذا االخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من االستفادة الكاملة
من االشغال او أي قسم منه ،فللمهندس ان يرفض االشغال او أي قسم منها ( حسب واقع

الحال )  ،وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص

عليها ضمن احكام الفقرة (-4/11ج) ،او

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

في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعاله  ،يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته

االخرى وفقاً للعقد  ،ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسباً لتغطية القيمة المتحققة عن

خفض قيمة االنتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذ االخفاق  ،وما لم يكن هذا التخفيض

المتعلق بهذا االخفاق محدداً في العقد ( أو حددت طريقة احتسابه )  ،فان لصاحب العمل ان
يطلب تقييم التخفيض باحدى الطريقتين التاليتين :

 -1ان يتم االتفاق عليه فيما بين الفريقين ( كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط ) و يدفع
مقابله قبل اصدار شهادة تسلم االشغال  ،او

 -2ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين (  )5/2و (. )5/3
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الفصل العاشر

تسلّم االشغال من قبل صاحب العمل
EMPLYER'S TAKING OVER
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــ

()1/10

تسلم االشغال واقسام االشغال :

""Taking Over of the Works and Sections

باستثناء النص الوارد في المادة ( )4/9بخصوص االخفاق في اجتياز " االختبارات عند
االنجاز"  ،فانه يتعين ان يتم تسلم االشغال من قبل صاحب العمل عندما :

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

 -2يكون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال  ،او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً الحكـام
هـذه " المادة " .

يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار" شهادة تسلم االشغال " في موعد ال يقل
عن ( )14يوماً من التاريخ الذي تكون فيه االشغال – برأي المقاول -انه قد تم انجازها
وانها جاهزة للتسليم ,واذا كانت االشغال مقسمة الى اقسام  ،فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم

أي قسم منها بنفس الطريقة .

يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي  ،خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول :

أ -ان يصدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محدداً فيها التاريخ الذي تعتبر فيه االشغال  ،او

أي قسم منها  ،انه قد تم انجازها بموجب العقد  ،باستثناء اية اعمال ثانوية متبقية

وعيوب ال توثر بشكل جوهري على استعمال االشغال  -أو أي قسم منها – للغرض الذي
انشئت من اجله ( إلى أن أو حينما يتم انجاز هذه االعمال واصالح هذه العيوب ) ،او

ب -ان يرفض الطلب  ،مبيناً االسباب  ،ومحدداً العمل الذي يترتب على المقاول ان يستكمل

انجازه حتى يمكن اصدار شهادة تسلم االشغال  .ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز

التقدم باشعار آخر لتسليم االشغال بموجب احكام هذه " المادة " .
مثل هذا العمل قبل ّ

أما اذا لم يقم المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ
( )28يوماً ،وكانت االشغال او القسم ( حسب واقع الحال) قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقاً
للعقد ،وعندها يجب اعتبار شهادة " تسلم االشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم

()2/10

من تلك الفترة .

تسلم اجزاء من االشغال "Taking Over of Parts of the Works” :

يجوز للمهندس – بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً– ان يصدر شهادة تسلم الي جزء
من االشغال الدائمة .
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ال يجوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من االشغال ( بخالف االستعمال كاجراء مؤقت
منصوص عليه في العقد او تم االتفاق بين الفريقين بشأنه ) اال اذا او الى حين ان يقوم

المهندس باصدارشهادة تسلم االشغال لذلك الجزء  .اما اذا قام صاحب العمل باستخدام أي
جزء قبل اصدار شهادة التسلم  ،فإنه :

أ  -يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله ،
و

ب -تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من االشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ ،
وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به  ،و

ج -يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء  ،اذا طلب المقاول منه ذلك .

بعد قيام المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال لجزء ما من االشغال  ،فانه يجب اتاحة
اقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات الجراء ما تبقى من " اختبارات عند

االنجاز" ,وعلى المقاول ان يقوم باجراء تلك االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عملياً  ،وقبل
انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " التي تخص ذلك الجزء .

اذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل بتسلم جزء ما من االشغال و /او

استخدامه  - ،اال اذا كان ذلك منصوصاً عليه في العقد او تمت موافقة المقاول عليه – فانه

يتعين على المقاول :

( )1ان يرسل اشعاراً الى المهندس  ،و

( )2ان يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة  ،مع مراعاة احكام المادة ()1/20
مضافاً اليها ربح معقول  ،الضافتهما الى قيمة العقد .

ويتعين على المهندس ،بعد تسلمه لمثل هذا االشعار ،ان يقوم عمالً باحكام المادة ()5/3
باالتفاق على تلك الكلفة والربح او تقديرهما .

اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من االشغال (غير القسم ) فان تعويضات التأخير عما

تبقى من االشغال يجب تخفيضها ,وبالمثل ،فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من
االشغال ( ان وجد ) اذا تم تسلم جزء ما منه ،يتم تخفيضها ايضاً ,اما التخفيض في

تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى

القيمة الكلية لالشغـال او القســم من االشغـــال ( حسب واقع الحال ) ويتعين على المهندس
عمالً باحكام المـادة ( ،)5/3ان يقوم باالتفاق عليها او ان يعد التقديرات المتعلقة بهذه
النسب ,علماً بأن احكام هذه الفقرة ال تطبق اال على المقدار اليومي لتعويضات التاخير

بموجب المادة ( )7/8وال تؤثر على قيمة الحد االقصى لها .

()3/10

التدخل في اجراء االختبارات عند االنجاز:

"“Interference with Tests on Completion
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اذا تعذر على المقاول اجراء " االختبارات عند االنجاز" – لفترة تتجاوز ( )14يوماً الي سبب

يعتبر صاحب العمل مسؤوال عنه  ،فانه يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها ( حسب

واقع الحال ) انه قد تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكناً فيه انجاز
االختبارات عند االنجاز.

ويتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقاً لذلك  ،ولكن يتعين على المقاول

ان يقوم باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عملياً قبل انقضاء " فترة

االشعار بالعيوب " ,وعلى المهندس ان يرسل اشعاراً بمهلة ( )14يوماً يتضمن اجراء
االختبارات عند اإلنجاز بموجب الشروط ذات العالقة في العقد .

اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة االنجاز و /او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء

االختبارات عند االنجاز  ،فللمقاول ان يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها
مع مراعاة احكام المادة ( ، )1/20بخصوص -:

أ -أي تمديد في مدة االنجاز مما نتب عن هذا التأخر  ،اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف
يتأخر  ،وذلك بموجب المادة (. )4/8

أ -أي كلفة كهذه مع ربح معقول  ،و اضافتهما الى قيمة العقد .
ب-

()4/10

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

االسطح التي تتطلب اعادتها الى وضعها السابق :
“”Surfaces Requiring Reinstatement

باستثناء ما نص عليه خالفاً لذلك في شهادة تسلم االشغال  ،فان شهادة التسلم الي قسم او

جزء ما من االشغال  ،ال يمكن اعتبارها تصديقاً على انجاز أية ار ٍ
اض او اسطح اخرى تتطلب
اعادتها الى وضعها السابق .
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الفصل الحادي عشر

المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY
ــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

()1/11

إنجاز االعمال المتبقية واصالح العيوب :

""Completion of Outstanding Work and Remedying Defects

لغاية ان تكون االشغال ووثائق المقاول  ،واي قسم منها  ،في الحالة التي يتطلبها العقد
( باستثناء ما قد ينجم عن االستعمال العادي واالستهالك المتوقع ) بتاريخ انقضاء " فترة االشعار بالعيوب "

المتعلقة بها  ،او بعدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عملياً  ،فانه يتعين على المقاول :

أ -انجاز أي عمل متبق اعتباراً من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال  ،خالل مدة معقولة وفقاً
لتعليمات المهندس  ،و

ب -تنفيذ جميع االعمال المطلوبة الصالح العيوب او الضرر وفقاً لتعليمات صاحب العمل

( او من ينوب عنه )  ،بتاريخ او قبل انقضاء فترة اإلشعاربالعيوب في تلك االشغال او في أي قسم منها

( حسب واقع الحال ).

واذا ما ظهر عيب او حدث ضرر ،فانه يتعين على صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ان يرسل للمقاول

()2/11

اشعاراً بها .

كلفة اصالح العيوب " Cost of Remedying Defects":

يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المشار اليها في الفقرة(-1/11ب)على مسؤوليته ونفقته الخاصة،اذا

كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى:

أ -أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه  ،او

ب -تقديم تجهيزات او مواد او مصنعية مخالفة لشروط العقد  ،او
ج -أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .

اما اذا كانت  ،والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي سبب اخر  ،كلياً او جزئياً فانه يجب ابالغ
المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ( او نيابة عنه ) دون تو ٍ
ان وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام المادة

()3/11

( )3/13المتعلقة باجراء التغييرات .

تمديد فترة االشعار بالعيوب :

”“PeriodExtension of Defects Notification
لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي تمديـــد فتـــرة االشـــعار بـــالعيوب فـــي االشـــغال او أي قســـم منهـــا بموجـــب المـــادة

( ،)5/2والـــى الحــ ّـد الـــذي تكـــون فيـــه هـــذه االشـــغال او أي قســ م منهـــا او أي بنـــد رئيســـي مـــن التجهيــزات
( حســــب واقــــع الحــــال بعــــد تســــلمه) ال يمكــــن اســــتعماله لالغـــراض المقصــــودة منــــه  ،وذلــــك بســــبب وجــــود
عيب او ضرر ،اال انه ال يجوز تمديد تلك الفترة الكثر من سنتين .

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

()4/11

لتلك التجهيزات و/او المواد ،لو لم يحصل ذلك

االخفاق في اصالح العيوب " Failure to Remedy Defects" :

اذا اخفق المقاول في اصالح أي عيب او ضرر خالل فترة معقولة  ،جاز لصاحب العمل ( او من ينوب عنه )

ان يرسل اشعا ارً بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعداً آخر الصالح تلك العيوب او االضرار قبل انقضائه

.

واذا اخفق المقاول في اصالح العيب او الضرر في هذا الموعد المشار اليه وترتب على ذلك ان يتم االصالح

على حساب المقاول اعماالً للمادة ( ، )2/11جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االجراءات التالية ( حسب
اختياره ) :

أ -ان يقوم بتنفيذ العمل بنفسه او بواسطة اخرين  ،بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول  ،ولكن دون ان
يتحمل المقاول اية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ  .وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول – اعماال

للمادة ( – )5/2ان يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف الصالح العيب او الضرر
.

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

ج -اذا كـــــان العيـــــب او الضـــــرر يـــــؤدي الـــــى حرمـــــان صـــــاحب العمـــــل بصـــــورة جوهريـــــة ،مـــــن االســـــتفادة
الكاملـــة مـــن االشـــغال أو أي جـــزء رئيســـي منهـــا فلـــه ان ينهـــي العقـــد بكاملـ ـ ه ،او انهـــاءه بالنســـبة لـــذلك
الجــــزء الرئيســــي منهــــا ممــــا ال يمكــــن اســــتخدامه لالغــ ـراض المقصــــودة منــــه ،وبــــدون االجحــــاف بأيــــة

حقــــوق اخــــرى تترتــــب لصــــاحب العمــــل بموجــــب العقــــد ،او غيــــر ذلــــك مــــن االســــباب ،وبحيــــث يكــــون
لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي اســـترداد جميـــع المبـــالغ التـــي تـــم دفعهـــا علـــى االشـــغال او علـــى ذلـــك الجـــزء

( حســـــب واقـــــع الحـــــال ) مضـــــافاً اليهـــــا نفقـــــات التمويـــــل ونفقـــــات التفكيـــــك واخـــــالء الموقـــــع واعـــــادة

()5/11

التجهيزات والمواد الى المقاول .

إزالة االشغال المعيبة :

""Removal of Defective Work

اذا كان العيب او الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة  ،فانه يجوز للمقاول – بعد الحصول

على موافقة صاحب العمل – ان ينقل من الموقع لغرض اصالح اية اجزاء من التجهيزات تكون معيبة او تالفة
 ،اال ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان يزيد قيمة ضمان االداء بما يعادل كامل قيمة

()6/11

االستبدال لتلك التجهيزات المنقولة  ،او ان يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها .

االختبارات االخرى :

""Further Tests

اذا كان العمال اصالح أي عيب او ضرر تأثير على اداء االشغال  ،فإنه يجوز للمهندس ان يطلب إعادة

اجراء أي من االختبارات الموصوفة في العقد  ،على ان يتم ذلك الطلب خالل ( )28يوماً من تاريخ اتمام

اصالح العيب او الضرر .

يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجبها االختبارات السابقة  ،اال ان كلفة اجرائها
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يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤوالً عن العيب او الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة ( )2/11فيما

()7/11

يخص كلفة اعمال االصالح .

حق الدخول الى الموقع :

""Right of Access

الى ان يتم اصدار " شهادة االداء "  ،يظل المقاول متمتعاً بحق الدخول الى االشغال  ،كما يتطلب االمر
بصورة معقولة الغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا " الفصل "  ،اال فيما ال يتعارض مع االعتبارات

()8/11

االمنية المعقولة لصاحب العمل .

واجب المقاول في البحث عن االسباب "Contractor to Search" :

يتعـــين علـــى المقـــاول – اذا طلـــب المهنـــدس ذلـــك – ان يبحـــث بموجـــب توجيهـــات المهنـــدس عـــن اســـباب
أي عيـــب فـــي االشـــغال ,ومـــا لـــم تكـــن كلفـــة اصـــالح العيـــوب علـــى حســـاب المقـــاول بموجـــب احكـــام المـــادة

( ، ) 2/11فانــــه يتعــــين علــــى المهنــــدس ان يقــــدر الكلفــــة المترتبــــة علــــى عمليــــة البحــــث عــــن االســــباب ،
مـــع ربـــح معقـــول  ،بموجـــب احكـــام المـــادة ( )5/3إمـــا باالتفـــاق او باعـــداد التقـــدير الـــالزم لهـــا واضـــافتهما

()9/11

الى قيمة العقد .

""Performance Certificate

شهادة االداء :

ال يعتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته اال بعد ان يقوم المهندس باصدار " شهادة االداء " للمقاول مبيناً
فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل االلتزامات المطلوبة منه بموجب العقد .

يتعــين علــى المهنــدس ان يصــدر " شــهادة االداء " خــالل ( )28يوم ـاً مــن بعــد انقضــاء آخــر فتــرة مــن فت ـرات

االشعار بالعيوب  ،او في اقرب فرصة ممكنـة ,بعـد ان يكـون المقـاول قـد قـدم جميـع " وثـائق المقـاول " وانجـز
االشغال وتم اختبارها بكاملها بما في ذلـك اصـالح ايـة عيـوب فيهـا  ،كمـا يـتم ارسـال نسـخة مـن شـهادة االداء

تلك الى صاحب العمل .

ان " شهادة االداء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثل ًة لقبول االشغال .

()10/11

()11/11

االلتزامات غير المستوفاه :

"" Unfulfilled Obligations

بعد ان يتم صدور " شهادة االداء " ،يبقى كل فريق مسؤوالً عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخـه .وعليـه ،

يظ ّل العقد ساري المفعول بين الفريقين الى ان يتم تحديد طبيعة ومدة االلتزامات غير المستوفاة .

اخالء الموقع:

" "Clearance of Site

يتعين على المقاول  ،عند تسلمه لشهادة االداء  ،ان يزيل من الموقع ما تبقـى مـن معـدات المقـاول  ،والمـواد

الفائضة والحطام والنفايات واالشغال المؤقتة .

واذا لــــم تكــــن جميــــع هــــذه المعــــدات واللـــوازم قــــد تمــــت ازالتهــــا خــــالل ( )28يومـــاً مــــن بعــــد تــــاريخ تســــلم

صـــاحب العمـــل لنســـخة " شــــهادة االداء "  ،فانـــه يحـــق لصـــاحب العمــــل ان يبيـــع او يـــتخلص مـــن بقاياهــــا

 ،ويكــــون صــــاحب العمــــل مخـــوالً بــــأن يســــترد التكــــاليف التــــي تكبــــدها التمــــام عمليــــة البيــــع او الــــتخلص

واستعـادة الموقـع .

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع  .امـا اذا كانـت قيمـة مـا تـم تحصـيله تقـل عمـا انفقـه صـاحب

العمل  ،فانه يتعين على المقاول ان يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل .
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الفصل الثاني عشر

كيل االشغال وتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION
()1/12

كيل االشغال :

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكال االشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا " الفصل " .

""Works to be measured

عندما يطلب المهندس كيل أي جـزء مـن االشـغال فـإن عليـه ان يرسـل إشـعاراً معقـوالً إلـى ممثـل المقـ ـاول ،

والذي يتعين عليه :

أ -ان يمتثــل دون تـو ٍ
ان امــا بالحضــور او ان يرســل ممــثالً آخــر مــؤهالً لمســاعدة المهنــدس فــي اج ـراء
الكيل  ،أو

ب -ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه .

اذا تخلف المقاول عن الحضور او ارسال ممثل عنه  ،فعنـدها يعتبـر الكيـل الـذي يعـده المهنـدس ( أو مـ ن

ينوب عنه ) مقبوالً ككيل صحيح .

وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في العقد  ،حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود  ،فانه

يتعين على المهندس اعدادها وعلى المقاول  ،حينما يدعى لذلك  ،ان يحضر لتفحص القيود لالتفاق

عليها مع المهندس  ،ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة  .فاذا تخلف المقاول عن الحضور تعتبر القيود

مقبولة وصحيحة

أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولـم يوافـق عليهـا و/أو لـم يوقـع عليهـا بالموافقـة ،فإنـه يتعـين عليـه أن

يشعر المهندس بذلك ،مبيناً األمور التي يـزعم بأنهـا غيـر صـحيحة فـي تلـك القيـود ويتعـين علـ ى المهنـدس
بعــد تســلمه لهــذا اإلشــعار ،أن يقــوم بمراجعــة القيــود فإمــا أن يؤكــدها ،أو أن يعــدل عليهــا وفــي حالــة أن

المقاول لم يرسل ذلك اإلشعار إلى المهندس خالل ( )14يوماً من بعد تاريخ دعوته لتفحصها ،فإنها تعتبر

()2/12

مقبولة وصحيحة.

”"Method of Measuremen

أسلوب الكيل :

باستثناء ما يرد خالفاً لذلك في العقد وعلى الرغم من وجود أية اعراف محلية ،يتم الكيل على النحو
التالي :

 -1تكال االشغال كيالً هندسياً صافياً للكميات الفعلية لكل بند من بنود االشغال الدائمة  ،و

()3/12

 -2يكون اسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق.

تقدير القيمة"Evaluation":

باستثناء ما هو وارد خالفاً لذلك في العقد  ،فانه يتعين على المهندس – عمالً باحكام المـادة ( – )5/3أن
يقوم باالتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود االشغال  ،وذلـك باعتمـاد الكيـل

الموافـــق عليـــه او الـــذي يـــتم تقـــديره بموجـــب احكـــام المـــادتين ( 1/12و  )2/12اعـــاله  ،وبســـعر الوحـــدة
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المناسب للبند .

يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محـدد فـي العقـد  ،فـاذا لـم يكـن هـذا البنـد موجـوداً  ،يعتمـد سـعر

الوحــدة لبنــد مشــابه  .ومــع ذلــك فانــه يلــزم تحديــد ســعر وحــدة مناســب جديــد لبنــد مــا مــن االشــغال  ،فــي

الحالتين التاليتين :

أ )1( -اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على ( )10%من الكمية المدونة في جدول الكميات
او أي جدول آخر ،و

المحدد في العقد لهذا البند  ،يتجاوز ()0.01%
التغير في الكمية بسعر الوحدة
ّ
( )2كان حاصل ضرب ّ
من قيمة العقد المقبولة " ،و
( )3كان الختالف الكمية هذا اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد علـى ( ،)1%و

( )4إن هذا البند لم تتم االشارة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثابت "  ،او

ب )1(-ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغييربموجب احكام الفصل " الثالث عشر " و
( )2انه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد  ،و

( ) 3انه ال يوجد له سـعر وحـدة محـدد مناسـب الن طبيعـة العمـل فيـه ليسـت متشـابهة مـع أي بنـد مـن
بنود العقد ,او ان العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من اسعار بنود العقد ذات الصلة  ،مع تعديالت معقولة لشمول اثر
االمور الموصوفة في الفقرتين ( أ ) و  /أو ( ب ) اعاله  ،حسبما هو واجب للتطبيق منها .

واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة

المعقولة لتنفيذ العمل مضافاً اليها ربح معقول ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات عالقة .

والــى ان يحــين وقــت االتفــاق علــى ســعر الوحــدة المناســب او تقــديره فإنــه يتعــين علــى المهنــدس ان يقــوم

()4/12

بوضع سعر وحدة مؤقت الغراض شهادات الدفع المرحلية .

االلغاءات ”Omissions ”:

عندما يشكل الغاء أي عمـل جـزءاً مـا (أو كـالً ) مـن التغييـر ( االمـر التغييـري )  ،ولـم يكـن قـد تـم االتفـاق
على تحديد قيمته  ،فانه :

أ -اذا كان المقاول سوف يتكبد ( او قـد تكبـد ) كلفـة مـا كـان مفترضـاً فيهـا ان تكـون مغطـاة بمبلـغ يشـكل
جزءاً من " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لم يحصل االلغاء  ،و

ب -بالغاء العمل سوف ينتب عنه ( او نتب عنه ) ان هذا المبلغ ال يشكل جزءاً من قيمة العقد  ،و
ج -ان هــذه الكلفــة ال يمكــن اعتبارهــا مشــمولة فــي تقــدير قيمــة أي عمــل بــديل لــه ففــي مثــل هــذه الحالـــة
يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك مع تقديم التفصيالت المؤيدة  .كمـا يتعـين علـى المهنـدس ،
عنــد تســلمه لهــذا االشــعار – عم ـالً باحكــام المــادة ( – )5/3ان يتوصــل باالتفــاق ،او ان يقــوم باعــداد
التقدير الالزم لهذه الكلفة  ،الضافتها الى قيمة العقد.
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الفصل الثالث عشر

التغييرات والتعديالت
VARIATIONS AND ADJUSTMENTS
()1/13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صالحية احداث التغيير "Right to Vary" :

بإمكان المهندس  ،في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم االشغال  ،ان يبادر باحـداث تغييـرات فـي االشـغال ،
سواء من خالل تعليمات يصدرها  ،او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحاً للنظر فيه .
يتعين على المقاول ان يلتزم بكل تغيير ( امر تغييري ) وينفذه بـدون تـو ٍ
ان  ،اال اذا قـدم المقـاول اشـعاراً الـى
المهندس يعلمه فيه بانه ال يستطيع ان يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية  ،علـى
ان يرفق باشـعاره التفصـيالت المؤيـدة لرأيـة  .لـدى تسـلم المهنـدس لمثـل هـذا اإلشـعار  ،يتعـين عليـه امـا ان

يعدل في تعليماته .
يلغى اويثبت او ّ
يمكن ان يشتمل كل تغيير ( امر تغييري ) على ما يلي -:

أ -تغييـ ـرات فـــي الكميـــات الي بنـــد مـــن بنـــود االشـــغال المشـــمولة فـــي العقـــد ( اال ان مثـــل هـــذه التغييـ ـرات
ال تشكل امراً تغييرياً بالضرورة )  ،أو
ب -تغييرات في النوعية او الخصائص االخرى الي بند من بنود االشغال  ،أو
ج -تغييرات في المناسيب واالماكن و/او االبعاد الي جزء من االشغال  ،أو

د -الغاء أي من االشغال ( اال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين )  ،أو

هـ -تنفيذ أي عمل اضافي  ،او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة  -ما لم و حتى
ذلك أي " اختبارات عند االنجاز " متعلقة بها  ،او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال استكشافية
اخرى  ،او
ز -تغييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ االشغال .

()2/13

ال يحق للمقاول ان يجري أي تغيير و/او أي تعديل في االشـغال  ،اال اذا قـام المهنـدس ( أو الـى ان يقـوم )
باصدار تعليمات به او موافقته على اجراءه كتغيير .

القيمية "Value Engineering":
الهندسة
ّ

يمكن للمقاول في أي وقت ان يقدم الى المهندس اقتراحـاً خطيـاً  ،يعـ رض فيـه رأيـه  ،الـذي إن تـم اعتمـاده ،
فانه :
 -1يعجل في انجاز االشغال  ،أو
 -2يخفــض قيمــة االشــغال ( لمصــلحة صــاحب العمــل ) فيمــا يخــص عمليــات التنفيــذ او صــيانة او تشــغيل
االشغال  ،او
 -3يحسن من فاعلية او قيمة االشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل  ،او
 -4انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل .

يتعين ان يتم اعداد االقتـراح علـى حسـاب المقـاول  ،وان يكـون مسـتوفياً لمتطلبـات اجـراء التغييـرات المحـددة
في المادة ( )3/13الحقاً .
اذا اشــتمل عــرض المقــاول  ،الــذي تــتم موافقــة المهنــدس عليــه  ،تعــديالً علــى تصــميم أي جــزء مــن االشــغال
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الدائمة  ،فانه يتعين القيام بما يلي ( اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ) :
أ  -ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء  ،و

ب -تطبق عليه احكام الفقرات ( -1/4أ  ،ب ،ج ،د) المتعلقة بالتزامات المقاول العامة  ،و
ج -اذا ترتــب علــى هــذا التعــديل تخفــيض فــي قيمــة العقــد لهــذا الجــزء  ،فانــه يتعــين علــى المهنــدس  ،عمـالً
باحكـــام المـــادة ( )5/3ان يقـــوم باالتفـــاق علـــى او تقـــدير بـــدل االتعـــاب المترتـــب علـــى تعـــديل التصـــميم
لتضمينه في قيمة العقد  .ويكون هذا البدل مساوياً لـ ( )50%من الفرق بين المبلغين التاليين :
( -)1التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجـزء  ،ممـا هـو نـاتب عـن التعـديل  ،باسـتثناء التعـديالت
بســبب تغييــر التشــريعات بموجــب المــادة (  ، )7/13والتعــديالت بســبب تغيــر التكــاليف بموجــب
المادة ( ، )8/13و
( - )2التخفيض الحاصل ( ان وجـد ) فـي قيمـة تلـك االجـزاء المغيـرة بالنسـبة لصـاحب العمـل  ،مـأخوذاً
في االعتبار اي نقص في النوعية او العمر المتوقع او الفاعلية التشغيلية .

()3/13

اال انه اذا وجد أن قيمة ( )1تقل عن قيمة ( ، )2فعندها ال يحتسب أي بدل لالتعاب .

اجراءات التغيير"Variation Procedure" :

ٍ
بتغيير مـا  ،فإنـه يتعـين علـى المقـاول ان
اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول  ،قبل اصدار التعليمات

يستجيب للطلب كتابياً في اسرع وقت ممكـن عمليـاً  ،امـا بإبـداء اسـباب عـدم قدرتـه علـى االمتثـال ( ان كـان
هذا هو الحال ) ،او بأن يقدم ما يلي :

أ  -وصفاً لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامب العمل لتنفيذها  ،و
ب -مقترحات المقاول الي تعديل يلـزم ادخالـه علـى برنـامب العمـل المقـدم منـه بموجـب المـادة ( ،)3/8واثـره
على مدة االنجاز  ،و
ج -اقتراح المقاول بخصوص تقدير قيمة التغيير .
يتعين على المهنـدس  ،باسـرع مـا يمكـن عمليـاً  ،بعـد تسـلمه القتـراح المقـاول ( بموجـب المـادة ( )2/13او
لغير ذلك ) ان يرد على المقاول إما بالموافقة او عدم الموافقة او ان يرسل تعليقاته عليه  ،علماً بأنه يتعين
على المقاول ان ال يؤجل تنفيذ أي عمل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد .
أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما  ،مع طلب تسجيل النفقات  ،يجب ان تصدر من المهندس الى المقـاول  ،وعلـى
المقاول ان يعلمه بتسلم تلك التعليمات .
يتم تقدير قيمة كل " تغيير" بموجب احكام " الفصل الثاني عشر"  ،اال اذا اصدر المهنـدس تعليماتـه او وافـق
على غير ذلك عمالً باحكام هذا الفصل " .

()4/13

الدفع بالعمالت الواجب الدفع بها :

""Payment in Applicable Currencies

اذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة  ،فعندها  ،اذا تم االتفاق على أي تعديل لالسعار
او الموافقة عليه  ،ان تم اجراء تقدير بشأنه  ،كما ذكر اعاله  ،فانه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل
اء عليه  ،فانه يجب االشارة الى النسب الفعلية او المتوقعة
عملة من العمالت الواجب الدفع بها  .وبن ً
للعمالت التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير  ،ونسب العمالت المختلفة المحددة لدفع قيمة
العقد .

PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\procurement 2021\Tender Doc\O-T\O-T-22-0041-A.doc

65

()5/13

Part III Section I: Special Specification

المبالغ االحتياطية " Provisional Sums" :

يــــتم اســــتخدام كــــل مبلــــغ احتيــــاطي فقــــط كليـــاً او جزئيـــاً وفقـــاً لتعليمــــات المهنــــدس  ،ويــــتم تعــــديل قيمــــة
العقد وفقاً لذلك .

ال يشمل المبلغ االجمالي الذي يدفع للمقاول اال تلك المبالغ المتعلقة بالعمـل او اللـوازم او الخـدمات التـي تـم

رصد المبلغ االحتياطي الجلها  ،وفقـاً لتعليمـات المهنـدس  .ولكـل مبلـغ احتيـاطي يجـوز للمهنـدس ان يصـدر
تعليمات بخصوص ما يلي -:

أ -لعمــل ينفــذه المقــاول ( بمــا فــي ذلــك التجهيـزات او المـواد او الخــدمات المطلــوب تقــديمها )  ،ويــتم تقــدير
قيمته كتغيير بموجب المادة ( )3/13و/أو

ب -التجهيـزات او المـواد او الخــدمات التــي يــتم شـراؤها مــن قبــل المقــاول  ،ويــتم تقــدير قيمتهــا علــى النحــو
التالي  ،الضافتها إلى قيمة العقد :

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

 -2مبلغاً مقابل المصاريف االدارية والربح  ،محسوباً كنسبة مئوية من هذه المبـالغ الفعليـة بتطبيـق النسـبة

المئوية ذات الصلة ( إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة  ،فان لم ترد مثل هـذه النسـبة
في الجداول  ،فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة .

يتعين على المقاول  ،عندما يطلب المهندس منه ذلك  ،ان يقدم له العـروض المسـعرة والفـواتير والمسـتندات

والحسابات او االيصاالت االثباتية .

()6/13

العمل باليوميه "DayWork" :

لالعمال الصغيرة او ذات الطبيعة الطارئة  ،يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس
العمل باليومية ،وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول " العمل باليومية " المشمولة بالعقد  ،وباالجراءات المحددة

تالياً اما اذا لم يوجد جدول " للعمل باليومية " مشموالً في العقد ،فان احكام هذه المادة ال تطبق.

يتعين على المقاول – قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم – ان يقدم الى المهنـدس العـروض المسـعرة  ،كمـا انـه
يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع ان يقدم الفـواتير والمسـتندات والحسـابات او االيصـاالت المتعلقـة بـأي

من هذه اللوازم .

وباستثناء اية بنود لـم يـتم تحديـدها فـي جـدول العمـل باليوميـة للـدفع مقابلهـا ،فانـه يتعـين علـى المقـاول ان

يقدم كشوفاً يومية دقيقة ( علـى نسـختين ) تتضـمن التفاصـيل التاليـة للمـوارد التـي تـم اسـتخدامها فـي تنفيـذ

عمل اليوم السابق :

أ -اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول  ،و

ب -تحديد انواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة  ،و
ج -كميات وانواع التجهيزات والمواد المستعملة .

يقــوم المهنــدس بتوقيــع نســخة واحــدة مــن كــل كشــف اذا وجــده صــحيحاً او وافــق عليــه  ،ومــن ثــم يعيــده الــى
المقاول  .الحقاً لذلك يقوم المقاول بتقديم كشف مسعر بهـذه المـوارد الـى المهنـدس قبـل تضـمينه فـي كشـف

()7/13

الدفعة التالية بموجب احكام المادة (. )3/14

لتعديالت بسبب تغيير التشريعات"Adjustments for Changes in Legislation ":
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يتعين ان تعدل قيمة العقد لمراعاة اية زيادة او نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قـوانين الدولـة (بمـافي
سن قوانين جديدة والغاء او تعديل قوانين قائمة) او في التفسيرات القضائية او الحكوميـة الرسـمية لهـا،
ذلك ّ
اذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ االساسي  ،ونتب عنه تأثير على اداء المقاول اللتزاماته بموجب العقد .

اذا تكبد المقـاول ( او كـان سـيتكبد ) تـأخيراً و  /او كلفـة اضـافية نتيجـة لهـذه التغييـرات فـي القـوانين او فـي

تلك التفسيرات  ،مما حصل بعد التاريخ االساسي  ،فانه يتعين على المقاول ان يرسـل إشـعاراً الـى المهنـدس
بذلك  ،لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة ( )1/20بخصوص :

أ -تمديد مدة االنجـاز بسـبب التـأخير الحاصـل  ،اذا كـان االنجـاز قـد تـأخر او سـوف يتـأخر  ،وذلـك بموجـب
المادة ( )4/8و

ب -أي كلفة كهذه الضافتها الى قيمة العقد .

()8/13

وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار  ،فانه يتعـين عليـه – عمـالً باحكـ ام المـادة ( – )5/3ان يتوصـل الـى
اتفاق عليها او ان يعد التقديرات الالزمة بخصوص هذه االمور .

تغير التكاليف :
التعديالت بسبب ّ
""Adjustments for Changes in Cost

أن مصــطلح " جــدول بيانــات التعــديل ال ـوارد فــي هــذه المــادة " يعنــي جــدول بيانــات التعــديل المعبــأ والمرفــق
بملحق عرض المناقصة  ،وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول  ،فان مضمون هذه المادة ال يطبق .

في حالة تطبيـق احكـام هـذه " المـادة "  ،فـإن المبـالغ التـي تـدفع للمقـاول يجـب ان يـتم تعـديلها لتشـمل اثـر

الزيــادة او النقصــان بســبب أي ارتفــاع او انخفــاض يط ـرأ علــى اجــور االيــدي العاملــة او علــى اســعار الل ـوازم
وغيرها من مدخالت االشـغال مـن خـالل تطبيـق المعـادالت المدرجـة فـي هـذه " المـادة "  ،والـى المـدى الـذي

يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفاع او انخفاض فـي الكلفـة غيرمغطـى ضـمن احكـام هـذه المـادة او

احكام أي مادة اخرى في العقد ،فان " قيمة العقد المقبولة " تعتبر انهـا تحتـوي علـى مبلـغ عرضـي للتعـويض

عن التقلبات االخرى في الكلفة .

يـتم احتسـاب التعـديل فــي المبـالغ المسـتحقة الـدفع الــى المقـاول ( كمـا يـتم تقــدير قيمتهـا باسـتعمال الجــداول
المناسبة ومن خالل تصديق شهادات الدفع ) وذلك بتطبيق المعادلـة التاليـة  ،وذلـك لحـاالت الـدفع بـالعمالت

المختلفة ٍ
كـل علـى حـدة  ،علمـاً بـأن هـذا التعـديل ال يسـري علـى أي عمـل يـتم تقـديره علـى اسـاس الكلفـة او
االسعار الدارجة .

أما المعادلة فتكون بالصيغة التالية -:

معامل التعديل (ت ن ) = أ  +ب ( ع ن/ع + )0ج ( م ن/م + )0د ( ل ن /ل+ )0

حيث :

Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ...

ت = معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقد خـالل الفتـرة الزمنيـة (ن) مقـدرة
باالشهر  ،اال اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة .
أ = معامل ثابت يتم تحديده فـي جـدول بيانـ ات التعـديل ذات الصـلة  ،ويمثـل الجـزء غيـر القابـل للتعـديل مـن
الدفعات التعاقدية .
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ب ،جـ ،د = معامالت التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلـة فـي تنفيـذ االشـغال كالعمالـة والمعـدات
والمواد .

(ع ن ،م ن ،ل ن)= مؤشرات الكلفة الحالية او االسـعار المرجعيـة للفتـرة ( ن ) معبـراً عنهـا بعملـة الـدفع ذات

الصــلة  ،ويطبــق كــل واحــد منهــا علــى عنصــر الكلفــة المجــدول ذي الصــلة  ،وذلــك فــي
التاريخ الذي يسـبق اليـوم االخيـر مـن الفتـرة ( التـي تتعلـق بهـا شـهادة الـدفع المعنيـة) بـ ـ

( )49يوماً .

(ع ،0م ،0ل =)0مؤشرات االسعار " االساسـية او المرجعيـة لعناصـر الكلفـة فـي موعـد التـاريخ االساسـي لكـل
عملة من العمالت .

على ان يتم استعمال " مؤشرات االسعار " او االسعار المرجعية المحددة في جدول بيانات التعديل  ،واذا كان
هنالك شك في مصدرها  ،فيتم تقديرها من قبل المهندس  .ولهذا الغرض فانه يجب االسترشاد بقيم "مؤشرات

االسعار " بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المـذكور ،ولـو ان هـذه التـواريخ ( وكـذلك هـذه القـيم ) قـد ال
تتالءم مع مؤشرات االسعار المرجعية .

في الحاالت التي تكون فيهـا " عملـة مؤشـر االسـعار " غيـر العملـة المحـددة فـي الجـدول  ،فانـه يجـب اجـراء

التحويل الالزم في اسعار العمالت باعتماد سعر البيع المحـدد مـن قبـل البنـك المركـزي بتـاريخ انطبـاق مؤشـر

االسعار .

والــى ان يحــين الوقــت الــذي يكــون فيــه تحديــد مؤشـرات االســعار متاحـاً  ،فإنــه يتعــين علــى المهنــدس وضــع
مؤشر مؤقت لغرض اصدار شهادات الدفع المرحلية  ،وفي الوقـت الـذي يصـبح فيـه مؤشـر االسـعار متاحـاً ،

يعاد احتساب قيمة التعديل وفقاً لذلك .

اذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز  ،فانـه يـتم احتسـاب التعـديل علـى المبـالغ المسـتحقة

بعد مدة االنجاز بواسطة أي من االسلوبين التاليين :

 -1كل مؤشر سعر او سعر واجب التطبيق في اليـوم التاسـع واالربعـين قبـل تـاريخ انقضـاء " مـدة االنجـاز "
لالشغال  ،او

 -2دليل االسعار او السعر الحالي ،
ايهما افضل لصاحب العمل .

أما بخصوص معـامالت التـوزين ( ب ،ج  ،د ) للعناصـر المكونـة للكلفـة ( ع  ،م  ،ل ) المحـددة فـي جـدول
بيانـات التعـديل  ،فإنـه ال يعــاد النظـر فيهـا اال اذا اصــبحت غيـر معقولـة  ،او غيـر متوازنــة  ،او انهـا لـم تعــد

تنطبق  ،نتيجة للتغييرات .

الفصل الرابع عشر
قيمة العقد والدفعات
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CONTRACT PRICE AND PAYMENTS

()1/14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيمة العقد ""The Contract Price:

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فانه :

أ  -يتم االتفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة (  ، ) 3/12وتكون هذه القيمة خاضعة الي
تعديالت تتم بموجب احكام العقد  ،و

ب -يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها من قبله بموجـب العقد،
وال ي تم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي المـادة (

 ، ) 7/13و

ج -ان الكميات المدونة في جدول الكميات او غيره من الجـداول هـي كميـات تقريبيـة  ،وال تعتبـر بأنهـا هـي
الكميات الفعلية والدقيقة :

 -1لتلك االشغال المطلوب من المقاول تنفيذها  ،او
 -2الغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و

د  -يتعين على المقاول ان يقدم الى المهنـدس  ،خـالل ( )28يومـاً مـن تـاريخ المباشـرة  ،اقتراحـه المتعلـق

بتحليـل السـعر لكـل بنـد تـم تسـعيره فـي الجـداول كمبلـغ مقطـوع  .وللمهنـدس ان يعتبـر هـذا التحليـل عنــد

()2/14

اعداده شهادات الدفع  ،اال انه ال يعتبر ملزماً باعتماده .

الدفعة المقدمة ”Advance Payment ”:

يدفع صاحب العمل الى المقاول دفعة مقدمة  ،كقرض بـدون فائـدة الغـراض التجهيـز  ،عنـدما يقـدم المقـاول

الكفالــة المطلوبــة منــه بموجــب احكــام هــذه " المــادة " .ويكــون اجمــالي قيمــة الدفعــة المقدمــة وطريقــة دفــع
اقساطها ( ان تعددت ) والعمالت التي يتم دفعها بها  ،باالسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة .

ما لـم  ،والـى ان يتسـلم صـاحب العمـل هـذه الكفالـة  ،او اذا لـم يكـن قـد تـم تحديـد قيمـة الدفعـة المقدمـة فـي

ملحق عرض المناقصة  ،فان احكام هذه المادة ال تطبق .

يقوم المهندس بعد تسلمه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة عمالً باحكام المادة ( )3/14باصـدار شـهادة دفـع
مرحلية للقسط االول من تلك الدفعة  ،وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم :

 -1ضمان االداء بموجب المادة ( ، )2/4و

 -2كفالة ال دفعة المقدمـة مسـاوية فـي قيمتهـا وعمالتهـا لقيمـة الدفعـة المقدمـة  ،وبحيـث تكـون صـادرة عـن
كيان مالي ومن داخل دولة ( او نظام تشريعي آخر ) يوافق عليهما صاحب العمل  ،وتكـون هـذه الكفالـة
بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل .
يتعين على المقاول المحافظة على استمرار صالحية كفالة الدفعة المقدمـة حتـى سـداد قيمـة الدفعـة المقدمـة
الى صاحب العمل بكاملها  ،ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالـة اوالً بـاول بالقدرالمسـترد مـن المقـاول كمـا
يـتم بيانــه فــي شــهادات الــدفع  .واذا كــان مــن بــين شـروط الكفالــة انقضــائها بتــاريخ محــدد  ،ولــم يكــن قــد تــم
استرداد قيمتها قبل ( )28يومـاً مـن تـاريخ حلـول موعـد انقضـائها  ،فإنـه يتعـين علـى المقـاول فـي مثـل هـذه
الحالة  ،ان يمدد صالحيتها الى حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل .
يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصميات بنسب مئوية من شـهادات الـدفع  ،علـى النحـو التـالي،
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ما لم يكن قد تم تحديد نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة :
أ  -كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة ( باستثناء الدفعة المقدمة والخصميات االخـرى

()3/14

ورد المحتجزات ) ما يتجاوز ( )%10من قيمة العقد المقبولة مخصوماً منها المبالغ االحتياطية  ،و
ب -يــــــتم اجــــ ـراء الخصــــــميات بنســــــبة اســــــتهالك الــــــدين لـ ــــــ ( )25%مــــــن قيمــــــة كــــــل شــــــهادة دفــــــع
ورد المحتج ـزات ) بــالعمالت ونســب الخصــم مــن
( باســتثناء قيمــة الدفعــة المقدمــة والخصــميات االخــرى ّ
الدفعة المقدمة  ،حتى ذلك الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة .
اذ ا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشغال او قبل انهاء العقـد بموجـب احكـام
" الفصل الخـامس عشـر " او الفصـل السـادس عشـر"أو انهـاء العقـد بموجـب احكـام الفصـل االتاسـع عشـر"–
المسدد يصبح مستحقاً وواجب السـداد فـوراً مـن المقـاول
حسب واقع الحال – فإن رصيد الدفعة المقدمة غير
ّ
الى صاحب العمل .

تقديم طلبات الدفع المرحلية :

”” Certificate Application for Interim Payment

يتعــــــين علــــــى المقــــــاول ان يقــــــدم الــــــى المهنــــــدس بعــــــد نهايــــــة كــــــل شــــــهر كشــــــف المطالبــــــة بالــــــدفع

( من  6نسخ ) وبحيث يكون الكشف معدا علـى النمـوذج المعتمـد مـن قبـل المهنـدس  ،ومبينـاً فيـه تفاصـيل
المبالغ التي يعتبر المقاول انها تستحق له  ،ومرفقاً به الوثائق المؤيدة  ،بمـا فـي ذلـك التقريـر الشـهري عـن
تقدم العمل خالل هذا الشهر بموجب احكام المادة (.) 21/4

يجــب ان يشــتمل كشــف المطالبــة بالــدفع المفــردات التاليــة  ،حســب انطباقهــا  ،والتــي يجــب ان يعبــر عنهــا
بعمالت الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد  ،وبالترتيب التالي - :

أ  -القيمــة التعاقديــة التقديريــة لالشــغال المنفــذة ووثــائق المقــاول المنتجــة حتــى نهايــة الشهـــر ( شــامل ًة
التغييرات  ،ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات :ب  ،ج ،د ،هـ  ،و  ،ز ادناه )  ،و
تغيــ ـر التشــــريعات او بســــبب
ب-أي مبــــالغ يجــــب اضــــافتها او خصــــمها مقابــــل تعــــديل االســــعار بســــبب ّ
تغير التكاليف ،عمالً باحكام المادتين (  7/13و  ،)8/13و
ج -أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات ،وبواقع النسبة المئوية المحـددة فـي ملحـق عـرض المناقصـة اقتطاعـاً
مــن اجمــالي المبــالغ المتحققــة اعــاله  ،حتــى ان تبلــغ الخصــميات المحتجــزة لــدى صــاحب العمــل الحــد
االقصى لقيمة المحتجزات ( ان وجد) كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة  ،و
د -ايــة مبــالغ يجــب اضــافتها او خصــمها بخصــوص الدفعــة المقدمــة واســتردادها  ،بموجــب احكــام المــادة
( ، )2/14و
هـ-أية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص التجهيزات والمواد بموجب احكام المادة ( ، )5/14و
و -اي إضافات او خصميات اخرى تكون قد أصـبحت مسـتحقة بموجـب أي مـن احكـام العقـد  ،او لغيـر ذلـك
من االسباب  ،بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرين "  ،و

()4/14

ز -خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة .

جدول الدفعات ": "Schedule of Payments

اذا تضمن العقد جدوال للدفع محدداً فيه طريقة دفع قيمة العقـد علـى اقسـاط  ،عندئـ ٍذ  ،ومـا لـم يكـن قـد نـص
على غير ذلك في هذا الجدول :
أ -إن االقساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة (-3/14أ) اعــاله،
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و
ب-ال تطبق المادة ( )5/14المتعلقة بالتحضيرات  ،و

()5/14

ج-اذا لم تكن هذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال  ،ووجد بأن التقدم الفعلي
لالشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات  ،فللمهندس عندئذ ،ان يشرع بتطبيق احكام
تقدم العمل
المادة ( )5/3لالتفاق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدى الذي تاخر به ّ
عن ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق لالقساط .
أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات  ،فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غيـر ملزمـة للـدفعات
التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية على ان يتم تقديم التقدير االول خـالل ( )42يومـاً
مــن تــاريخ المباشــرة ويســتمر تقــديم التقــديرات المصــححة فــي نهايــات الــدورات الربعيــة ،الــى ان يــتم اصــدار
شهادة تسلم االشغال .

التجهيزات والمواد المقصود استعمالها في االشغال ( التحضيرات ) :

”"Plant and Materials Intended for the Works

اذا كانت احكام هذه " المادة" تنطبق  ،يتم تضمين شهادات الدفع المرحليـة  ،عمـالً باحكـام الفقـرة (– 3/14
هـ ) ما يلي -:
 -1مبلغاً مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في االشغال الدائمة  ،و
 -2التخفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثـل هـذه التجهيـزات والمـواد قـد دخلـت كجـزء مـن
االشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة (-3/14أ) .

اذا لــم تكـــن القــوائم المشـــار اليهــا فـــي الفقـــرتين ( ب – )1و (ج )1-ادنـــاه مشــمولة ضـــمن ملحـــق عـــرض
المناقصة  ،فان احكام هذه المادة ال تطبق .

يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم استيفاء الشروط التالية :
يتعين على المهندس ان ّ
أ -ان يكون المقاول :

 -1قد احتفظ بقيوٍد وافيـة جـاهزة للمعاينـة ( بمـا فيهـا طلبـات الشـراء وااليصـاالت  ،والتكـاليف  ،واسـتعمال
التجهيزات والمواد )  ،و

 -2قد قدم كشفاً بكلفة شراء وايصال التجهيزات والمواد الى الموقع  ،مؤيداً ببيانات اثباتية كافية ,
وان أيا مما يلي -:

ب -ان التجهيزات والمواد ذات العالقة :

 -1هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها  ،و
 -2انها قد تم شحنها باتجاه الدولة  ،أي الى الموقع  ،عمالً باحكام العقد  ،و

 -3انها موصوفة ضمن سند شحن صحيح او أي اثبات اخـرى للشـحن  ،وتـم تسـليمها الـى المهنـدس مـع
بيانات دفع اجرة الشحن والتأمين  ،وغيرها من وثائق االثباتات المطلوبـة  ،وكفالـة بنكيـة معـدة علـى
نمــوذج وصــادرة عــن كيــان مــالي موافــق عليهــا مــن قبــل صــاحب العمــل وبالمبــالغ والعمــالت المحــددة
بموجب احكـام هـذه " المـادة"  .يمكـن ان تكـون هـذه الكفالـة بنمـوذج مماثـل لنمـوذج الدفعـة المقدمـة

المشــار اليــه فــي المــادة ( ، )2/14شــريطة ان تظــل ســارية المفعــول حتــى يــتم ايصــال التجهي ـزات
والمواد وتخزينها بشكل مالئم في الموقع  ،وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء  ،او :
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ج -ان التجهيزات والمواد ذات العالقة :

 -1هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع  ،و
2

انهـــا قـــد تـــم ايصـــالها وتخزينهـــا فـــي الموقـــع بصـــورة مناســـبة وحمايتهـــا ضـــد الفقـــدان او الضـــرر او

االسترداء ،ويظهر انها تفي متطلبات العقد .

عندها يكون المبلغ االضـافي الـذي يـتم تصـديقه معـادالً (  ) 80%مـن تقـديرات المهنـدس لكلفـة التجهيـزات
والمواد ( بما في ذلك كلفة االيصال الى الموقع )  ،مع االخذ في الحسبان الوثـائق المـذكورة فـي هـذه المـادة

والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد .

تكون العمالت لهذا المبلغ االضافي مماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بموجـب الفقـرة (-3/14أ)

فـي ذلـك الوقــت  ،يجـب مراعــاة ان تكـون شــهادة الـدفع شــاملة التخفـيض الــذي يجـب تطبيقــه  ،والـذي يعتبــر

معــادالً لمــا يطبــق علــى هــذا المبلــغ والــدفع بــانواع ونســب العمــالت الواجــب تطبيقهــا  ،لهــذه القيمــة االضــافية

للتجهيزات والمواد ذات العالقة .

()6/14

اصدار شهادات الدفع المرحلية

""Issue of Interim Payment Certficates

لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حين ان يتسلم صاحب العمل ضمان االداء ويوافـق عليـ ـه

 ،وبعدها يتعين على المهنـدس – خـالل مـدة ( )28يومـاً مـن تـاريخ تسـلمه لكشـف الدفعـة والوثـائق المؤيـدة

لها  -ان يصدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحليـة مبينـاً فيهـا المبلـغ الـذي يقـدر المهنـدس انـه يسـتحق
للمقاول بصورة منصفة  ،ومرفقاً بها التفاصيل المؤيدة .

اال ان المهندس ال يعتبر ملزماً قبل صدور " شـهادة تسـلم االشـغال " باصـدار أي شـهادة دفـع مرحليـة  ،اذا

كانت قيمتها ( بعد خصم المحتجزات واالقتطاعات االخرى ) اقل من الحد االدنى ( ان وجد ) للدفعة المرحليـة
المشـار اليــه فــي ملحــق عــرض المناقصــة  ،وفــي مثــل هــذه الحالــة يتعــين علــى المهنــدس ان يشــعر المقــاول

بذلك.

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

أ -اذا كان أي شئ تم توريده او أي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد  ،فيمكن حبس كلفـة
االصالح او االستبدال حتى يتم انجاز ذلك االصالح او االستبدال  ،و  /أو
ب-اذا كان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء أي عمل او التزام وفقاً للعقد وتم إشعاره بذلك من قبل
المهندس جاز حبس قيمة هذا العمل او االلتزام حتى يكون العمل او االلتزام قد تم تنفيذه .
يجــوز للمهنــدس  -فــي أي شــهادة دفــع  -ان يقــوم بعمــل أي تصــحيح او تعــديل كــان يجــب اج ـراؤه بشــكل
مناســب علــى قيمــة أي شــهادة دفــع ســابقة ،كمــا ان أي شــهادة دفــع ال يمكــن اعتبارهــا مؤش ـراً علــى رضــا

()7/14

المهندس او موافقته او قبوله او اقتناعه.

الدفع للمقاول

"Payment ":

يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول :
أ -القسط االول من الدفعة المقدمة خالل ( )42يوماً من تاريخ اصدار كتاب القبـول  ،او خـالل ( )21يومـاً
من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان االداء  ،عمالً بالمادة ( )2/4ولكفالة الدفعة المقدمة عمالً بالمـادة
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( )2/14ايهما كان متأخراً اكثر  ،و

ب -المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية  ،خالل ( )56يوماً من تاريخ تسلم المهندس لكشـف الدفعـة والوثـائق
المؤيدة له  ،و

ج -المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خالل ( )56يوماً من تاريخ تسلم صاحب العمل لشـهادة الدفعـة
هذه.

يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة  ،وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي

يعينه المقاول في دولة الدفع ( لهذه العملة ) والمحددة في العقد .

()8/14

الدفعات المتأخرة " Delayed Payment ":

اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة ( ، )7/14فانه يحق له ان يتقاضى نفقات

التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له  ،بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير  .وتحسب هذه المدة اعتباراً
من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة ( )7/14بغض النظر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع المرحلية ( في

حالة الفقرة  – 7/14ب) .

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم

السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع  ،مضافاً اليها ( )3%ويتعين دفعها بالعملة

المحددة لها .
ّ
يكون المقاول مستحقاً لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق ،و دون االجحاف بأي حق

()9/14

او تعويض آخر .

رد المحتجزات ” Payment of Retention Money ”:

عندما يتم اصدار " شهادة تسلم االشغال " يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول

رد نسبة معينة من المبالغ المحتجزة
 .اما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من االشغال  ،فانه يتم ّ
باحتساب القيمة النسبية لذلك القسم او الجزء  ،وتكون هذه النسبة بواقع ( )40%من النسبة الناتجة عن
قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها .

يحق للمقاول فور إنقضاء آخر فترة من " فترات االشعار بالعيوب "  ،استرداد رصيد المحتجزات المتبقي
بشهادة مصدقة من قبل المهندس  .اما بالنسبة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب لقسم ما من

االشغال  ،فانه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل (  ) 40%من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد
المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها  ،وذلك فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب

المتعلقة به .

اال انه اذا تبقت اشغال اصالحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر"  ،فان المهندس مخول بحجب

تصديق الكلفة التقديرية لتلك االصالحات الى ان يتم تنفيذها .

عند احتساب هذه النسب  ،ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في االسعار بسبب تغيير التشريعات عمالً

()10/14

تغير التكاليف عمالً باحكام المادة (.)8/13
باحكام المادة ( )7/13او بسبب ّ

كشف دفعة االنجاز ( عند تسليم االشغال):
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""Statement at Completion

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز (  )84يوماً من تاريخ تسلمه لشـهادة تسـلم

االشغال  ،كشف دفعة االنجـاز – علـى ( )6نسـخ – مـع الوثـائق المؤيـدة  ،حسـب متطلبـات المـادة ()3/14

مبيناً فيه :

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

ج -تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد  ،على ان يتم تقديم
تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة االنجاز  ،ومن ثم يقوم المهندس

()11/14

بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة (.)6/14

طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ) :

"Application for Final Payment Certificate

ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل ( )56يوماً من تاريخ تسلمه شهادة االداء ،مسودة

المستخلص النهائي – على ( )6نسخ – مع الوثائق المؤيدة ،بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس -ومبيناً
فيها تفاصيل ما يلي -:

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

ب -أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها بموجب العقد ،او لغير ذلك .

اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي  ،او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ،
فانه يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها المهندس بصورة
معقولة  ،وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها  ،مع مالحظة ان هذا الكشف بالصورة

المتفق عليها  ،يسمى في هذه الشروط بـ ( المستخلص النهائي ) .
مع ذلك ،اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول  ،واية تعديالت لمسودة المستخلص
النهائي التي يتم االتفاق عليها  ،وجود خالف ما  ،فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب
العمل شهادة دفع مرحلية عن تلك االجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي ( مع ارسال نسخة
منها الى المقاول ) .

فض الخالف نهائياً بموجب احكام المادة ( )4/20او تمت تسويته بموجب احكام المادة
بعد ذلك  ،اذا تم ّ
( )5/20فانه يتعين على المقاول عندئ ٍذ اعداد وتقديم " المستخلص النهائي " الى صاحب العمل  ،مع

()12/14

ارسال نسخة منه الى المهندس .

المخالصـة "Discharge" :

ينبغي على المقاول ،عند تقديمه المستخلص النهائي ان يسلم صاحب العمل اقراراً خطياً يثبت فيه ان "

المستخلص النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما

يتصل به  ،ويمكن النص في هذه المخالصة على انها ال تصبح نافذة المفعول اال بعد اعادة ضمان االداء

الى المقاول وتسلّمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له ،وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة
من هذا التاريخ .
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إصدار شهادة الدفعة الختامية:

""Issue of Final Payment Certificate

ينبغـــي علـــى المهنـــدس خـــالل ( )28يومـ ـاً مـــن تســـلمه" المســـتخلص النهـــائي" بموجـــب المـــادة ()11/14

والمخالصة بموجب المادة ( ،)12/14ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية ،مبيناً فيها -:

أ -المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية ،و

ب -الرصيد المستحق (إن وجد) من صاحب العمل الى المقاول او من المقـاول الـى صـاحب العمـل ( حسـب
واقــع الحــال) وذلــك بعــد احتســاب جميــع الــدفعات التــي دفعهــا صــاحب العمــل  ،ورصــيد االقتطاعــات التــي

تستحق لصاحب العمل بموجب العقد .

اذا لم يقم المقـاول بتقـديم " المسـتخلص النهـائي " عمـالً باحكـام المـادة ( )11/14والمخالصـة عمـالً باحكـام

المــادة ( ، )12/14فإنــه يتعــين علــى المهنــدس ان يطلــب منــه القيــام بــذلك  .واذا اخفــق المقــاول فــي تقــديم
المستخلص خالل مدة ( )28يوماً من تاريخ طلب المهنـدس ،فللمهنـدس عندئـذ  ،ان يصـدر شـهادة الدفعـة

()14/14

الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول .

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

ال يعتبـــــر صـــــاحب العمــــــل مســـــؤوالً تجـــــاه المقــــــاول عـــــن أي امــــــر أو شـــــئ نـــــاتب عــــــن هـــــذا العقــــــد

( او متصل به ) او عن تنفيذ االشغال  ،اال الى المـدى الـذي قـدم المقـاول بشـأنه مطالبـة بمبلـغ مـا صـراح ًة

-:

أ -ضمن " المستخلص النهائي "  ،وايضاً

ب -ضمن "كشف دفعة االنجاز" الموصـوف فـي المـادة ( ، )10/14باسـتثناء االمـور او االشـياء المسـتجدة
بعد اصدار شهادة تسلم االشغال .

علــى كــل حــال ،فــان مــا يــرد فــي هــذه "المــادة" ال يحــد مــن مســؤولية صــاحب العمــل بموجــب التزاماتــه فــي
التعـــويض ،او مـــن مســـؤولية صـــاحب العمـــل فـــي أي مـــن حـــاالت الغــ

الالمبالي من قبله.

()15/14

او التقصـــير المتعمـــد ،او المســـلك

عمالت الدفع "Currencis of Payment":

يتم دفع " قيمة العقد " بالعملة او العمالت المحـددة فـي ملحـق عـرض المناقصـة  -ومـا لـم يـنص علـى غيـر

ذلـك فـي الشـروط الخاصـة  -اذا كـان الـدفع سـيتم بـاكثر مـن عملـة واحـدة ،فيجـب ان يـتم الـدفع علـى النحـو
التالي -:

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

 -2يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية ،عمالً باحكام المادة ( )5/13وتعديل
االسعار بسبب التشريعات عمالً باحكام المادة ( ،)7/13بالعمالت والنسب الواجبة التطبيق ،و

 -3اما الدفعات والخصميات االخرى المشار اليها فـي الفقـرات (-3/14أ،ب،ج،د)  ،فيـ تم دفعهـا بـالعمالت
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والنسب المحددة في الفقرة "(أ – ")1اعاله  ,و

ب -الدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة يجب ان يتم بالعمالت والنسب المحددة في
ذلك الملحق  ،و

ج -أمــا الــدفعات االخــرى التــي يســددها المقــاول الــى صــاحب العمــل فيجــب ان تسـ ّـدد بالعملــة التـ ي تــم انفــاق
المبالغ عليها بمعرفة صاحب العمل  ،أو بأي عملة اخرى يتم االتفاق عليها فيما بين الفريقين  ،و

د -اذا كــان المبلــغ المســتحق ســداده الــى صــاحب العمــل مــن قبــل المقــاول بعملــة محــددة تتجــاوز المبلــغ
المستحق دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة  ،فإنه يجوز لصاحب العمـل ان يخصـم رصـيد

هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعمالت اخرى  ،و

هـ -اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصة  ،فتعتمـد اسـعار تبـديل العمـالت التـي
كانت سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .
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الفصل الخامس عشر

انهاء العقد من قبل صاحب العمل
TERMINATION BY EMPLOYER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/15

()2/15

" "Notice to Correct

اإلشعار بالتصويب :

اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجـب العقـد  ،يقـوم المهنـدس بارسـال اشـعار لـه طالبـاً منـه تـدارك هـذا
االخفاق وعالجه خالل مدة معقولة محددة .

انهاء العقد من قبل صاحب العمل :

" "Termination by Employer

يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحاالت التالية :

ٍ
إلشـعار بالتصـويب كمـا
أ -اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان االداء بموجـب المـادة ( )2/4او فـي االسـتجابة

ورد في المادة ( ، )1/15أو
ب -اذا تخلــى المقــاول عــن تنفيــذ االشــغال  ،او اذا بـ ّـين بوضــو ٍح نيتــه فــي عــدم االســتمرار فــي تنفيــذ التزاماتــه
بموجب العقد  ،او
ج -ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في :

 -1مواصلة العمل وفقاً الحكام " الفصل الثامن "  ،او

 -2التقيــد بــأي إشــعار صــادر بموجــب أي مــن المــادة ( )5/7المتعلقــة بــالرفض  ،او المــادة ( )6/7المتعلقــة
باعمال االصالحات  ،خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه لالشعار  ،او

د -إذا قام المقاول بتلزيم االشغال بكاملها لمقاول فرعـي ،او بالتنـازل عـن العقـد دون الحصـول علـى الموافقـة
المطلوبة  ،او

هـ -أن المقاول قد أصبح مفلساً او معسراً ،او تعرض لتصـفية موجوداتـه ،او صـدر امـر اداري ضـده او اجـرى
تســوية مــع دائنيــه ،أو وافــق علــى االســتمرار فــي العمــل تحــت اش ـراف حــارس قضــائي او مصـ ٍ
ـف او مــدير

لمصــلحة دائنيــه ،او انــه حــدثت ايــة واقعــة لهــا نفــس التــأثير ألي مــن هــذه االفعــال أو الح ـوادث ( بموجــب

القوانين الواجبة التطبيق )  ،او

و -ان المقاول قدم او عرض على أي شخص ( بصورة مباشرة او غير مباشرة ) رشـوة او هديـة او منحـة او
عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل :

 -1ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد  ،او
 -2ان يظهــــر او يمتنــــع عــــن اظهــــار محابــــاة او عــــدم محابــــاة ألي شــــخص لــــه عالقــــة بالعقــــد ،او اذا
قـــــام أي مـــــن مســـــتخدميه وكالئـــــه او مقاوليـــــه الفـــــرعيين باعطـــــاء او الوعـــــد باعطـــــاء أي رشـــــوة (
بشـــكل مباشـــر او غيـــر مباشـــر) الي شـــخص كحــــافز او مكافـــأة حســـبما هـــو موصـــوف فـــي الفقــــرة "

و" ،اال ان تقديم المقاول اية حوافز ومكاف ت قانونية الفراده ال يستوجب انهاء العقد .

ففي أي من هذه الحاالت او الظروف  ،يجوز لصاحب العمل  ،بعد اشعار المقاول خطياً لمدة ()14

يوماً  ،ان ينهي العقد ويقصي المقاول من الموقع  ،اال انه يمكن لصاحب العمل باشعار ان ينهي العقد فوراً
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اذا حصلت أي من الحالتين (هـ) او (و) اعاله .

ان اختيار صاحب العمل النهـاء العقـد يجـب ان اليجحـف بأيـة حقـوق اخـرى قـد تتحقـق لـه بموجـب العقـد  ،او

لغير ذلك من االسباب.

يتعين على المقاول في مثـل هـذه الحالـة ان يغـادر الموقـع ويقـوم بتسـليم المهنـدس اللـوازم المطلوبـة وجميـع "

وثائق المقـاول"  ،وأيـة وثـائق تصـميم اعـدها المقـاول او تـم اعـدادها لصـالحه  .ومـع ذلـك  ،فانـه يتعـين علـى

المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فوراً اية تعليمات معقولة مشمولة في االشعار الذي ارسـله صـاحب العمـل
 ،وذلك فيما يتعلق بـ :

 -1التنازل عن أي مقاولة فرعية  ،و

 -2حماية الحياة او الممتلكات او سالمة االشغال .

بعــد االنهــاء  ،يحــق لصــاحب العمــل ،ان يكمــل االشــغال ،و  /او ان يســتخدم أي اشــخاص آخــرين الكمالهــا,
ويجوز عندئ ٍذ لصاحب العمل وهؤالء االشخاص االخرين ان يستخدموا أياً من لوازم المقـاول ووثـائق المقـاول ،
ووثائق التصاميم االخرى التي اعدها المقاول ،او تلك التي تم اعدادها لصالحه .

يتعين على صاحب العمل عندئـذ  ،ان يرسـل اشـعاراً بـأن معـدات المقـاول واالشـغال المؤقتـ ة سـوف يـتم االفـراج

عنها الى المقاول في الموقـع او بجـواره  ،وعلـى المقـاول ان يقـوم فـوراً بإزالتهـا علـى مسـؤوليته وحسـابه  .اال

انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه الى صاحب العمل  ،فانـه يمكـن لصـاحب

العمل ان يبيع تلك اللوازم لتحصيل استحقاقاته  ،واذا تبقى رصيد من حصـيلة البيـع بعـد اسـترداد االسـتحقاقات

()3/15

فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول .

التقييم بتاريخ انهاء العقد :

" "Evaluation at the Date of Termination

على المهندس – وبأسرع ما يمكن عملياً – بعد ان يكون االشعار بانهاء العقد قد اصـبح نافـذاً بموجـب المـادة

( ، )2/15ان يقــوم عم ـالً باحكــام المــادة ( )5/3باالتفــاق علــى قيمــة االشــغال والل ـوازم ووثــائق المقــاول وأيــة

()4/15

مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل االشغال المنفذة بموجب العقد او اجراء تقديراته بشأنها .

الدفع بعد انهاء العقد :

" "Payment after Termination

لصاحب العمل  ،بعد ان يكون اإلشعار بإنهاء العقد قد اصبح نافذاً بموجب المـادة ( ، )2/15ان يقـوم بالتـالي

:

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

ب -ان يمســك عــن الــدفع الــى المقــاول الــى حــين التحقــق مــن تكــاليف تنفيــذ االشــغال وانجازهــا واصــالح ايــة
عيوب فيها  ،وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول ( إن وجدت )  ،وايـة تكـاليف اخـرى تكبـدها

صاحب العمل  ،و /أو

ج -ان يقتطع مـن حسـاب المقـاول مقابـل ايـة خسـائر واضـرار تكبـدها صـاحب العمـل وايـة تكـاليف اضـافية تـم
صرفها لغرض إنجاز االشغال  ،وذلك بعد احتسـاب ايـة مبـالغ تسـتحق للمقـاول مقابـل انهـاء العقـد بموجـب
المادة ( , )3/15وبعد استرداد مثل هذه الخسـائر واالضـرار والتكـاليف االضـافية يقـوم صـاحب العمـل بـدفع
أي رصيد متبق الى المقاول .

PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\procurement 2021\Tender Doc\O-T\O-T-22-0041-A.doc

78

()5/15

Part III Section I: Special Specification

حق صاحب العمل في انهاء العقد :

”"Employer`s Entitlement to Termination

يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته  ،بحيث يصدر اشعاراً بـذلك الـى المقـاول ،

ويعتبــر االنهــاء نافــذاً بعــد مــرور ( )28يومـاً مــن بعــد تــاريخ تســلم المقــاول لالشــعار المــذكور  ،او مــن تــاريخ

اعادة ضمان االداء اليه من قبل صاحب العمل  ،ايهما الحق  ،اال انه ال يحـق لصـاحب العمـل ان ينهـي العقـد
بموجب هذه " المادة " ليقوم بتنفيذ االشغال بنفسه او للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر .

بعد هذا االنهاء  ،يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقاً الحكـام المـادة ( ، )3/16ومـن ثـم
تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة (. )6/19
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الفصل السادس عشر

تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/16

حق المقاول في تعليق العمل :

" "Contractor's Entitlement to Suspend Work

اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكام المـادة ( ، )6/14او لـم ينفـذ صـاحب
العمل التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليهـا فـي المـادة ( ، )4/2او لـم يتقيـد بمواعيـد الـدفعات

المستحقة للمقاول عمالً باحكام المادة ( ، )7/14فإنه يجوز للمقاول بعد توجيه اشعار بمهلة ال تقل عـن ()21

يومـاً الــى صــاحب العمــل  ،ان يعلــق العمــل ( أو ان يبطــئ عمليــة التنفيــذ  ،مــا لــم وحتــى يتســلم المقــاول شــهادة
الـدفع  ،اواثباتـاً معقـوالً بشــأن الترتيبــات الماليـة  ،او يــتم الــدفع لــه ( حســب واقـع الحــال ) وحســبما هــو وارد فــي

االشعار .

ان اجـراء المقــاول هـ ذا ،ال يجحــف بحقــه فــي اســتيفاء نفقــات التمويــل التــي قــد تتحقــق لــه بموجــب احكــام المــادة

( )8/14وال بحقه في انهاء العقد عمالً باحكام المادة (. )2/16

اذا تسلم المقاول الحقاً الشعاره شهادة الدفع او دليل الترتيبات المالية او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيـه

اشعار ا النهاء  ،فانه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً .

أمــا اذا تكبــد المقــاول تــأخراً فــي مــدة االنجــاز و /أو كلفــة مــا نتيجــة لتعليــق العمــل ( او ابطــاء عمليــة التنفيــذ )

بموجب احكام هذه " المادة "  ،فعليـه ان يرسـل اشـعاراً الـى المهنـدس بـاالمر  ،لتقـدير اسـتحقاقاته بشـأنها  ،مـع
مراعاة احكام المادة ( )1/20بخصوص :

أ -تمديــد مــدة االنجــاز بســبب ذلــك التــأخير  ،اذا كــان االنجــاز قــد تــأخر او ســوف يتــأخر  ،وذلــك بموجــب احكــام
المادة ( ، )4/8و

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

وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار  ،يتعـين عليـه المضـي بـاالجراءات بموجـب احكـام المـادة ( )5/3لالتفـاق

()2/16

عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه االمور .

انهاء العقد من قبل المقاول :

يحق للمقاول انهاء العقد في الحاالت التالية :

" "Termination by Contractor

أ -اذا لــم يتلــق المقــاول اثباتـاً معقـوالً خــالل ( )42يومـاً مــن تــاريخ ارســاله االشــعار الــى صــاحب العمــل بموجــب

المــادة ( )1/16بخصــوص اخفــاق صــاحب العمــل فــي االلت ـزام بعمــل الترتيبــات الماليــة حســب احكــام المــادة

( ، )4/2او

ب -اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحليـة خـالل ( )56يومـاً مـن تـاريخ تسـلمه لكشـف تلـك الدفعـة
مع البيانات المدعمة  ،او
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ج -اذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجـب شـهادة دفـع مرحليـة خـالل ( )42يومـاً مـن انقضـاء

المهلة التي يتعين علـى صـاحب العمـل الـدفع خاللهـا بموجـب احكـام المـادة ( ( )7/14باسـتثناء الخصـميات

التــــــــــــــــي يتحقــــــــــــــــق اقتطاعهــــــــــــــــا بخصــــــــــــــــوص مطالبــــــــــــــــات صــــــــــــــــاحب العمــــــــــــــــل بموجــــــــــــــــب
المادة (  ، )5/2او

د -اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد  ،او

هـ -اذا أخل صاحب العمل في االلتزام باحكام المـادة ( )6/1المتعلقـة باتفاقيـة العقـد او بالمـادة ( )7/1المتعلقـة
بالتنازل  ،او

و -اذا حدث تعليق مطول للعمل  ،مما يؤثر على تنفيذ االشغال بكاملها  ،حسبما هو منصوص عليه في المادة
( ، )11/8او

ز -اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلساً او وقـع تحـت التصـفية  ،او فقـد السـيولة  ،او صـدر امـر اداري

ضـده  ،او انـه قــد اجـرى تســوية ماليـة مــع دائنيـه  ،أو قــد حـدثت أيــة واقعـة لهــا نفـس التــأثير ألي مـن هــذه
االفعال او االحداث( بموجب القوانين الواجبة التطبيق )،

ففي أي من هذه االحداث او الظروف  ،يمكن للمقاول بعـد إشـعار صـاحب العمـل خطيـاً بمهلـة ( )14يومـاً  ،ان
ينهي العقد  ،اال انه يمكن للمقاول بإشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين (و) او (ز) اعاله .

إن اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق اخرى تتحقـق لـه بموجـب العقـد او لغيـر ذلـك مـن

()3/16

االسباب .

التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :

""Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment

بعد ان يصبح أي من االشعارات المتعلقة بانهاء العقـد مـن قبـل صـاحب العمـل بموجـب احكـام المـادة (، )5/15

او بانهاء العقد من قبـل المقـاول بموجـب احكـام المـادة ( ، )2/16او باالنهـاء االختيـاري المترتّـب علـى حصـول

قوة قاهرة بموجب احكام المادة ( ، )6/19نافذاً  ،فإنه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يلي :

أ -التوقف عن تنفيذ أي عمل  ،اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمـل قـد صـدرت تعليمـات بشـأنه مـن قبـل المهنـدس
لغرض حماية االشخاص او الممتلكات او لسالمة االشغال  ،و

ب -ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد واالشغال االخرى التي تم الدفع مقابلها  ،و

ج -ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع  ،باستثناء ما يلزم منها المور السالمة  ,وان يغادر الموقع.

()4/16

الدفع عند انهاء العقد :

" "Payment on Termination

يتعين على صاحب العمل  ،بعد ان يكون االشعار الصادر بانهاء العقد بموجب المادة ( )2/16قد اصبح نافذاً ،

ان يقوم بالتالي :

أ -اعادة ضمان االداء الى المقاول  ،و

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

RISKS AND RESPONSIBILITY

()1/17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعويضــات "Indemnities ":

يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كال مـن صـاحب العمـل وافـراده ووكالئهـم ضـد جميـع المطالبـات

واالضرار واالعباء والنفقات (بما فيها االجور والنفقات القانونية) وذلك فيما يتعلق بالتالي-:

أ -االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن
او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ( ان وجدت) او عن تنفيذ االشغال وانجازها واصالح ايـة عيـوب فيهـا  ،مـا

ـزوة الــى االهمــال او الفعــل المتعمــد او نقـ ٍ
ـض للعقــد مــن قبــل صــاحب العمــل او اف ـراده او أي مــن
لــم تكــن معـ ّ
وكالئهم  ،و

ب -الضرر او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية ( فيما عدا االشغال )  ،وذلـك الـى المـدى
الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة :

 -1ناجماً عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ( ان وجدت ) أو عن تنفيذ وانجاز االشغال واصالح ايـة عيـوب
فيها  ،و

متعم ـد او نقــض للعقــد مــن قبــل المقــاول او أف ـراده او أي مــن وكالئهــم او أي
 -2يعــزى الــى أي اهمــال او فعــل
ّ
شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة .

كما يتعين على صاحب العمـل ان يعـوض ويحمـي المقـاول ومسـتخدميه ووكالئهـم ضـد ايـة مطالبـات او اضـرار او
خسائر او نفقات ( بما فيها االجور والنفقات القانونية ) بخصوص ما يلي :

( )1االصـابات الجسـدية او المـرض او االعـتالل او الوفـاة التـي تعـزى الـى االهمـال او الفعـل المتعمـد او نقـض
العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم  ،و

( )2اية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها فـي الفقـرات ( د،2 ، 1-

()2/17

 )3من المادة (. )3/18

اعتناء المقاول باالشغال :

" "Contractor's Care of the Works

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور " شهادة

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

وكأنها قد صدرت ) بخصوصه.

بعــــد ان تنتقــــل المســــؤولية الــــى صــــاحب العمــــل وفقـــاً لــــذلك ،يظــــل المقــــاول مســــؤوالً عــــن العنايــــة بــــأي عمــــل

متبـ ـ ٍ
ق بالتـــاريخ المحـــدد فـــي " شـــهادة تســـلم االشـــغال” الـــى ان يـــتم اســـتكماله .اذا لحـــق باالشـــغال او اللـ ـوازم
او وثــــائق المقــــاول أي ضــــرر او خســــارة خــــالل فتــــرة مســــؤولية المقــــاول عــــن العنايــــة بهــــا ،الي ســــبب مــــن
االســـباب ( باســـتثناء المخـــاطر المبينـــة فـــي المـــادة ( )3/17الحقـ ـاً(  ،فـــإن المقـــاول يكـــون مســـؤوالً عـــن أي
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ضـــرر أو خســـارة ,قـــد تنـــتب عـــن أي فعـــل أو أفعـــال قـــام بهـــا المقـــاول بعـــد صـــدور شـــهادة تســـلم االشـــغال,

كمــــا يكــــون المقـــــاول مســ ـ ؤوالً كـــــذلك عــــن أيــــة اضــــرار او خســــائر قـــــد تحصــــل بعــــد إصـــــدار شــــهادة تســـــلم

()3/17

االشغال ,ولكنها ناشئة عن حدث سابق كان المقاول مسؤوالً عنه.

مخاطر صاحب العمل "Employer`s Risks":

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

أ -الحرب او االعمال العدائية ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او الغزو  ،او افعال االعداء االجانب.

التمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان او االستيالء على الحكم بالقوة  ،او الحرب االهلية في الدولـة
بّ -
،

ج -االضطرابات او المشـاغبات او حركـات االخـالل بالنظـام داخـل الدولـة ممـا يقـوم بهـا اشـخاص ليسـوا مـن أفـراد
المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين ،

د -االعتــدة الحربيــة او الم ـواد المتفجــرة او االشــعاعات االيونيــة او التلــوث باالشــعاعات النوويــة داخــل الدولــة ،
باستثناء ما هو ناتب عن استخدام المقاول مثل هذه االعتدة او المواد المتفجرة او االشعاعات.

هـ -موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصـوت أو بسـرعة تفـوق سـرعة
الصوت،

و -استخدام صاحب العمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة  ،باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ،
ز -تصميم أي جزء من االشغال تم اعـداده مـن قبـل أ ـف راد صـاحب العمـل او مـن قبـل آخـرين يعتبـر صـاحب العمـل
مسؤوالً عنهم  ،و

ح -أي عملية لقوى الطبيعـة ممـا يعتبـر امـراً غيـر منظـور  ،والتـي لـم يكـن بوسـع مقـاول متمـرس توقعهـا بصـورة

()4/17

معقولة واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدها .

تبعات مخاطر صاحب العمل :

""Consequences of Employer`s Risks

اذا (والى المدى الذي) نتب عن أي من المخاطر المدرجة في المادة ( )3/17اعـاله أي خسـارة او ضـرر لالشـغال

او اللوازم او وثائق المقاول  ،فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فوراً وان يقوم باصالح الضـرر او

الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس .

واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و /او كلفة ما بسبب اصالح تلك االضرار او الخسائر  ،فإنه يتعين عليه ارسال

اشعار آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها  ،مع مراعاة احكام المادة ( ) 1/20بخصوص:

أ -تمديد مدة االنجاز لقاء ذلك التأخير  ،اذا كان االنجاز قـد تـأخر او سـوف يتـأخر  ،وذلـك بموجـب احكـام المـادة
( ، )4/8و

ب -أي كلفـــــــــة كهـــــــــذه  ،الضـــــــــافتها الـــــــــى قيمـــــــــة العقـــــــــد  ،مـــــــــع احتســـــــــاب ربـــــــــح معقـــــــــول للحـــــــــالتين
( و  ،ز) الواردتين في المادة ( )3/17اعاله .

يتعــين علــى المهنــدس  ،بعــد تســلمه لالشــعار الالحــق ان يتصــرف وفقـاً للمــادة ( )5/3باالتفــاق عليهــا او اج ـراء

التقديرات بشأن هذه االمور .
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حقوق الملكية الفكرية والصناعية:

""Intellectual and Industrial Property Rights

يعني مصطلح " التعدي" في هذه " المادة "  :أي تعد ( او زعم بالتعدي ) على أية حقوق من حيث براءة االختـراع
او التصــاميم المســجلة او حقــوق التــأليف او العالمــات او االســماء التجاريــة او االس ـرار التجاريــة او غيرهــا مــن

حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة باالشغال  ،كما يعني مصطلح " مطالبة " اية مطالبة ( او اجـراءات
للمطالبة ) بادعاء حصول تع ٍد ما .
اذا لم يقم أي فريق بأرسال اشعار الى الفريق االخر حول اية مطالبة خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلم مطالبة ما

 ،اعتبر الفريق االول ( في هذه الفقرة ) متنازالً عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه " المادة " .
يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي  ،اذا كان االدعاء :
أ -قد حصل كنتيجة المتثال المقاول الحكام العقد  ،مما لم يكن بإمكانه تجنبه  ،او

ب -ناتجاً عن استخدام صاحب العمل الية اشغال :

( ) 1لغرض غير المقصود منها  ،او مما يمكن استنتاجه من العقد  ،بصورة معقولة  ،او
( )2متصالً بـأي شـئ لـم يقـم المقـاول بتوريـده  ،اال اذا كـان هـذا االسـتخدام معروفـاً للمقـاول قبـل موعـد " التـاريخ
االساسي " او انه منصوص عليه في العقد .

يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة:
 -1بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم  ،او
 -2أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوالً عنه .

اذا استحق الي فريق تعويض بموجب احكام هـذه " المـادة "  ،فإنـه يتعـين علـى الفريـق المعـوض ( ان يقـوم علـى

حسابه ) بالتفاوض لتسـوية االدعـاء وأيـة اجـراءات قضـائية او تحكيميـة قـد تـنجم عنهـا  .وعلـى الفريـق االخـ ر ان
ـاء علـى طلــب الفريــق المعــوض وحســابه  .كمـا يتعــين علــى الفريــق االخــر وافـراده ان
يسـاعد فــي تفنيــد االدعــاء بنـ ً
يمتنعوا عن تقديم أي اقرار يمكـن ان يكـون مجحفـاً بحـق الفريـق المعـوض  ،اال اذا كـان هـذا الفريـق المعـوض قـد

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

()6/17

محدودية المسؤولية "Limitation of Liability " :

ال يعتبر أي فريق مسؤوالً تجاه الفريق االخر ازاء فقدان استخدام أي من االشـغال  ،او فـوات ربـح عـن أي عقـد ،
او فقــدان الفرصــة للحصــول علــى عقــود اخــرى  ،او الي ضـ ٍ
ـرر او خســارة غيــر مباشــرة او بالتتــابع ممــا قــد يلحــق
بالفريق االخر بسبب العقد  ،باستثناء ما تـم الـنص عليـه مـن تعويضـات بموجـب المـادة ( )4/16المتعلقـة بالـدفع

عند انهاء العقد  ،والمادة ( )1/17المتعلقة بالتعويضات .

إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيمـا هـو متصـل بـه  ،يجـب ان ال
تتجــاوز المبلــغ المحــدد فــي الشــروط الخاصــة او " قيمــة العقــد المقبولــة" ( إن لــم يكــن قــد تــم تحديــد مبلــغ مــا فــي

الشروط الخاصة ) وذلك فيما عدا :

■ التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة (، )19/4
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■ معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه  ،بموجب المادة (، )20/4
■ التعويضات  ،بموجب المادة (، )1 /17

■ حقوق الملكية الفكرية والصناعية  ،بموجب المادة (، )5/17
تحد احكام هذه " المادة " من مسؤولية الفريـق المخـ ّل فـي أي مـن حـاالت الغـ
وال ّ
التصرف بال مباالة من قبله .

او التقصـير المتعمـد او سـوء
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الفصل الثامن عشر
التأمين
INSURANCE

()1/18

المتطلبات العامة للتأمينات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" "General Requirements for Insurances

يعنـي مصــطلح " الفريــق المـؤفمن " فــي " هــذا الفصـل " – لكــل نــوع مـن التأمينــات  ،ذلــك الفريـق المســؤول عــن
استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من " مواد " هذا الفصل .

المـؤمن " فإنـه يتعـين عليـه ان يقـوم بالتـأمين لـدى جهـات تأمينيـة وبشـروط
حيثما يكون المقاول هـو " الفريـق ّ
تأمين مقبولة لدى صاحب العمل  ،وبحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أي شروط يتفق عليها الفريقـان قبـل
تاريخ " كتـاب القبـول "  ،اذ ان هـذه الشـروط المتفـق عليهـا لهـا االولويـة علـى مـا يـرد فـي هـذا " الفصـل " مـن

احكام .

ـؤمن " فإنــه يتعــين ان يــتم التــأمين لــدى جهــات تأمينيــة وبشــروط
حيثمــا يكــون صــاحب العمــل هــو " الفريــق المـ ّ
متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة .
اذا كان مطلوباً في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك ( أي للفـريقين مجتمعـين )  ،فإنـه يجـب تطبيـق

مؤمن له بصورة مستقلة وكأنـه قـد تـم استصـدار وثيقـة منفـردة لـه  .امـا اذا نصـت
التغطية التأمينية لكل فريق َ
وثيقـة التــأمين علــى تقــديم تعويضــات " لمشــتركين اضـافيين" أي الشــخاص آخــرين غيــر الفــريقين المـ َـؤمن لهمــا
بموجب احكام هذا " الفصل " ،فإنه يتعين :

 -1ان ينوب المقاول عن هؤالء المشتركين االضافيين  ،فيما عدا افـراد صـاحب العمـل اذ يعتبـر صـاحب العمـل
نائباً عنهم  ،و

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

المؤمن ان يطلب من جميع هؤالء المشتركين االضافيين االلتزام بالشروط الواردة في وثيقة التـأمين
 -3للفريق
ّ
.

كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ،ان يتم دفع تعويضاتها بالعمالت المطلوبة لجبر
الخسارة او الضرر ،وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر.

المؤمن " ذي العالقة ان يقدم الى الفريق االخر ،خالل الفتـرات المحـددة فـي ملحـق عـرض
يتعين على " الفريق
ّ
المناقصة ( والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة ) ما يلي :

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

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

المؤمن " عند سداد كل قسط  ،ان يقدم نسخاً عن ايصاالت السداد الى الفريق االخر
كما يتعين على " الفريق
ّ
 ،وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصاالت السداد الى الفريق االخر  ،فانه يتعين اعالم المهندس بذلك.
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يتعين عل كل فريق ان يلتزم ب الشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين  .كما يتعين على " الفريق المؤمن "
ان يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وان يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية

بموجب احكام هذا " الفصل " .

ال يحق الي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة

مسبقة من الفريق االخر  .واذا قامت جهة تأمينية بإجراء ( او حاولت اجراء ) أي تعديل على شروط التأمين ،

فإنه يتعين على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل اوالً ان يعلم الفريق االخر فوراً باالمر .

المؤمن " عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقاً لشروط العقد  ،او
اذا تخلف " الفريق
ّ
اخفق في أن يقدم دليالً مقنعاً ونسخاً من الوثائق وفقاً لمتطلبات هذه " المادة " ،فانه يحق للفريق االخر (
باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ) ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبـة  ،وان

المؤمن ان يسدد قيمة هذه االقساط الى الفريق االخر  ،ويتم
يدفع ما يترتب عليها من اقساط  ،وعلى الفريق
ّ
تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك .

()2/18

ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ال يشكل تحديداً على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول
و /او صاحب العمل بموجب الشروط االخرى في العقد .ان أياً من المبالغ التي لم يتم التأمين عليها أو لم يتم
تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقاً لهذه الواجبات او االلتزامات او المسؤوليات
 ،باستثناء الحالة التي يخفق فيها " الفريق المؤمن " باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها ،
وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد  ،ولم يوافق الفريق االخر على إلغائها  ،ولم يقم هو االخر بابرام تأمينات
لتغطية هذا االخالل  ،فإن أي مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار تلك الوثيقة  ،يتحملها "
الفريق المؤمن" .
ان الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق االخر ،تكون خاضعة الحكام المادة ( )5/2المتعلقة
بمطالبات صاحب العمل او المادة ( )1/20المتعلقة بمطالبات المقاول  ،حسبما ينطبق .

التأمين على االشغال ومعدات المقاول :

" "Insurance for Works and Contractor`s Equipment

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على االشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها
االستبدالية الكاملة مضافاً اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض واالجور المهنية والربح .يجب ان يسري هذا
التأمين اعتباراً من التاريخ المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة (-1/18أ ) وحتى تاريخ اصدار شهادة
تسلم االشغال " .

كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار " شهادة االداء "

ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بأية عمليات أخرى بما فيها اصالح العيوب عمالً

باحكام " الفصل الحادي عشر "

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها االستبدالية بما في

ذلك نفقات ايصالها الى الموقع  ،مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذاً لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى
تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول .

وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فانه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات

المقصودة بهذه " المادة " :
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أ  -ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤ فمن " .
ب -ان يكو ن التأمين باسمي الفريقين مجتمعين  ،واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين
من الجهات التأمينية  ،ويتم من ثم حفظها او التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة
فقط  ،و
ج -ان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل
المدونة في المادة ( ، )3/17و
د -وان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من االشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل
ٍ
ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات
باستخدامه او اشغاله لجزء آخر من االشغال  ،ولكل
(-3/17ج ،ز،ح) من مخاطر صاحب العمل  ،فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكن التأمين عليها
بشروط تجارية معقولة  ،مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض
المناقصة  ( ،واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه  ،فإن هذه الفقرة (د) ال تنطبق ) ،
هـ -ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او االستبدال لما يلي :

 -1أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او المواد او المصنعية (إال
انه يجب المحافظة على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتب عن هذه الحالة بصورة

مباشرة ولكن ليس عن االسباب المبينة في البند ( )2الحقاً )  ،و

 -2أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال  ،اذا
كان هذا الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او المصنعية  ،و

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

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

اذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ االساسي"– بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة (د) اعاله

لم يعد متوفراً على اسس تجارية معقولة ،فإنه يتعين على المقاول" كفريق مؤمن" ان يرسل اشعاراً الى صاحب
العمل بشأن الموضوع ،مرفقاً به التفاصيل المؤيدة ,ويكون صاحب العمل عندئذ :

ٍ
مساو لهذه التغطية
 -1مستحقاً – مع مراعاة احكام المادة ( – )5/2للحصول على مبلغ من المقاول
التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية  ،و

 -2يعتبر صاحب العمل ،ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة ،انه قد صادق

()3/18

على الغائها من التأمين بموجب احكام المادة (. )1/18

التأمين ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتلكات :

" "Insurance against Injury to Persons and Damage to Property

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او اصابة جسدية او
أي خسارة او ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية ( باستثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب

احكام المادة (  )2/18أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة ( ، ) )4/18وذلك لما يمكن ان ينتب
عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة االداء ".
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يجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة ،دون ان يكون
هناك حد اقصى لعدد الحوادث( ،واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن احكام

هذه المادة ال تطبق ) .

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه

" المادة " :

مؤمن "  ،و
أ  -ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق ّ
ب -ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين  ،و
ج -ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل مما
قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد (،باستثناء االشياء المؤمن عليها بموجب المادة ( ،) )2/18و

د -رغم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن :

 -1حق صاحب العمل في ان ينفذ االشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارض ،وان يقوم بإشغال
هذه االرض الغراض االشغال الدائمة  ،و

 -2الضـــرر الـــذي يعتبـــر نتيجـــة ال يمكـــن تفاديهـــا اللتزامـــات المقـــاول بتنفيـــذ االشـــغال واصـــالح أيـــة عيـ ـــوب
فيها ،و

 -3أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة ( ،)3/17ما لم يكن الغطاء التأميني لها متاحاً

()4/18

بشروط تجارية معقولة .

التأمين على مستخدمي المقاول:

""Insurance for Contractor`s Personnel

يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات واالضرار

والخسائر والنفقات ( بما فيها االجور والنفقات القانونية ) التي قد تنتب عن اصابة او مرض او اعتالل او
وفاة أي شخص يستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول.

كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه  ،باستثناء أن هذا التأمين

يمكن ان ال يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتب عن أي فعل او اهمال من قبل صاحب العمل

او افراده .

يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء االشخاص مشتركين في تنفيذ
االشغال  ،اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي  ،فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهـم  ،ولكن

يظل المقاول مسؤوالً عن االلتزام بأحكام هذا " الفصل ".
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الفصل التاسع عشر
القوة القاهرة

FORCE MAJEURE

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/19

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

ب -انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد  ،و

ج -الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه  ،و

د -انه ال يعزى بشكل جوهري الى الفريق االخر .

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل  ،ولكنها ليست محصورة في أي من انواع االحداث او الظروف االستثنائية

التالية  ،طالما تحقق فيها الشروط المدرجة اعاله ( أ  ،ب  ،ج  ،د ) جميعها :

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

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

()2/19

 -5كوارث الطبيعة مثل الزالزل او االعاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني .

االشعار عن القوة القاهرة "Notice of Force Majeure ":

اذا تعذر على احد الفريقين ( او كان سيتعذر عليه ) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة،

فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعاراً الى الفريق االخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة  ،وان
يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح ( أو سيصبح ) متعذراً عليه أداؤها  .يتعين ان يصدر هذا

االشعار خالل ( )14يوماً من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية ( او يفترض فيه انه قد درى )
بالحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة .

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

وبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل "  ،يجب ان ال يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فري ٍ
ق في

()3/19

ان يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد .

واجب التقليل من التأخر "Duty to Minimise Delay ":

يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة  ،في كل االوقات  ،للتقليل من التأخر في اداء التزاماته
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بموجب العقد  ،كنتيجة للقوة القاهرة وعلى أي فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة .

تبعات القوة القاهرة "Consequences of Force Majeure ":

اذا منـــع المقــــاول مــــن أداء أي مـــن التزاماتــــه بموجــــب العقــــد نتيجـــة لقــــوة قــــاهرة تـــم ارســــال اشــــعار بشــــأنها

عمـ ـالً بأحكـــام المـــادة ( ،)2/19وتكبـــد بســـببها تـــأخراً فـــي مـــدة التنفيـــذ و /او كلفـــة مـــا ,يكـــون المقـــاول ،مـــع
مراعاة احكام المادة ( ،)1/20مستحقاً لما يلي :

أ  -تمديــــد مــــدة االنجـــــاز بســــبب هــــذا التـــــأخير ،اذا كــــان االنجـــــاز قــــد تــــأخر او ســـــوف يتــــأخر ،وذلـــــك
بموجب احكام المادة ( ، )4/8و

ب -أن تـــدفع لــــه هـــذه الكلفــــة ،اذا كـــان الحــــدث او الظـــرف مــــن النـــوع الموصــــوف فـــي أي مــــن الفقـــرات
( -1/19د )5,4,3,2,1/وفيمـــــــا اذا حصـــــــل أي مـــــــن االحـــــــداث فـــــــي الفقـــــ ـرات ( -1/19د،2 ,1/

 ) 3،5,4في الدولة.

يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار ان يتصرف بموجب المادة ( )5/3لالتفاق عليها او اعداد تقديراته

()5/19

بشأنها .

القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي

”Force Majeure Affecting Sub Contractor
ٍ
بناء
اذا كان أي مقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة باالشغال العفاء نتيج ًة لقوة قاهرة ً
على شروط اضافية او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل "  ،فان تلك االحداث او الظروف
االضافية او االوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه  ،وال تخولة أي اعفاء بموجب أحكام هذا

()6/19

" الفصل " .

إنهاء العقد اختيارياً  ،الدفع واالخالء من مسؤولية االداء :
" "Optional Termination, Payment and Release
اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة ( )84يوماً باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم

ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة ( ، )2/19او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من ( )140يوماً
بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار بشأنها  ،فعندها يمكن الي فريق ان يرسل الى الفريق االخر

اشعاراً بإنهاء العقد  .وفي هذه الحالة  ،يصبح انهاء العقد نافذاً بعد ( )7أيام من تاريخ ارسال االشعار ،

ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته  ،عمالً باحكام المادة ()3/16

.

عند انهاء العقد بهذه الصورة  ،يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها  ،واصدار

شهادة دفع تتضمن ما يلي :

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

ب -كلفة التجهيزات والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على

توريدها ،وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكاً لصاحب العمـل ( وضمـــن مسؤوليته) حال
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تسديده الثمانها  ،ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل ،و

ج -أي كلفـــة او مســـؤولية اخـــرى تكبـــدها المقـــاول فـــي تلـــك الظـــروف بشـــكل معقـــول نتيجـــة توقعـــه النجـ ـــاز
االشغال ،و

د -كلفة ازالة اال شغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع  ،واعادتها الى مخازنه في بلده ( او الى أي مكان
آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده )  ،و

هـ  -كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة  ،وذلك عند
انهاء هذا العقد .

()7/19

االخالء من مسؤولية االداء بموجب القانون :

”"Release from Performance under the Law

بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل" ،اذا نشأ أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ( بما في ذلك

القوة القاهرة ولكن ليس محصوراً بها ) ،وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية مستحيالً او

مخالفاً للقانون ،أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار في اداء أي
التزام آخر بموجب العقد عندئذ ،وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق االخر بذلك الظرف او الحدث:

أ -يعفى الفريقان من ا الستمرار في اداء أي التزام آخر  ،ولكن بدون االجحاف بحقوق أي منهما بخصوص أي
اخالل سابق بالعقد  ،و

ب -يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول ،هو نفس ما يستحق دفعه بموجب
احكام المادة ( )6/19آنفاً  ،كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها .
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الفصل العشـرون

المطالبات والخالفات والتحكيم
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/20

مطالبات المقاول "Contractor`s Claims " :

اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقاً للحصول على تمديد في " مدة االنجاز " و  /او اية دفعة اضافية بموجب

أي " مادة " من هذه الشروط  ،او لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد  ،فإنه يتعين عليه ان يرسل الى

تكون المطالبة  .يتعين ارسال هذا االشعار في اقرب
المهندس إشعاراً مبيناً فيه الحدث او الظرف الذي أدى الى ّ
فرصة ممكنة عملياً  ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز ( )28يوماً من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بذلك
الحدث او الظرف .

إذا اخفــق المقـــاول فـــي ارســـال االشــعار خـــالل فتـــرة الـ ـــ ( )28يومــاً تلـــك  ،فإنـــه لـــن يــتم تمديـــد مـــدة االنجـــاز ،

ولــــن يكــــون المقــــاول مســــتحقاً للحصــــول علــــى أي دفعــــة اضــــافية  ،وبــــذلك يعتبــــر صــــاحب العمــــل أنــــه قــــد

اخليـــت مســـؤوليته فيمـــا يتعلـــق بتلـــك المطالبـــة  .وفيمـــا عـــدا ذلـــك  ،فإنـــه ينبغـــي تطبيـــق االحكـــام التاليـ ـــة مـ ـــن

هــذه " المادة ".

كما يتعين على المقاول ايضاً ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد  ،وان يقدم التفاصيل
المؤيدة للمطالبة  ،وذلك لكل ما له عالقة بالحدث او الظرف المذكورين .

ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة ( المحاضر ) مما قد تستلزمه الضرورة الثبات صحة
المطالبة  ،إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس  .ويمكن للمهندس – دون ان يكون
مضطراً لالقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها – بعد تسلمه آلي اشعار بموجب هذه " المادة "  ،ان يرصد حفظ
السجالت و  /او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجالت المعاصرة  .ويتعين على المقاول ان يتيح
للمهندس فرصة االطالع على السجالت وتفحصها  ،وان يقدم له نسخاً منها (اذا طلب منه ذلك).
كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خالل ( )42يوماً من تاريخ درايته بالحدث أو الظرف الذي ادى

الى تكون المطالبة ( او من التاريخ الذي كان مفروضاً فيه ان يكون قد درى به )  ،او خالل اية فترة اخرى

يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس  ،مطالب ًة مفصل ًة بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة السس
المطالبة وتمديد المدة و  /او الدفعة االضافية المطالب بها  .اما اذا كان للحدث او الظرف الذي ادى الى تكون

المطالبة مفعول مستمر ،فإنه

المفصلة التي تم تقديمها مطالب ًة مرحلية  ،و
أ  -تعتبر المطالبة
ّ
ب -يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية االخرى شهرياً  ،مبيناً في كل منها مدة التأخر
المتراكم و /او المبلغ المطالب به  ،وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة .

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

يتعين على المهندس ،خالل ( )42يوماً من تاريخ تسلمه مطالبة ما ,او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة سابقة
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يقيم المطالبة ويرد عليها اما بالموافقة ،او
 أو خالل أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول – ان ّعدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها  ،وله ايضاً ان يطلب أية تفاصيل اخرى ضرورية,ورغم ذلك ،فانه
رده على اسس المطالبة خالل تلك الفترة  ،واذا لم ِ
يف المهندس بهذا االلتزام يمكن الي فريق
يعتبر ملزماً بتقديم ّ
اعتبار ان المطالبة قد تحولت الى خالف ،وألي فريق أن يحيل الخالف الى المجلس للنظر فيه ،على ان يرفق
بتلك االحالة المذكرات التي تثبت ان المهندس لم ِ
يف بالتزامه.

يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة بموجب
أي من احكام العقد ذات الصلة  .ما لم  ،والى أن  ،يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة االدعاء لكامل

المطالبة  ،فإن استحقاق المقاول بشأنها  ،يكون محصوراً بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن من ان يثبت

صحة ادعائه بشأنه .

يتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله ،ان يتصرف وفقاً الحكام المادة (  ،) 5/3باالتفاق على -او
ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص :

( )1أي تمديد في مدة االنجاز ( سواء قبل أو بعد انقضائها ) بموجب المادة (  ، ) 4/8و /أو

( )2الدفعة االضافية ( ان وجدت) مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد .
تعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة ,واذا لم يلتزم

المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة  ،فينبغي ان يؤخذ في االعتبار مدى (
ان وجد ) أثر هذا االخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في مدة االنجاز و /او اية

()2/20

دفعة اضافية بصورة مالئمة ،اال اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه " المادة" .

فض الخالفات ( المجلس) :
تعيين مجلس ّ
" )"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB

فض الخالفات" اعماال الحكام المادة ( ،)4/20ويتعين على الفريقين ان
فض الخالفات من قبل "مجلس ّ
يتم ّ
يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة .
يتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من اشخاص ذوي

تأهيل مناسب ( االعضاء ) واذا لم يكن قد تم تحديد عدد " االعضاء" ولم يتم االتفاق من قبل الفريقين على ذلك

 ،فإن العدد يعتبر ثالثة .

اذا كان " المجلس " يتكون من ثالثة اعضاء يقوم كـل فريـق بتسـمية عضـو واحـد للحصـول علـى موافقـة الفريـق
االخر عليه  ،ومن ثم يقـوم الفريقـان بالتشـاور مـع العضـوين المعينـين لالتفـاق علـى العضـو الثالـث  ،والـذي يـتم

تعيينه رئيساً للمجلس .

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

تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث يشار الى

الشروط العام ة المتعلقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد  ،مع ادخال اية
تعديالت يتفق عليها فيما بينهم .

يجب ان يتفق الفريقان عند االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكاف ة لعضو المجلس المنفرد او ٍ
لكل من
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األعضاء الثالثة  ،وايضاً على مقدار المكافأة الي من الخبراء الذين يستشيرهم المجلس .

يجوز للفريقين مجتمعين  ،اذا اتفقا على ذلك في اي وقت  ،احالة اي امر الى المجلس البداء الرأي حوله ،

لكنه ال يحق الي فريق أن يستشير " المجلس " في أي امر اال بموافقة الفريق االخر .

اذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت  ،فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدالء وبتأهيل مناسب (

ٍ
لعضو او اكثر من اعضاء المجلس .وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك  ،فإن التعيين
ليكون أو يكونوا بدالء )

يصبح نافذاً في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب العجز او
الوفاة  ،او بسبب االستقالة او انهاء التعيين.

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

" المادة " .

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين  ،وليس من قبل أي من صاحب العمل او المقاول
باالنفراد  .وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل الفريقين  ،فان مدة تعيين " المجلس " ( بما في ذلك كل

()3/20

عضو فيه ) تنتهي عندما تُصبح " المخالصة " المنوه عنها في المادة (  ) 12/14نافذه  ،إال اذا تم النص في
الشروط الخاصة او اتفاقية فض الخالفات على غير ذلك .

االخفاق في االتفاق على تعيين " المجلس:

“Board Adjudication”Failure to Agree Dispute

اذا انطبقت أي من الحاالت التالية تحديداً :

أ  -لـــم يتفـــق الفريقـــان علـــى تعيـــين عضـــو المجلـــس المنفـــرد فـــي الموعـــد المحــ ّـدد ضـــمن الفقـــرة االولـــى مـــن
المادة (  ، ) 2/20او

ب -اخفق أي فريق في تسمية عضو ما ( للموافقة عليه من قبل الفريق االخر ) اذا كان " المجلس" يتكون من
ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله  ،او

ج -لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ( رئيس المجلس ) في الموعد المذكور اعاله  ،او

د -لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة (  ) 42يوماً من انتهاء مهمة العضو المنفرد
للمجلس  ،او احد االعضاء الثالثة للمجلس  ،بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام او

بسبب االستقالة او انهاء التعيين ،فعندها  ،تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط
بناء على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد اجراء التشاور الالزم مع كال الفريقين – بتعيين
الخاصة – ً
عضو المجلس هذا ,ويكون هذا التعيين نهائياً وقطعياً  ،كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكاف ة هذه الجهة أو

()4/20

الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.

فض الخالفات ( المجلس ):
اتخاذ القرار من قبل مجلس ّ
" "Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision

اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين  ،فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االشغال  ،بما في ذلك
أي خالف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس  ،فإنه يمكن الي
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فريق احالة الخالف خطياً الى " المجلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه  ،مع ارسال نسختين من ذلك االشعار الى

الفريق االخر والمهندس  ،وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقاً الحكام هذه " المادة " .

واذا كان " المجلس " مكونا من ثالثة اعضاء  ،فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخالف اليه وفقاً
الحكام هذه " المادة " بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا االشعار .

يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات االضافية بدون تو ٍ
ان  ،وان يوفرا امكانية الدخول الى

الموقع والتسهيالت المناسبة مما قد يطلبه " المجلس " لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخالف

 ،ويفترض ضمناً ان المجلس ال يعمل كهيئة تحكيم.

يتعين على " المجلس " خالل مدة ال تتجاوز (  )84يوما من تاريخ تسلمه اشعاراً بإحالة الخالف اليه  ،او
خالل اية فترة اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان  ،ان يتخذ قراره بشأنه  ،ويشترط في هذا القرار ان

يكون معلال  ،وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عمالً باحكام هذه " المادة "  .ويعتبر هذا القرار ملزماً للفريقين

الودية او من خالل اجراءات التحكيم كما سيرد
ويتعين عليهما تنفيذه ما لم وحتى تتم مراجعته بطريقة التسوية ّ
الحقاً  ،وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه  ،فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة

ان يستمر في تنفيذ االشغال وفقاً الحكام العقد .

اذا لم يرض أحد الفريقين بقرار " المجلس " فعليه خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه للقرار  ،ان يرسل إشعا ارً
للفريق االخر يعلمه فيه بعدم رضاه  .واذا لم يتمكن " المجلس " من اصدار قراره خالل فترة الـ ( )84يوماً ( او

حسبما يتفق عليه خالفاً لذلك ) من تاريخ تسلمه طلب احالة الخالف اليه  ،عندئذ يجوز ألي فريق خالل فترة الـ

( )28يوماً التالية لفترة الـ ( )84يوماً المنقضية  ،ان يعلم الفريق االخر بعدم رضاه .

فـــي أي مـــن هـــاتين الحـــالتين  ،يتعـــين بيـــان االمـــر المتنـــازع عليـــه واســـباب عـــدم الرضـــى فـــي ذلـــك اإلشـــعار ،

وكــذلك التنويـــه علـــى انـــه يـــتم اصــداره بموجـــب احكـــام هـــذه " المـــادة "  .وباســتثناء مـــا يـــرد تاليــاً فـــي المـــادتين

( (7/20و)  ) 8/20فإنـــــه ال يجـــــوز ألي فريـــــق المباشـــــرة بـــــأجراءات التحكـــــيم حـــــول الخـــــالف ،اال اذا تـــــم
اصدار االشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " .

أمـــا اذا قـــام " المجلـــس " باصـــدار قـ ـراره المتعلـــق بـــأي أمـــر متنـــازع عليـــه  ,ولـــم يصـــدر إشـــعار بعـــدم الرضـــا

مــــن أي فريــــق خــــالل ( )28يومــ ـاً مــــن بعــــد تــــاريخ تســــلمه للقــ ـرار  ،فــــإن قــ ـرار " المجلــــس " يصــــبح نهائيــ ـاً

()5/20

وملزما لكال الفريقين .

التسوية الودية "Amicable Settlement":

اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعمـاالً للمـادة ( )4/20اعـاله  ،فإنـه يتعـين علـى الفـريقين محاولـة تسـوية الخـالف
بشكل ودي ومالم يتفق الفريقان على خالف ذلك ،فإنه يجوز البدء بـإجراءات التحكـيم فـي أو بعـد اليـوم السـادس

()6/20

والخمسين من تاريخ ارسال االشعار بعدم الرضى  ،حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخالف بينهما ودياً .

التحكيــم :

" "Arbitration

مـــا لـــم يكـــن قـــد تمـــت تســـوية الخـــالف وديـ ـاً  ،فـــإن أي خـــالف حـــول قـ ـرار " المجلـــس " ( ان وجـــد ) بشـــأنه،

ممـــا لـــم يصـــبح نهائيـ ـاً وملزمـ ـاً ،تـــتم تســـويته( بواســـطة التحكـــيم الـــدولي) .ومـ ـ ا لـــم يتفـــق الفريقـــان علـــى غيـــر

ذلك ،فانه -:

أ -تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ( ، )I.C.Cو.
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ب -تـــتم تســـوية الخـــالف مـــن قبـــل هيئـــة تحكـــيم مكونـــة مـــن ثالثـــة اعضـــاء يعينـــون بموجـــب قواعـــد التحكـــيم
المذكورة  ،و

ج -تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة (. ) 4/1

تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات او اراء او تقييم
فض الخالفات فيما يتعلق بالخالف  ،علماً بأنه ال شئ يمكن
صدر عن المهندس  ،وأي قرار صادر عن مجلس ّ
ان ينزع االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لإلدالء بشهادته او تقديم ادلة في أي امر متعلق
بالخالف .
كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجب التي سبق
طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره  ،او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى  ،كما يعتبر أي قر ٍار
بينه مقبولة في التحكيم .
للمجلس " ّ
يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز االشغال  ،ويجب ان ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس أو

()7/20

" المجلس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ االشغال .

عدم االمتثال لقرار " المجلس " :

" "Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision

في حالة انه :

أ -لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة ( ، )4/20و

ب -اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخالف المنظور ( ان وجد ) نهائياً وملزماً  ،و
ج -اخفق أي فريق في االمتثال لهذا القرار ،

عندئــــــذ  ،يمكــــــن للفريــــــق االخــــــر – بــــــدون االجحــــــاف بــــــأي حقــــــوق اخــــــرى قــــــد تكــــــون لــــــه – ان يحيــــــل
موضــــــوع عــــــدم االمتثــــــال هــــــذا الــــــى التحكــــــيم بموجــــــب المــــــادة ( )6/20وفــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة  ،ال

تطبــــــــــق احكـــــــــــام المــــــــــادتين ( )4/20المتعلقـــــــــــة بقــــــــــرار المجلــــــــــس و ( )5/20المتعلقـــــــــــة بالتســـــــــــوية

()8/20

الودية.

انقضاء فترة تعيين ( المجلس) :

" "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment

اذا نشـــأ أي خـــالف بـــين الفـــريقين فيمـــا يتصـــل بالعقـــد او ممـــا هـــو ناشـــئ عنـــه او عـــن تنفيـ ـ ذ االشـــغال  ،ولـــم
ـض الخالفــــات " ســـواء بســــبب انقضــــاء فتــــرة تعيينــــه  ،او لغيــــر ذلــــك مــــن
يكــــن هنالــــك وجــــود " لمجلــــس " فـــ ّ
االسباب ،فإنه :

أ -ال يـــــــتم تطبيـــــــق احكـــــــام المـــــــادة ( )4/20المتعلقـــــــة بقــــــرار المجلـــــــس  ،وال المـــــــادة ( )5/20المتعلقـــــــة
بالتسوية الودية  ،و

ب -يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (. )6/20
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عقد المقاولة الموحد
2010/ للمشـاريع اإلنشائية
2013 الطبعة الثانية المعدلة

الجــزء الثالـث
الشـــروط الخاصـــة
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عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية
الجزء الثالث  :الشروط الخاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشروع:

................................................................................................
................................................................................................
العطاء رقم:

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

أ -الشروط الخاصة .
ب -الشروط الخاصة اإلضافية.
ج -نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات .

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً لجزء الشروط العامة  ،وتعتمد الشروط الواردة

في هذا الجزء كشروط خاصة للعقد .

إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ
ّ
يعدل على تلك " المواد " .
به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو ّ
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أ-

الشروط الخاصة
 األحكام العامة صاحب العمل المهنــدس -المق ــاول

 المستخدمون والعمال -التجهيزات والمواد والمصنعية

 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل -االختبارات عند اإلنجاز

 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل كيل األشغال وتقدير القيمة التغيـيرات والتعديالت -قيمة العقد والدفعات

 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول المخاطر والمسؤولية -التأمي ــن

 -المطالبات  ،الخالفات والتحكيم
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الفصل األول

األحكام العامة
" " General Provisions

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة ( – )2/1/1الفرقاء واألشخاص -:
يضاف إلى البند ( )2/2/1/1ما يلي :

" ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد "

البند ( ( – )11/2/1/1إضافي ) :
الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب

العمل ,و يشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
البند ()1/3/1/1

– يلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية -:

التاريخ االساسي :

يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي اليداع عروض المناقصات بـ ( )14يوماً إال إذا تم النص

في ملحق عرض المناقصة على غير ذلك .
المادة (( – )10/3/1/1إضافي):
المدة المعقولة:

هي المدة التي ال تزيد عن ( )14يوما ,أينما وجدت ,واذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة
فيجب أن يكون تبريرها مقبوال من صاحب العمل.

المادة ( – )4/1/1المبالغ والدفعات :
يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :

البند ( ( – )13/4/1/1إضافي ) :
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الدفعات األخرى :
هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو

قيمة مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل

ال لهذه الدفعات األخرى وسببها  ،سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل
المثال ال الحصر وصفاً مفص ً

مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه  ،أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو
أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم  ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا
العقد أو عملية المناقصة  /المزاوده نفسها واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد

من أجل تنفيذه فعالً.

البند ( ( – )14/4/1/1إضافي ) :
الدفعات الممنوعة :
هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر

أو شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو

بال واسطة  ،وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو

نيابة عنهم أو أي من مستخدميهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة

رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة

نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً .

المادة ( - ) 2/1التفسير :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة
(  ) %5من هذه الكلفة " ( وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة ( -4/16ج) ).

المادة ( – ) 6/1اتفاقية العقد :
تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
" كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه
االتفاقية بموجب القوانين النافذة " .
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الفصل الثاني

صاحب العمل
" " The Employer

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 3/2أفراد صاحب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" فـــي حالـــة وجـــود مقـــاولين آخـــرين يعملـــون فـــي الموقـــع لصـــالح صـــاحب العمـــل  ،فإنـــه يجـــب تضـــمين عقـــودهم

أحكامــ ـاً مماثلــــة للتعــــاون وااللتــ ـزام بتــــوفير إجــ ـراءات الســــالمة  ،كمــــا يتعــــين علــــى صــــاحب العمــــل أن يشــــعر
المقاول بوجود هؤالء المقاولين اآلخرين " .

المادة (  – ) 4/2الترتيبات المالية لصاحب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على

المشروع خالل مدة اإلنجاز  ،إالّ إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة

تمويله وخصوصياته األخرى " .
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الفصل الثالث
المهندس

" " The Engineer

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/3واجبات وصالحية المهندس :

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقد  ،أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة

خطياً بذلك في األمور التالية :
ويتعين عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة واعالم المقاول ّ
-1

إصدار التعليمات بتغيير .

-2

تحديد تعويضات التأخير .

-2
-4
-5

تمديد مدة اإلنجاز .

الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين .
إصدار األمر بتعليق العمل .

المادة (  – ) 4/3استبدال المهندس :
يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي -:

إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس  ،فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ( )28يوما من تاريخ

االستبدال أن يشعر المقاول بذلك  ،وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل  .واذا كان
للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ( ) 14يوماً من تاريخ

تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه .ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار

والتفاصيل المذكورة  ،يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائياً وباتاً .

المادة (  ( – ) 6/3إضافية ) :
االجتماعات اإلدارية :

" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل  ،ويتعين

على المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين والى
صاحب العمل  ،مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .
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الفصل الرابع
المقاول

" " The Contractor

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/4ضمان األداء :

يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل ( )14يوماً من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إالّ

إذا نص على خالف ذلك  ،وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس  .وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاً عن

عرض مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

ينبغي أن يكون ضمان االداء صادراً من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب
النموذج المرفق بهذه الشروط الخاصة  .واذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي
مرخص  ،كما يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة  .واذا لم

يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادراً عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في
األردن وأن يكون مقبوالً لدى صاحب العمل .

بعــــد صــــدور شــــهادة تســــلم األشــــغال يمكــــن أن تخفــــض قيمــــة ضــــمان األداء لتصــــبح بنســــبة  %5مــــن قيمــــة
العقـــد  ،أو أن يســـتبدل بهـــا ضـــمان إصـــالح العيـــوب ( كفالـــة إصـــالح العيـــوب ) بواقـــع  %5مـــن قيمـــة العقـــد

 ،أو تخفيض قيمة ضمان األداء إلى (. )5%

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض
بأن المقاول
المناقصة إلى أن ينجز المقاول األشغال  .واذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه  ،وتبين ّ
لن يكون مخوالً بتسلم أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمدة

( ) 28يوماً ُُ  .فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب
حسب واقع الحال ".

المادة (  – ) 4/4المقاولون الفرعيون :
يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :

إن الحـــــد األقصـــــى لمجمـــــوع المقـــــاوالت الفرعيـــــة التـــــي يســـــمح للمقـــــاول الرئيســـــي إيكالهـــــا إلـــــى المقـــــاولين
ّ
الفرعيـ ــــين هــــو ( ) 33%مــــن قيمــــة العقــــد المقبولــــة وفقـــاً الســــعار العقــــد إالّ إذا كــــان المقــــاول الفرعــــي مطلوبـــاً

بموجــــب العقــــد  ،وعلــــى المقــــاول أن يرفــــق بعرضــــه كشــــفاً يبــــين فيــــه األعمــــال التــــي ســــيقوم بإيكالهــــا إلــــى

المقــــاولين الفرعيـ ــــين مــــع تحديــــد النســــبة مــــن قيمــــة العقــــد لكلعمــــل ســــينفذ مــــن قبــــل أي مقــــاولفرعي  .علــــى
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المقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفيـــذ تزويـــد المهنـــدس وصـــاحب العمـــل بنســـخ عـــن جميـــع عقـــود المقـــاوالت الفرعيـــة ،

كمــــا يتعــــين علــــى المهنــــدس التأكــــد مــــن عــــدم تجــــاوز النســــبة المبينــــة آنفـــاً وابــــالغ صــــاحب العمــــل عــــن أيــــة
مخالفات بهذا الخصوص .

فــــي حــــال العطــــاءات التــــي تنطبــــق عليهــــا أحكــــام المــــادة  16مــــن قــــانون مقــــاولي اإلنشــــاءات ,فيــــتم اإللتــ ـزام

بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء .

المادة (  – ) 8/4إجراءات السالمة :
تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :

" إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفـس الوقـت  ،تـتم إعـادة النظـر فـي قائمـة إجـراءات السـالمة

المطلوبة من المقاول  ,وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .

يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهنـدس االلتـزام بـأمور السـالمة العامـة واألمـور المتعلقـة بهـا " وفقـاً ألحكـام
كودات البناء الوطني .

المادة (  – ) 9/4توكيد الجودة :

أن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشـغال فإنـه يتعـين بيـان ذلـك فـي ملحـق
إذا قرر صاحب العمل ّ
عـرض المناقصـة أو فـي الشـروط الخاصــة اإلضـافية  ،وايـراد التفاصـيل فــي وثـائق العقـد فـان لــم يـتم بيـان ذلـك فــال

يكون نظام الجودة مطلوباً..

المادة (  – ) 20/4معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:
يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمـل بتشـغيلها أو

بتقــديمها إلــى المقــاول بصــورة مفصــلة  ,ولــبعض أنـواع التســهيالت يتعــين تحديــد األحكــام األخــرى لتوضــيح نـواحي
المسؤولية والتأمينات في الشروط الخاصة اإلضافية .

المادة (  – ) 22/4األمن في الموقع :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" إذا تواجـد أكثـر مــن مقـاول فـي الموقــع  ،فإنـه يجــب تحديـد مسـؤولية صــاحب العمـل وكـل مــن المقـاولين اآلخــرين

الموجودين في الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .

المادة (  – ) 25/4االشغال المؤقتة (إضافية) :
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األشغال المؤقتة :
أ-

يتم بيان متطلبات األشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وادامتها وصـيانتها وتشـغيلها

ب-

كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها .

 ،في جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية .
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الفصل السادس

المستخدمون والعمال
" " Staff and Labour

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/6تعيـين المستخدمين والعمال :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية

المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .

المادة (  – ) 5/6ساعات العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" تكون أيام العمل خالل األسبوع  ( :السبت  ،األحد  ،االثنين  ،الثالثاء  ،األربعاء ،الخميس ) لمدة ثماني

ساعات عمل يومياً بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية " .

المادة (  – ) 8/6مناظرة المقاول :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت  ،يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن

يستخدموا هذه اللغة بطالقة  ،أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين " .

المادة (  – ) 9/6مستخدمو المقاول :
لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ  ،حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.

المادة (  ( – ) 12/6إضافية ) :
أ-

مقاومة الحشرات والقوارض :

يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال

العاملين في الموقع من أذى الحشرات والقوارض  ،وأن يقلل من خطرها على الصحة  .كما يتعين عليه

أن يوفر أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية

محلية  ،بما فيها استعمال مبيدات الحشرات .
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حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية :
يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات  ،أو أن يسمح
أو يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في

الموقع .

ج-

حظر استعمال األسلحة :
يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل  ،أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد
متفجرة يمنعها القانون  ،ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه

الفرعيـين من حيازة هذه األسلحة والذخائر في الموقع .

د-

احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية :
على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .
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الفصل السابع

التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
" " Plant, Materials and Workmanship

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/7طريقة التنفيذ :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض
التجهيزات أو المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك  ،حسب ما هو منصوص عليه في

بيان " دول المصدر المؤهلة " " Eligible Source Countries

المادة (  – ) 4/7االختبار :
فإن المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في
إيضاحا لما ورد في هذه المادة ّ
العقد ( بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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الفصل الثامن

المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
" " Commencement, Delays and Suspension

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/8مدة اإلنجاز :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" واذا كانــت األشــغال ســوف يــتم تســلمها علــى مراحــل  ،فإنــه يجــب تحديــد تلــك المراحــل كأقســام فــي ملحــق عــرض
المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية " .

المادة (  – ) 3/8برنامب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

المعدلـة خـالل ( )14يومـاً مـن تـاريخ تسـلمه إشـعار المهنـدس بضـرورة
يقدم برامب العمل
ّ
" يتعين على المقاول أن ّ
تقديمها .

المادة (  – ) 7/8تعويضات التأخير :

ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من

االشغال وكيفية احتسابها في حالة التراكم .

المادة (  ( – ) 13/8إضافية) :
مكافأة اإلنجاز المبكر :

إذا كانـت حاجـة صـاحب العمـل تســتدعي إشـغال المشـروع فـي وقـت مبكـ ر  ،تكـون قيمـة " مكافـأة اإلنجـاز المبكــر

حسب ما هو منصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة  ,وفي حـال وجودهـا فإنـه يـتم تفصـيل ذلـك فـي الشـروط
الخاصة االضافية .
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الفصل التاسع

االختبارات عند اإلنجاز
" " Tests on Completion

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/9التزامات المقاول :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤهـا قبـل إصـدار شـهادة تسـلم األشـغال ،
واذا كانت األشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل  ،فإنّ متطلبات االختبارات يجب أن تأخـذ فـي الحسـبان
أن بعض أجزاء األشغال غير مكتملة " .
ّ
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الفصل العاشر

تسلم األشغال من قبل صاحب العمل
"" Employers Taking - Over

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/10تسلم األشغال وأقسام األشغال :

تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ( يتعين على المهندس  ) .....إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
أ-

عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ،
وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب  ،ويتبين أنها قد إجتازت "االختبارات
عند اإلنجاز" المطلوبة بموجب العقد  ،فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ( وارسال نسخة من
اشعاره إلى صاحب العمل ) على أن يرفق بهذا األشعار تعهداً منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية
بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار بالعيوب .
ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلباً مقدماً إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم
األشغال .

ب-

يقوم المهندس خالل ( )14يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال  ،ويقدم تقريراً
بأن
بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خالل هذه المدة ( وارسال نسخة عنه إلى المقاول )  ،فإما أن يشهد ّ

األشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم  ،أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها

األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل إجراء عملية التسلم  ،ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة
الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل مقبول لدى المهندس
( وفي حال انقضاء مدة ( )14يوماً األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب
العمل يقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو
الطلب من المقاول باستكمال االعمال تمهيداً الجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ) .
بأن األشغال قد تم
ج – يقوم صاحب العمل خالل ( )21يوما من تسلمه تقرير المهندس ( الذي يشهد فيه ّ
إنجازها وأنها في وضع قابل للتسلم ) بتشكيل لجنة تسلم األشغال بعد انقضاء مدة الـ ( )14يوماً المشار
اليها اعاله على أن ال يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة – ( ويكون المهندس أحد أعضائها ) ويبلغ
المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال  ,وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من
كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة لتسهيل مهمة اللجنة.
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تقوم اللجنة خالل ( )10أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه  ،ومن ثم
تقوم بإعداد محضر تسلم األشغال  ،ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض  ،وتسلم نسخ
منه إلى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس  ،وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة واعداد
ٍ
عندئذ يعتبر في هذه الحالة
التقرير خالل مدة أقصاها ( )28يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفاً ،
تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير المهندس المشار اليه في الفقرة ( ب ) أعاله .

هـ-

يتعين على المهندس خالل ( )7أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة
تسلم األشغال  /محدداً فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد  ،ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ
بدء فترة اإلشعار بالعيوب  ،كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفاً باألعمال المتبقية
واإلصالحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء
فترة األشعار بالعيوب .

و-

يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة  ،على أن يتم ذلك خالل (  ) 7أيام
من تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم
تنسيبه إلى صاحب العمل .
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الفصل الثاني عشر

كيل األشغال وتقدير القيمة
" " Measurement and Evaluation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 3/12تقدير القيمة  ( :هذه المادة غير مطبقة في هذا العطاء الن الكميات قابلة
للزيادة او النقصان واألسعار ثابتة مهما كانت الكميات)
تلغى الفقرتان ( أ  ،ب ) من هذه المادة-:
أ-

ب-

إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن (  ) 20%من الكمية المدونة في جدول

مسعر آخر  ،وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في
الكميات أو في أي جدول
ّ
أن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه
العقد لهذا البند يتجاوز  %1من قيمة العقد المقبولة  ،و ّ

بند بسعر ثابت أو

إن العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر "  ،و
ّ -1
 - 2أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد  ،و
-3

ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود
أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ّ ،
أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .
العقد  ،أو ّ

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة  ،مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور

ال موصوفة في الفقرتين ( أ و /أو ب ) أعاله  ،حسبما هو واجب للتطبيق منها .

إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد  ،فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة

المعقولة لتنفيذ العمل  ،مضافاً إليها ربح معقول  ،مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .

والى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره ،فإنه يتعين على المهندس أن يقوم

بوضع سعر وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد

على النحو التالي -:
أ-

ب-

في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول  ،و

في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعالً .
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الفصل الثالث عشر

التغيـيرات والتعديالت
" " Variations and Adjustments

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•

المادة ( )8/13و ):( 7/13

يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشروط العامة والخاصة وجميع البنود المتفرعة منها
وتعديالتها ويستعاض عنها بالنص التالي :
(( ال يستحق المقاول اي تعويض عن اي تغير في التكاليف سواء الناجمة عن التغيير في التشريعات و
القوانين بما فيها التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسعار ( ارتفاعا /انخفاضا ) على

اجور االيدي العاملة و/او اسعار اللوازم و/او المواد وغيرها من مدخالت االشغال والتي تشمل التغيير في
اسعار المحروقات و/او المواد الرئيسية المدرجة في جدول الكميات  ,ويكون السعر المقدم من المقاول في
جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))
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الفصل الرابع عشر
قيمة العقد والدفعات
" " Contract Price and Payment
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/14الدفعة المقدمة :
تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول
بخصوصها :
تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة  " ......وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم
عنده استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي -:
يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي -:
" تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة  %10من قيمة كل شهادة دفع " .

يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة  %5من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ
إستكمال المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة
من المهندس .
أن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع  ،فإنه يحق لصاحب
" إذا ثبت لصاحب العمل ّ
العمل مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فو ارً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " .

المادة (  – ) 3/14تقديم طلبات الدفع المرحلية :
يضاف إلى نهاية المادة ما يلي -:
" كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .

المادة (  – ) 8/14الدفعات المتأخرة :
تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
" تحسب نفقات التمويل بنسبة ( )%5ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على
قانون أصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها " .

المادة (  – ) 9/14رد المحتجزات :
يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي -:
إذا تمت موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال ( ) 50%من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل
قيمة المحتجزات إلى (  )60%من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .
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يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ( في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ) بعد تسلم األشغال وعند
تقديم ضمان إصالح العيوب ( كفالة إصالح العيوب ) .

المادة (  – ) 10/14كشف دفعة اإلنجاز ( عند تسلم األشغال ) :
يضاف الى المادة :
ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقرا ارً بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط
( نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم (ج – .) 10

المادة ( – )11/14طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ):
تعدل الفقره (ب) من الماده المشار اليها اعاله بحيث تصبح  :ب -اية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول انها
تستحق له بموجب العقد او خالفه فيما يتعلق تحديدا" باالمور او االشياء المستجده بعد اصدار شهادة تسلم
االشغال ( التسلم االولي ).

المادة (  – ) 12/14المخالصة :
يضاف ما يلي بعد مصطلح ( ضمان األداء ) :
( أو ضمان إصالح العيوب  ،حسب واقع الحال ) .
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الفصل السادس عشر

تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
" " Suspension and Termination by Contractor
ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/16حق المقاول في تعليق العمل :
تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة (  ، )6/14أو لم يتقيد صاحب العمل

بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عمالً بأحكام المادة (  ، )7/14فإنه يجوز للمقاول – بعد توجيه أشعار بمهلة
ال تقل عن(  )21يوماً إلى صاحب العمل أن يعلق العمل ( أو أن يبطئ عملية التنفيذ ) ما لم يتسلم المقاول
شهادة الدفع  ،أو الدفعة المستحقة حسب واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور " .

إن إجراء المقاول هذا  ،ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة
ّ
( ، )8/14وال بحقه في إنهاء العقد عمالً بأحكام المادة ( . ) 2/16
إذا تسلم المقاول الحقاً إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء  ،فإنه يتعين

عليه أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً .
تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة :

على المقاول وخالل ( )3أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة (  )3/14من العقد أن يعلم
صاحب العمل عن تاريخ تقديم طلب " شهادة الدفعة " إلى المهندس .

المادة (  – ) 2/16إنهاء العقد من قبل المقاول :
تعدل الحالتان ( و  ،ز) في
تلغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقد  .وترقم الفقرات المتبقية من ( أ – و ) ّ ،
السطر الثاني والعشرين إلى ( هـ  ،و ) .
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الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولية
" " Risk and Responsibility

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضاف المواد التالية في نهاية الفصل :
المادة (  ( – ) 7/17إضافية ) :
الضمان اإلنشائي للمشروع :

يكون المقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقاً ألحكام المواد (  )791– 788من
القانون المدني األردني .

المادة ( ( – )8/17إضافية) :
استعمال المواد المتفجرة :

ينبغــي علــى المقــاول اتخــاذ اإلج ـراءات واالحتياطــات والتقيــد بتعليمــات المهنــدس واألنظمــة والق ـوانين الصــادرة عــن
السلطة المختصة في كل ما يتعلـق باسـتعمال المـواد المتفجـرة ونقلهـا وتخزينهـا وغيـر ذلـك ممـا قـد يحتـاج إليـه فـي

تنفيــذ التزاماتــه الـواردة فــي هــذا العقــد  ،وينطبــق هــذا علــى جميــع المـواد القابلــة لالشــتعال أو التــي يوجــد خطــر فــي
استعمالها ونقلها وتخزينها .

ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة لذلك ،واجراء جميع االتصـاالت مـع مختلـف السـلطات والمصـادر ذات

العالقة قبل قيامه بأعمـال التفجيـر وعليـه أن يتقيـد بالتعليمـات الرسـمية التـي تعطـى لـه بهـذا الشـأن كمـا عليـه أن

يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمـال التفجيـر،
أن هذه الترتيبات واإلجـراءات ال تعفـي المقـاول مـن أي مـن مسـؤولياته والتزاماتـه وفقـاً للقـوانين واألنظمـة
مع العلم ّ
والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات .

المادة (  ( – ) 9/17إضافية ) :

الرشوة :

إن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليـه الفرعيـ ـين أو أي مـن مسـتخدميهم للرشـوة بـأي شـكل مـن أشـكالها ألي مـن
ّ
جهاز صاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون سبباً " كافياً " إللغاء هذا العقـد وغيـره مـن العقـود التـي

يرتبط بها المقاول بصاحب العمـل  ،هـذا عـدا المسـؤوليات القانونيـة الناجمـة عـن ذلـك ويعتبـر فـي حكـم الرشـوة أي
عمولة أو هدية تمنح ألي من صاحب العمل أو المهندس أو مسـتخدميه بقصـد الحصـول علـى أي تعـديل أو تبـديل
فــي األشــغال  ،أو علــى مســتوى المصــنعية  ،أو للحصــول علــى أي انتفــاع شخصــي  ،ولصــاحب العمــل الحــق فــي

استيفاء أي تعويض يستحق له عن أي خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنـه خصـم قيمـة ذلـك مـن
أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته .

المادة (  – ) 1/9/17الدفعات األخرى :
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أ-
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لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى "
والتي تم دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات
األخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه  ،أو
من قبل مقاوليه الفرعيـين أو وكالئهم أو ممثليهم  ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة
بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري
إلبرام العقد أم من أجل تنفيذه فعالً .
كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما
في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ
إلزامه بالدفع أيهما يحدث أوالً .

ب-

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أياً
من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره :
 -1أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد .
 -2أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات
األخرى .
 -3أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات
األخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل
هذه المطالبة .
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها
بموجب هذه الفقرة ( ب ) لن يتجاوز ( ضعفي ) مجموع مبالغ الدفعات األخرى .

ج-

يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو
المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و (ب) أعاله على أن ال تقل
هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق
الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن أوالموردين أو
المستشارين  ،كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه
االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .

د-

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات
أن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة
األخرى إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها  ،و ّ

هي باإلضافة إلى أي ح قوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة

في المملكة .
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هـ-
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يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .

المادة (  – ) 2/9/17الدفعات الممنوعة :
أ-

لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد
بدفع أي من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  ،وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد
تم من قبل المقاول أو نيابة عنه  ،أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو
وكالئهم أو ممثليهم  ،إلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض
النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ
هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام
العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .
كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة
أو بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم
أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

ب-

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أياً
من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره .
-1

أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد .

-2

أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ( ضعفي
) مبلغ الدفعات الممنوعة .

-3

أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً يساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات
األخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل
هذه المطالبة .

بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان ّ
هذه الفقرة ( ب ) لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .

ج-

يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو
المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) أعاله ( على أن ال
تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ) شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على
حق صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو
المستشارين  ،كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه
االتفاقية بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .
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د-
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ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات
الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها  ،وأنّ حقوق الفريق األول المنصوص عليها في
المادة أعاله هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب
القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

هـ-

يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .
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الفصل الثامن عشر
التأمين
" " Insurance
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/18المتطلبات العامة للتأمينات :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
-

يكون المقاول هو الطرف المؤمن  ،كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطاً ينص على المسؤوليات
المتقابلة لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ( Cross
. ) Liabilities

المادة (  – ) 2/18التأمين على األشغال ومعدات المقاول :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل (  )115%من قيمة العقد المقبولة " .
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الفصل العشرون

المطالبات  ،الخالفات والتحكيم
" " Claims, Disputes and Arbitration
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/20تعيـين مجلس فض الخالفات:
يلغى نص المادة ( )2/20من الشروط العامة و جميع البنود المتفرعة منها و تعديالتها.

المادة (  – ) 6/20التحكيم Arbitration :
تلغى الفقرة ا ألولى والتي تبدأ بـ ( ما لم يكن قد تم ) وتنتهي ( بلغـة االتصـال المحـددة فـي المـادة () )4/1
ويستعاض عنها بما يلي -:
فإن أي خالف حول قرار " المجلس " بشأنه  -مما لم يصبح نهائياً
" ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياً ّ ،

وملزماً  -تتم تسويته نهائيا بواسطة التحكيم وفقاً لما يلي -:
أ-

تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قانون التحكيم األردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد
تحكيم أخرى).

ب-

تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق  ،و

ج-

تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة ( . ) 4 / 1

المادة (  – ) 8/20انقضاء فترة تعيـين " المجلس" :
تعدل الفقرة (ب) من هذه المادة لتصبح كما يلي:
"يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة ( .")6/20ب -
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ج -الشروط الخاصة اإلضافية
Supplementary Particular Conditions

• وصف المشروع موضوع هذا العطاء

إن األعمال المطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء هي تقديم جميع المواد و المياه و العدد واالليات
واأليدي العاملة وجميع ما يلزم للقيام بأعمال عطاء تمديد و تشغيل خطوط وصالت المياة من

كافة االقطار و االنواع مع تركيب كل ما يلزم و حسب مواصفات سلطة المياه العمال المياه.
• المادة ( - )9/4نظام توكيد الجودة

يتضمن تطبيق نظام توكيد الجودة ما يلي:

• تطبيق ضمان الجودة والذي يعرف كنظام يتم فيه التحقق من ان الضبط الشامل
للجودة ينفذ في جميع المراحل ولضمان الجودة البد من اجراء االختبارات التالية

للتحقق من الضبط الشامل للجودة.

 oفحص تدرج المواد المستعملة للطمم
 oفحص قوة تحمل الخرسانة

 oفحص درجة رك مواد الطمم
 oفحص المارشال للزفته

 oعمل خلطة تصميمية لمعرفة نسب المواد
• تطبيق نظام ضبط الجودة والذي يعرف على انه المراجعة المستمرة واصدار
الشهادات والفحص والتفتيش المستمر لمكونات المشروع بما في ذلك االفراد

واالنظمة والوثائق واساليب العمل وعليه يطلب االلتزام بطريقة التنفيذ التالية

سواء من المالك او المقاول

 oتدقيق الكفاالت وبوالص التامين
 oعمل محضر تسليم الموقع

 oاصدار شهادة مباشرة العمل
 oتعباة التقرير اليومي

 oتقديم نموذج استالم اولي
 oاصدار مذكرات الموقع

 oنماذج شبك الخطوط الجديدة على القائمة
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 oنماذج فصل الخطوط القديمة الملغاة
 oالتقيد بنماذج المطالبات المالية
 oاصدار شهادة االستالم االولي
 oتدقيق كفالة اصالح العيوب
o

اصدار شهادة االستالم النهائي

• المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل.

يقوم صاحب العمل بتقديم كافة المواسير الالزمة لتمديد مواسيرالمياه من كافة االقطار واالنواع الديكاتيل ( قطر

 )"4والبولي ايثلين اقطار (  125ملم  63 ,ملم  32 ,ملم  25 ,ملم) مع كافة القطع والمفاتيح والهوايات الالزمة
.

• المادة ( - )2/8مدة اإلنجاز(  )365يوما تقويميا

• المادة ( - )7/8تعويضات التأخير

بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ،تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة:
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• يجب على المقاول مراعاة األمور التالية:
أ-

التزامات عامة:
-1

العمل على التقليل من الضجيب وتلويث البيئة بقدر المستطاع.

-3

تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير.

-2

عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.

-4

المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم ،وزرع بديل لما لم يصرح له

-5

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ،فعلي المقاول أن يقوم

باقتالعه واعادة السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس.

باالتصال معه ،وعمل الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ،ثم إخالء المكان واصالحه عند
إتمام العمل وعلى حسابه الخاص.

ب-

ضبط إدارة العمل:
 - 1أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع واعداد محاضر االجتماع.
-2

أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية  ،يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى

-3

أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل واعداد التقارير.

-4

والدنيا ،والرطوبة ،ومعدل هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.

في حالة إصالح العيوب ،أن يضع جدوال لذلك ،وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته

أوال بأول.

-5

أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ،واسم صاحب العمل ،وبالعدد والحجم

–6

في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول

وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه.

قبل البدء بتصحيح الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل

-7

المهندس أو المهندس ،وذلك لتالفى تكرار الخطأ.

إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع ،فعليه أن يزوده بمشرف ذي

خبرة لتأدية المهام التالية:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد:
-1

الممارسة الجيدة:

إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتب أو مصنعية ،فإنه من المفهوم أن

تكون تلك المادة أو العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتب من
مضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدة ،بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات

العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.
-2

المواصفات القياسية:

إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) (A.S.T.Mأو ) (B.S.Sأو غيرها فإنه يجب
على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما

فيه قناعة المهندس.
-3

المواصفات المقيدة:

إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد

بالبند ،وال يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة

صاحب العمل.
-4

عالمات مرافق الخدمات المخفية:

على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات

مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحة ،وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء
الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها.

د-

استخدام األيدي العاملة المحلية:
-1

المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:
أ-

في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيين ،يجوز
استخدام عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة.
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ب-

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيين مهما

كانت األسباب ،وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية

فقط.
ج-

إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة ،وبحاجة إلى خبرة
أجنبية فعليه أن يرفع تقريرا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية

إلى لجنة فنية خاصة تشكل على النحو التالي (للنظر في مثل هذه األمور

ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح
للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها) ،من معالي وزير األشغال العامة

واإلسكان رئيسا وعضوية السادة:

أمين عام وزارة األشغال العامة واالسكان ،ومدير عام دائرة العطاءات
الحكومية ،ونقيب المهندسين ،ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات

العالقة بالمشروع.
-2

المشاريع الممولة بقروض خارجية:

يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو االئتالف مع
مقاولين أردنيين أو باالنفراد ،إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيين فيجب االلتزام من قبل هؤالء

المقاولين بتشغيل عمالة أردنية ال تقل نسبتها عن ( )70%من مجموع العمالة

الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديرا حقيقيا بموافقة وزارة األشغال العامة واإلسكان ،على

أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من العمال األجانب العاديين غير المهرة.
-3

على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ

رئيس الوزراء رقم ( )6لسنة 1990واعتباره جزءاً من العطاءات والعقود التي تبرمها،
وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية:

إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب

أ-
ب-

-4

الوضع خالل مدة أقصاها ( )7سبعة أيام.

فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في

المشروع.

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في

كودات البناء الوطني األردني بحدها األدنى.
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-5

على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ

األشغال.

معلومات مقدمة من المقاول
معلومات مقدمة من المقاول
• ممثل ومستخدمو المقاول (جهاز المقاول المنفذ):
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ،وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل في
الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع ،وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف

على مشاريع مماثلة:
-1

مهندس موقع :بمؤهل جامعي في الهندسة المدنية عدد(  )1وبخبرة ال تقل عن ( )5سنوات في

االشراف على خطوط المياه والصرف الصحي

مراقبا فنيا بمؤهل كلية جامعية متوسطة ( دبلوم هندسة مدنية او مساحة ) عدد ( )1وبخبرة ال
-2
تقل عن (  )5سنوات في االشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي
مساح بمؤهل كلية جامعية متوسطة عدد ( )1وبخبرة ال تقل عن (  )5سنوات في االشراف
-3
على مشاريع المياه والصرف الصحي
_________________________________________________________
-4
-5

_________________________________________________________

-6

_________________________________________________________

7

_________________________________________________________مالحظة:

-

يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ.

وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم

خصم ما يقابله من رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس.
•

على المقاولين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة
المهندسين األردنيين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين (حسب النموذج أدناه) تفيد بأن

المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيين وفقا ألحكام قانون نقابة

المهندسين األردنيين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع االتفاقية وكل مقاول
ال يقدم هاتين الشهادتين وفقا لذلك يعتبر مستنكفا عن استكمال إجراءات اإلحالة ويحق لصاحب العمل
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أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على

صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها.

النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
يرجىىىىىىىىىىىىىىىىى العلىىىىىىىىىىىىىىىىم بىىىىىىىىىىىىىى ى ن المقىىىىىىىىىىىىىىىىاول السىىىىىىىىىىىىىىىىادة
……………………………………………….قد استكمل كافىة اإلجىراءات
القانونية وفقا ألحكام قانون المعمول به.
نقيب الـمهندسين االردنيين

أو نقيب مقاولي االنشاءات االردنيين
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د – نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

د - 1نموذج كتاب عرض المناقصة
د - 2ملحق عرض المناقصة
د - 3نموذج كفالة المناقصة
د - 4نموذج اتفاقية العقد

د - 5نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بعضو واحد)

د - 6نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بثالثة أعضاء)
د - 7نموذج ضمان األداء  /تنفيذ

د - 8نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)
د - 9نموذج كفالة الدفعة المقدمة

د -10نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي
د - 11نموذج إقرار بالمخالصة

د - 12نموذج التزامات المقاول
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د1-

نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender
المشروع  .......................................... :العطاء رقم ....................................... :

إلى السادة (صاحب العمل) ............................................................................. :
لقد قمنا بزيارة الموقع

والتعرف على الظروف المحيطة به ،كما قمنا بدراسة شروط العقد ،والمواصفات،

والمخططات ،وجداول الكميات ،وملحق عرض المناقصة ،والجداول األخرى ،ومالحق العطاء ذات
األرقام ..................................:المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله .ونعرض نحن الموقعين

أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وانجازها وتسليمها واصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه

الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره ..........................................:أو أي مبلغ آخر

يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على

تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة ( )90يوما من تاريخ إيداع العروض ،وأن يبقى العرض ملزما لنا،

ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه .كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتج أز
من "كتاب عرض المناقصة".

نتعهد في حالة قبول عرضنا ،أن نقدم ضمان األداء المطلـوب بموجـب المـادة ( )2/4مـن شـروط العقـد ،وأن نباشـر

العمل بتاريخ أمر المباشرة ،وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيـوب فيهـا وفقـا لمتطلبـات وثـائق العقـد خـالل

"مدة اإلنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ،والى أن يتم ذلك ،فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب
القبول أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
حرر هذا العرض في اليوم ..................... :من شهر ................ :عام....................... :

توقيع

المناقص:

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

شاهد:

........................................
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د2-

ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender

المشروع ............................................... :العطاء رقم……………………………… :
البيــــان

التحديدات

رقم المادة

اسم صاحب العمل:

2/2/1/1

اسم المهندس :

4/2/1/1

اسم المقاول:

3/2/1/1

عنوانه:
كفالة المناقصة

و3/1
التعليمات

(

كفالة اصالح العيوب

التعليمات

( )%5من قيمة العقد النهائي

مدة اإلنجاز لألشغال

3/3/1/1

ينتهي العمل بهذا العطاء بانتهاء مدة العطاء

فترة اإلشعار بإصالح العيوب

7/3/1/1

عنوانه:

شركة مياه االردن  -مياهنا

و3/1

عنوانه:

مدير ادارة الخدمات الفنية

3000

) دينار

(365يوم تقويميا") أو بانتهاء المخصصات
الماليه ؛أيهما ينتهي قبل االخر و حسب قرار

صاحب العمل

القانون الذي يحكم العقد

4/1

(  ) 730يوما تقويميا

القوانين األردنية السارية المفعول

اللغة المعتمدة في العقد

4/1

اللغة العربية

لغة االتصال

4/1

اللغة العربية

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول

1/2

( )7أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة

.

إلى الموقع
قيمة ضمان األداء

قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح

2/4

العيوب (ضمان اصالح العيوب)

( )%10من "قيمة العقد المقبولة"

( )%5من قيمة العقد النهائي

نظام توكيد الجودة

9/4

أوقات العمل المعتادة

5/6

( )8ساعات يوميا ،ولمدة ( )6أيام في

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ

1/8

( )15يوما ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن

قيمة تعويضات التأخير

7/8

حسب البند  6من الشروط الخاصة

المحدد للمباشرة

❑ غير مطلوب
❑ مطلوب

األسبوع

مدة اإلنجاز
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د2-

الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

7/8

( ) %15من قيمة العقد المقبولة

مكافأة اإلنجاز المبكر

13/8

(صفر) دينار عن كل يوم مبكر

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن "المبلغ

-5/13ب

اليوجد

االحتياطي الذي يتم صرفه" إذا لم ترد في الجداول
قيمة الدفعة المقدمة

2/14

اليوجد

عمالت الدفع للمقاول

15/14

الدينار األردني

تقديم وثائق التأمينات

1/18

خالل ( )14يوما من تاريخ االحالة

نسبة المحتجزات

3/14

( )%10من قيمة الدفعة

الحد األعلى للمحتجزات

3/14

( )%5من "قيمة العقد المقبولة"

التحضيرات عند الوصول إلى الموقع

5/14

جميع المواد والتجهيزات االلية التي

الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

6/14

(  )8500دينار

أسعار تبديل العمالت

7/14

نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)

8/14

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

3/18

( )%9سنوياً

(  ) 20000دينار

فض الخالفات
تشكيل مجلس ّ

2/20

غير مطبق

فض الخالفات
فترة تعيين مجلس ّ
فض الخالفات في
الجهة التي تعين أعضاء مجلس ّ
حالة عدم االتفاق بين الفريقين

2/20

غير مطبق

3/20

غير مطبق

تدخل في االشغال الدائمة
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د2-

سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف عن

6/20

التعيين

بموجب قانون التحكيم األردني
النافذ

عدد أعضاء هيئة التحكيم

6/20

القواعد اإلجرائية للتحكيم

6/20

❑
❑

أقسام األشغال ()6/5/1/1

عضو واحد

ثالثة أعضاء

بموجب قانون التحكيم األردني

مدة اإلنجاز

قيمة تعويضات التأخير لكل يوم

الخاصة به

تأخير .

()3/3/1/1
قسم
قسم
قسم
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د3-
نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee
المشروع :عطاء تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن ـ مياهنا
مناطق شركة مياهنا منطقة عمان ( )6وحسب المخطط المرفق
العطاءرقم.…….……… O-T-22-0041-A :إلى السادة (صاحب العمل):

 ..............................................................................لقد تم إعالمنا أن المناقص:
شركة ........................................................................ :سيتقدم بعرض للمناقصة

للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ،ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص 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
الطلب ما يلي:

أ-

أن المناقص ،بدون موافقة منكم ،قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل

ب-

أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ،ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة ( )6/1من شروط

ج-

انقضاء صالحية العرض المحددة بـ( )90يوما ،أو
العقد ،أو

أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه  ،ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ( )2/4من شروط

العقد.

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ( )120يوما ويتعين إعادتها إلينا ،كما أن هذه
الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

توقيع الكفيل  /البنك........................................... :
المفوض بالتوقيع........................................... :
............................................
التاريخ:
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د4-

نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement
المشروع :عطاء تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن ـ مياهنا
مناطق شركة مياهنا منطقة عمان ( )6وحسب المخطط المرفق
العطاء رقمO-T-22-0041-A :

حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم  ..............من شهر  ...................لسنة

بين

صاحب العمل  ............................................................على اعتباره "الفريق األول"

و

 ..............................................................على اعتباره "الفريق الثاني"

المقاول

لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع................................... :
............................................................................................................
ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها وتسـليمها

وفقا لشروط العقد،

فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

-1

يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها

-2

تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:

فيما بعد.
أ-

"كتاب القبول"

ب-

"كتاب عرض المناقصة

د-

شروط العقد (الخاصة والعامة)

ج-

هـ -

و-

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

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

مالحق المناقصة ذات األرقام.......................................................... :

المواصفات

المخططات

PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\procurement 2021\Tender Doc\O-T\O-T-22-0041-A.doc

141

د4-

ز-
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والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول األخرى)

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

-3

"قيمة العقد المقبولة"

-4

إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط ،يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال

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

"مدة اإلنجاز"

وانجازها واصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
-5

إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها وتسليمها ،يتعهد صاحب العمل بأن

-6

اي شطب او كشط او حذف او اضافة بدون توقيع و خاتم طرفي العقد يعتبر الغيا

يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.

وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا
للقوانين المعمول بها.
الفريق الثاني (المقاول)

الفريق األول (صاحب العمل)

التوقيع........................................... :

التوقيع........................................... :

االسم............................................. :

االسم............................................. :

الوظيفة........................................... :

الوظيفة........................................... :

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

وقد شهد على ذلك................................ :
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د5-

نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بعضو واحد)
وصف المشروع:

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

المقاول:

 ...................................عنوانه................................... :

 ...................................عنوانه................................... :

صاحب العمل:

 ...................................عنوانه................................... :

عضو المجلس:

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض
الخالفات" ،ليكون العضو الوحيد ،ويسمى أيضا "المجلس" – " ، "DABفإن كال من صاحب العمل والمقاول

وعضو المجلس ،قد اتفقوا على ما يلي:

-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفات ،مع إدخال التعديالت التالية عليها:

-2

عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو

-3

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

المجلس على النحو التالي:

) دينار عن كل يوم كمياومات.

-

(

-

مضافا إليها النفقات األخرى.

إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة ( )16من

شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" كمسو للخالفات وفقا

ألحكام هذه االتفاقية.
-4

-5

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو "المجلس" ،إزاء أدائه لمهام فض

الخالفات بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية

فض الخالفات.

إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

صاحب العمل

وقد شهد على ذلك
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د6-

نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بثالثة أعضاء)
وصف المشروع:

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

المقاول:

 ...................................عنوانه................................... :

 ...................................عنوانه................................... :

صاحب العمل:

 ...................................عنوانه................................... :

عضو المجلس:

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض

الخالفات" ،ليقوم بمهام احد األعضاء الثالثة الذين يشكلون "المجلس" ،فإن كال من صاحب العمل والمقاول

وعضو المجلس ،قد اتفقوا على ما يلي:

-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفات ،مع إدخال التعديالت التالية عليها:

..........................................................................................
-2

عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو
المجلس على النحو التالي:

-3

-4

-5

-6

-

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها النفقات األخرى.

إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة ( )16من
شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين

كمسوين للخالفات وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو المجلس ،إزاء أدائه لمهام فض
الخالفات ،بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية

فض الخالفات.

يعتبر عضو المجلس  .............................رئيسا للمجلس.
إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

صاحب العمل

وقد شهد على ذلك
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ملحق اتفاقية فض الخالفات

شروط اتفاقية فض الخالفات
-1

يسمى عضو المجلس أو األعضاء (الحكم أو الحكمة) خالل ( )28يوما من تاريخ مباشرة العمل ،ولكن

-2

يمكن إنهاء تعيين الحكم (الحكمة) باالتفاق بين الفريقين ،وتنقضي مدة التعيين حكما عند انقضاء فترة

مهام المجلس ال يتم المباشرة بها إال بعد نشوء خالف واحالته إلى المجلس.

االشعار باصالح العيوب.

-3

يتعين على الحكم أن يبقى خالل أداء مهمته مستقال عن الفريقين ،وال يجوز له تقديم النصح إلى أي

-4

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة،

فريق إال باطالع وموافقة الفريق اآلخر.

وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إال بموافقة الفريقين ،كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر

القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إال بموافقة الفريقين.

-5

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين ،بإعطاء كل منهما فرصة معقولة

-6

ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوال عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إال إذا أمكن إثبات أن

-7

يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز (وليس كمحكم) ،ويكون متمتعا بالصالحية الكاملة لعقد

لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر.
ما قام به ناتب عن سوء نية.

جلسات االستماع كما يراه مناسبا ،دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ،ويتمتع في

هذا السياق بالصالحيات التالية:

أ-

أن يقرر مدى سلطاته الذاتية  ،وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه،

ب-

أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت)،

د-

أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد،

ج-

هـ -

و-

أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب القانوني،
أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخالف،

أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله ،لحضور جلسات
االستماع ،وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ،بعد

التحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة.

-8

ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس

-9

يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل

- 10

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ،شريطة أن يرسل إلى

اآلخرين (إن وجدوا).
به.

الفريقين إشعارا بذلك مدته ( )7أيام.
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- 11

إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم ،يقوم صاحب العمل بالدفع إلى

- 12

يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ( )28يوما .وفي حالة استقالته أو موته

الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من اية مبالغ إزاءها.

أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد ،فإنه

يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيين بديل له خالل ( )14يوما من تاريخ انقطاعه.

- 13

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم (الحكمة) والفريقين ،ولغة التداول في الجلسات،

- 14

يتعين على الحكم (الحكمة) أن يصدر قراره خطيا إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل

باللغة المحددة في العقـد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر.

فترة ال تتعدى ( )84يوما من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخالفات ،إن
كانت قد تمت بعد إحالة الخالف إليه .يجب أن يكون القرار مسببا ،وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا لهذه

الشروط.
- 15

- 16

إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ( )3آنفا بعلمه ،أو تصرف بسوء نية ،فإنه يعتبر غير

م ستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ،ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها
له ،إذا نتب عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.

تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي:
-

عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات واعداد

-

مضافا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة،

-

يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه

-

- 17

القرارات،

يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه،

للفواتير الخاصة بذلك ،ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ( )50%منها للمقاول الحقا.

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ،أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ،فإنه يتم

النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني.
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د7-

(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .
قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول  /شركة ………………… بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
)
/
بخصوص العطاء رقم (
المتعلق بمشروع  :عطاء تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن
مياهنا مناطق شركة مياهنا منطقة عمان ( )6وحسب المخطط المرفق

بمبلغ (

) ديناراُ اردنيا  ،فقط ……………………………………..دينارا"
أردنيا".

وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولةة
 /و /او /العقد  ،وإننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض  ،بأن ندفع لكةم بمرةرد ورود أول
طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء منه بدون أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسةبا الداعيةة
لهذا الطلب بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد و/او عدم
قيام المورد بالتوريد  -وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقةاول /المةورد
على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنرزة تسلما" أوليا" /و/
او /توريةةد المةةواد بموجةةب العقةةد المحةةدد مبةةدئيا" بتةةاريخ ……… ..شةةهر ……… .مةةن عةةام
……… .وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين يوما مىا لىم يىردكم
من شركة مياة االردن " مياهنا " طلبا خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيةةع ……………………………
التاريةةةةةةخ ……..………………….....
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د8-

(نموذج كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ………….…………………………………… .
قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول …………………… بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
)
/
بخصوص العطاء رقم (
المتعلق بمشروع  :عطاء تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن
ـ مياهنا  /مناطق شركة مياهنا منطقة عمان ( )6وحسب المخطط المرفق

بمبلغ (

) دينارا" أردنيا" فقط …………………………………..دينارا" أردنيا".

وذلك لضمان صيانة العطاء المحال عليه حسب الشروط الةواردة فةي وثةائق عقةد المقاولةة ،
وإننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم بمررد ورود أول طلب خطةي مةنكم
المبلغ المذكور أو أي جزء منه بدون أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسبا الداعية لهةذا الطلةب بةأن
المقاول  /المورد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد  /و /او اخفةق المقةاول /
المورد في تنفيذ اي من التزاماتة  ،وذلك بصةرف النظةر عةن أي اعتةراض أو مقاضةاة مةن جانةب
المقاول  /المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحةين تسةلم األشةغال المنرةزة تسةلما"
نهائيا" /و  /او  /انقضاء مدة الصيانة المحددة بموجب العقد المحدد مبدئيا " بتةاريخ … ..شةهر ….
من عام … ....وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مىدة كىل منهىا (  ) 90تسىعين يومىا مىا لىم
يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلبا خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيةةع ……………………………
التاريةةةةةةخ ……………………………..

د9-
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نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول ...............:نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بمبلغ ) ...................... ( :دينار أردني.............................................................
وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم---------------------- :
الخاص بمشروع :عطاء تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن
مياهنا  /مناطق شركة مياهنا منطقة عمان ( )6وحسب المخطط المرفق
بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.
وأننا نتعهد نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو
الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ،وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ
يبديه المقاول  /المورد .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول /المورد ألقساط الدفعة
المقدمة ،ويتم تمديدها تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل  ،وال تلغى اال بكتاب خطي من
شركة مياة االردن " مياهنا " .
توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :
المفوض بالتوقيع.................................... :
التاريخ.............................................. :
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د10-

نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه..................................................................... :
...........................................................................................................

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه............................................................ :
...........................................................................................................

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

وذلك قيمة دفعة االنجاز عند التسلم االولي عن مشروع انشاء .............................................
موضوع العطاء رقم ......................................................................................

وبهذا فاننا نبرىء ذمة ....................................................................وحكومة المملكة

االردنيه الهاشمية من المبلغ المذكور اعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وان قبضناها على حساب مشروع

المذكور اعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل اية مطالبات ندعي بها الى ..............................

خالل فترة اربعة وثمانين يوما" من تاريخ هـذه المخالصـة معـززة بالوثـائق الثبوتيـة ( دون ان يشـكل هـذا اقـرارا" مـن

..................بصــحة هــذه المطالبــات ) وفــي حالــة عــدم تقــديم هــذه المطالبــات خــالل المــده المــذكوره نكــون قــد
اســقطنا حقنــا بايــة مطالبــة مهمــا كــان نوعهــا وقيمتهــا بحيــث تبــرأ ذمة.................................وحكومــة

المملكة االردنية الهاشمية من أي حق او عالقه بالمشروع المبين اعاله السابقة لتاريخ التسلم االولي للمشروع.
وعليه نوقع تحريرا في ......................
اسم المقاول:

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

اسم المفوض بالتوقيع:

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

توقيع المفوض بالتوقيع................................. :

الخاتم:
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د11-

نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه....................................................................
...........................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه........................................................... :
...........................................................................................................

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

وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب احكام المواد ( )13/14 ،12/14 ،11/14من الشروط العامة للعقـد ،وذلـك عـن
مشروع إنشاء.................................................................................

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

موضوع

العطاء

رقم.............................................................................

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة

 ..........................................................وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو

عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء عاما" شامال" مطلقا ال رجعة فيه.
وعليه نوقع تحريرا في ......................
اسم المقاول:

اسم المفوض بالتوقيع:

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

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

توقيع المفوض بالتوقيع................................. :

الخاتم:
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د12-

نموذج التزامات المقاول
Contractor’s Commitments

-1

المقاول............................................... :

-3
-4
-5

رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات............................................... :
فئة التصنيف............................................... :
سقف االلتزام............................................... :

المدير العام............................................... :

-2

المشاريع الملتزم بها............................................... :

-6

الرقم

اسم المشروع

رقم

العطاء

قيمة اإلحالة
دينار

قيمة األعمال
المتبقية
دينار

مدة

التنفيذ

تاريخ أمر
المباشرة

مالحظات

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

PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\procurement 2021\Tender Doc\O-T\O-T-22-0041-A.doc

Part III Section I: Special Specification

152

المملكة االردنية الهاشمية
شركة مياه االردن  -مياهنا

عطاء تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن ـ مياهنا
مناطق شركة مياهنا منطقة عمان ( )6وحسب المخطط المرفق
الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
وجدول الكميات

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

2022
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عطاء تمديد وصالت منزلية اشتراك جديد في مختلف مناطق شركة مياه االردن ـ مياهنا
مناطق شركة مياهنا منطقة عمان ( )6وحسب المخطط المرفق
 .1وصف األعمال
 1-1عىىىام-
إن األعمال المطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء هي تنفيذ معامالت اشتراكات المياه حسب الدراسة الفنية لكل معاملة والمعدة من شركة
مياه االردن  -مياهنا /مديرية خدمات الزبائن و علما بان حجم العمل للمعاملة الواحدة يترواح من تمديد خطوط مياه و بأي مسافة
بقطر  "4وبطول قد يصل الى  500متر أو أكثر و ذلك مع الوصالت للوصلة المنزلية .ويطلب من المقاول تمديد وتشغيل خطوط
مياه من جميع االنواع وتركيب كل ما يلزم واعادة االوضاع وحسب مواصفات سلطة المياه العمال المياه
 -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.
-4-1تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
 -5-1جميع المواد المستعملة يجب أن تكون من أجود األصناف كما وأن المصنعية يجب أن تكون بموجب المواصفات
وبمستوى جيد يوافق عليه المهندس.
 -6-1على المناقصين المشتركين في مناقصة هذا العطاء أن يتصلوا بمديريه الخدمات الفنيه /شركة مياه االردن  -مياهنا
للحصول على أية معلومات بخصوص العطاء.
-7-1بعد إبالغ المقاول بقرار االحاله وقبل توقيع االتفاقيه على المقاول تقديم ما يلي باالضافه لما ورد بوثائق العطاء:
برنامج العمل
أ-
دفع الرسوم القانونية لوزارة المالية عن المشروع
تقديم كشف بالتدفق المالي للمشروع
ج-
تقديم بوليصة تامين و كفالة حسن التنفيذ.
د-
 -8-1المعلومات و األوراق الواجب إرفاقها بالعرض باالضافه إلى ما ذكر سابقا.
أ-
ج-
د-
ه-
و-
ز-

صورة عن شهادة التصنيف و التسجيل
خبرات الشركة في المشاريع السابقة و المشابهة
كتاب توكيل رسمي للمفوض بتوقيع العطاء حتى يكون ملزما لمقدم العطاء
أسماء وشهادات الخبرة للجهاز العامل المقترح من طرف المقاول
التزامات الشركة الحالية و التاريخ المتوقع النتهاء األعمال بها وقيمتها
كشف باليات الشركة وتاريخ صنعها وحالتها
شهادة ما يثبت مقدرة المقاول المالية

 .2متطلبات العمل -:

أن االعمال المشموله ضمن هذا العطاء هي القيام باستالم المواسير من مختلف االنواع دكتايل ,حديد اسود ,بولي اثيلين من كافة
االقطار و ملحقاتها من مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا وحفر وتمديد و انشاء و اتمام و فحص وتعقيم و الفحص الجرثومي
في مختبرات شركة مياهنا وتشغيل خطوط مياه الرئيسية والفرعية حتى العداد بما فيها الكولكتر وذلك في مختلف مناطق ادارة
شركة مياه االردن  -مياهنا و انشاء مناهل مختلف االقطار و تركيب وتشغيل مفاتيح بمختلف انواعها و تركيب مواسير الجلفانيزد
حسب المواصفات وكذلك القيام باعمال تغليف الخطوط حسب مواصفات سلطه المياه و الشروط الخاصه وذلك بموجب الشروط
العامة والخاصة والمواصفات العامة الصادرة عن سلطة المياه العمال المياه وهذه المواصفات والشروط الخاصة والمخططات
وجداول االسعار وتعليمات المهندس واية مالحق على وثائق العطاء.
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موقع العمل العمال هذا العطاء مناطق شركة مياهنا منطقة عمان ( )6ولشركة مياه االردن  -مياهنا لها الحق باعطاء اعمال
في أي مكان من مناطق ادارة الشركة حسب الحاجة و تعليمات المهندس المشرف و دون عالوه على االسعار.

 .4التنسيق- :

.1

.2

.3

.4

علىىى المقىىاول مسىىاولية التنسىىيق المسىىبق مىىع امانىىة عمىىان الكبىىرى و وزارة االشىىغال العامى ة والبلديى ة المعنيى ة وادارة المىىرور
وماسسة المواصالت ،شركة الكهرباء واية جهة رسمية اخرى وتقديم جميع متطلبات الجهات المعنية للحصول على موافقاتها
للعمىىل فىىي اوتحىىت اوقىىرب الطىىرق العامى ة واالرصىىفة و االوديى ة و تحديىىد حىىدود الشىىوارع وعلىىى المقىىاول ان يتقيىىد بتعليمىىات
ومتطلبات هذه الجهات بما فيها اشارات المرور واالشارات التحذيرية اوالتحويالت والحواجز وحماية المشاة واالمالك الخاصى ة
ومتطلبات السالمة العامة..الخ وجميع المتطلبات واليىىدفع للمقىىاول لقىىاء أعمىىال التنسىىيق ايىىة عىىالوات اذ تعتبىىر جميىىع التكىىاليف
مشمولة ضمن االسعار الفردية لالعمال المطلوبة.
من مسؤولية الفريق الثاني الحصول على تصاريح الحفر و موافقات الجهااات الرساامية المعنيااة التماااع العماال و فااي حااال تااع
رفض طلبه بمنحه تصريح من اية جهة  ,االمر الذي يؤدي الى ايقاف التنفيذ و عليه يجوز للفريق االول ايقاف اعمال العطاااء
و محاسبة المقاول على االعمال المنجزة  ,اما بالنسبة للخطوط التي بوشر العمل بها فيتع اكمالها من قباال مقاااول اخاار يعينااه
المقاول الرئيسي بعد موافقة شركة مياهنا خالل مدة اسبوع من تاريخ االيقاف و يتع تعيين و محاساابة هااذا المقاااول ماان قباال
الفريق الثاني وذلك بعد موافقة الفريق االول و في حال لع يحضر الفريق الثاني مقاوال" الكمااال االعمااال فيحااق للفريااق االول
اكمال العمل على نفقة الفريق الثاني و بالطريقة التي يراها مناسبة.
يتحمل المقاول مسؤولية الحصول على تصاريح الحفر ماان امانااة عمااان الكباارز وةاو وزارة األشا ال العامااة وا سااكان وةاو
البلديات وةاو ادارة السير واي جهات اخرز رسمية بشكل كامل دون ان يكون ذلك سببا ً لإلدعاااء بالتا خير او التعااويض وفااي
حال لع يتمكن المقاول من الحصول على التصريح بسبب األحوال الجوية او االسفلت الجديد فإنه يجب إحضار ذلك خطيا" ماان
مدير التنسيق ة امانة عمان و في حالة رفض التصريح بسبب األسفلت الجديد فإنه سيتع إعطاء المقاول معااامالت بديلااة ولاان
تكون عذراً مقبوالً النخفاض نسبة ا نجاز ع ّما ذكر بالعقد.
االجراءات الواجب اتباعها لتمديد خدمات البنى التحتية ضمن حرع الطرق التابعة لوزارة االش ال - :
-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 اصال على طول المسار المنوي
تنفيذه مع بيان كافة التفاصيل و االبعاد على هذه المخططات.
-3التزام المقاولين المعنيين باحكام مواد قانون الطرق رقم ( (24لعام  1986و تعديالته و بنود تصريح الخدمات الموحد و
تعديالته و شروط ومتطلبات ومواصفات هذه الوزارة حسب التعاميم و الكتب الصادرة عنها بذلك الخصوص.
-4التزام المقاولين المعنيين باستعمال تكنولوجيا تمديد الخدمات بدون الحفر (  ) trenchlessواستخدام مادة الخرسانة السائبة
( )Flowable Concreteلالعمال المطلوب تنفيذها ضمن جسم الطرق الرئيسية و الثانوية وحسب طلب وزارة األشغال
العامة واالسكان ويعتبر محمالا على السعر المحدد بالعقد.
-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 لالعمال 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 الوزارة  ،او يتم تقديم شيك مصدق يعادل ( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما
كانت عليه سابقا و ذلك لالعمال 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 وزارة
االشغال العامة واالسكان و ذلك لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
-8بالنسبة لالعمال 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 الوزارة باستثناء ان تكون كفاالت
هذه الطرق موجهة لمدير االشغال المعني باالضافة لوظيفته و يتم تزويد مركز هذه الوزارة بصورة عنها  ،او يتم تقديم
شيك مصدق يعادل ( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما كانت عليه.
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-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 الوزارة  ،و يتم تزويد مركز هذه الوزارة بنتائج هذه
الفحوصات اصوليا.
 -10يلتزم المقاولون المعنيون بتقديم مخططات المسارات المنفذة حسب الواقع (Hard and Soft Copy of As-Built
 ) Drawingsمرفقة مع طلب موافقة هذه الوزارة على االستالم االبتدائي العمال المشاريع المنفذة من قبلهم لمديريات
االشغال المعنية و نسخة عن هذا الطلب ومرفقاته لمركز هذه الوزارة.
 -11يتم اشراك مندوب من مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية في لجان االستالم االبتدائي والنهائي لالعمال المنفذة ضمن
حرم الطرق الرئيسية و الثانوية  ،و في حال مطابقة االعمال المعنية لمواصفات و شروط و متطلبات هذه الوزارة يتم
التنسيب باالفراج عن كفالة اعادة االوضاع من قبل مدير االشغال المعني بناء على موافقة لجنة االستالم 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 اعالمكم 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 السالمة 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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االلتزام بدليل ( )12بخصوص اجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونـا والصـادر عـن
وزارة العمل وكم يلي:

دليل ()12
إجراءات العمل لتدابير السالمة
والوقاية الصحية المتبعة للحد من
انتشار فيروس كورونا
)المشاريع االنشائية(
تم مراجعة هذا الدليل من اللجنة الوطنية لألوبئة

محدث بتاريخ7 / 4 / 2020
2

7/4/2020
أول ا :مواقع العمل
 1تنحصر االعمال في المواقع على االعمال االنشائية األساسية للمشروعوبالحد األدنى من االيدي العاملة.
 2االلتزام بتطبيق إجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية المتبعةللحد من انتشار فيروس ك ورونا الدليل رقم (  ) 9للمؤسسات الصناعية
الكبيرة الصادر من وزارة العمل يستثنى منه الفصل السادس) مباني السكن
واالقامة (والعاشر) المطبخ وسوق التموين(
 3يتم انراز جميع االعمال المكتبية بالعمل عن بعد باستخدام الوسائل ال تقنية. 4يتم استخدام مكاتب الموقع للضرورة فقط ومن قبل عدد محدود مناألشخاص
 5يتم تقديم برنامج عمل يومي من قبل المقاول يوضح فيه االعمال اليوميةوكشف بالعمالة التي يتطلب تواجدها) وبالحد األدنى (شامال أماكن السكن
وأرقام الهواتف ووسيلة النقل
 6يتم توزيع المنشورات الخاصة بالوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا فيجميع مرافق المشروع
 7يتم تامين معدات الوقاية الشخصية(  ) PPEلرميع المتواجد ين في الموقعاإلنشائي حسب نوع الخطر
 8يتم تامين محطات تطهير كافية في مكان العمل عند المداخل والمخارج 9يتم تطهير مواقع العمل والمرافق المخصصة للعمالة بشكل يومي من قبلالمقاول باستخدام مواد معقمة.
 10عدم عقد أي اجتماعات داخل المكاتب واالكتفاء باالجتماعات منخالل وسائل االتصال التقنية.
ثاني اا :وقاية العاملين في الموقع:
توفير جميع وسائل السالمة ومعدات الوقاية الصحية على ان تكون بالحداألدنى كما يلي:
 1تامين مالبس خاصة للعمل في الموقع ويمنع مغادرة الموقع بها 2تامين قفازات ذات استعمال لمره واحدة على ان يتم تسليمها للعاملين قبلالدخول الى الموقع والتخلص منها قبل الخروج من الم وقع وفي أماكن امنة
3
7/4/2020
 3تامين) كمام طبي لمنع انتشار الرذاذ (بنصح بكمامات نوعN95 4وضع التدابير الوقائية للحد من أنتشار الحرائق 5العمل على فحص حرارة العاملين في الموقع قبل الدخول الى المواقعواثناء العمل وقبل الخروج من الموقع
 6االلتزام بتعليمات التباعد بين األشخاص المتواجدين في الموقع من عمالةومشرفين كحد ادنى متر ونصف
7 -منع الترمعات للعاملين مهما كانت األسبا
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 8توفير وجبات طعام فردية للحد من الترمعات 9يقوم مشرف السالمة والصحة المهنية بمتابعة التقيد برميع التعليماتالخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورنا المسترد واإلجراءات الواردة
أعاله.
 10يلتزم المقاول بتامين المطلو حررهم الى المواقع المعتمدة من الرهاتالمختصة.
 11االستمرار بتغي ير الكمامات الطبية كل ساعتين للعمال المعرضينلألغبرة بشكل مباشر.
 12توفير كميات من المياه للعاملين موزعة في كل موقع من مواقع العملوسهولة الوصول اليها.
 13وضع إشارات الزامية تمنع لمس الوجه وااللتزام بالمعدات الخاصةبالسالمة وحسب معايير االعمال االنشائية والمعدات الخاصة بالمخاطر
الفيروسية مثل الكمامات الطبية والقفازات الطبية قبل ارتداء قفازات االعمال
االنشائية.
 14االلتزام بمعايير السالمة والصحة المهنية والتعليمات واألنظمةالصادرة بموجب قانون العمل األردني.
 15االلتزام من قبل المقاولين بتطبيق نظام رقم (  ) 7ونظام رقم) ) 42والنظام (  ) 43حسب متطلبات قانون العمل.
 16عدم استخدام كمامات طويلة األمد) القابلة للغسيل (لعمال االنشاءاتالمعرضين لألغبرة.
4
7/4/2020
ثالث اا :التنقل
 1نقل) العمال والمشرفين (حسب الدليل رقم (  ) 11وسائط النقل الصادر منوزارة العمل
 2يتم تحديد المركبات المستخدمة من قبل المقاول لنقل العمالرابع اا :نقل البضائع
 1يتم تطهير كافة المركبات القادمة والمغادرة عن طريق رش موادالتطهير وعزل السائق بشكل مباشر في منطقة التطهير المتواجدة في
مداخل ومخارج المشروع.
 2يتم توزيع المنشورات التوعوية بفيروس كوفيد  19لكل السائقين. 3تامين جميع السائقين بمعدات الوقاية الشخصية من خالل صندوقمخصص لهذه المعدات.
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: وكما يلي2020  لسنة11 يلزم االلتزام ألمر الدفاع رقم
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 .1العمل في الليل- :
يحق لصاحب العمل أو المهندس أو ممثل المهندس او اية سلطه أخرى بموافقة المهندس اصدارالتعليمات للمقاول لتنفيذ أي جزء مىىن
االعمال في ساعات الليل وذلك في الحاالت التي تتطلىىب ذلىىك وعلىىى المقىىاول االلتىىزام بهىىذه التعليمىىات وتنفيىىذ االعمىىال وبىىدون ايىىة
عالوات اضافيه لقاء ذلك ،ويتحمل المقاول تكاليف العمل ا ضافي اياع العطل الرسمية واألعياد وخارج ساعات العمل الرسمي.

 .2برنامج العمل- :

 1-6على المقاول االلتزام بتنفيذ المعامالت التي يقوم المهندس بتسليمها له وبالعدد الذي يراه المهندس مناسبا ا وذلك بموجب
محضر تسليم يتم توقيعه من الطرفين حسب األصول ولن يتم احتساب أي معاملة تنفذ دون محضر تسليم.
 2-6يطلب من المقاول تقدم برنامج لسير العمل شهريا ا يبين فيه التدفق المالي الشهري ونسبة اإلنجاز الفعلي على أرض
الواقع.
ا
 3-6يتم قياس انجاز المقاول شهريا ويتعين على المقاول تنفيذ:
• عطاء الوصالت ( 63ملم فما دون)  50معاملة وصلة شهريا ا على األقل.
عطاء الخطوط ( 125ملم فما دون) 2000 :متر طولي شهريا ا أو  20معاملة تمديد خط  125ملم أو  100ملم
4-6
شهريا ا على األقل .
في حال عدم توفرالمعامالت يتم احتساب الغرامات على أساس المعامالت المسلمة شهريا وتعتبر هي الحد األدنى
المطلوب لإلنجاز.
ا
في حال توفر المعامالت و لم ينجز المقاول الحد األدنى المطلوب منه شهريا يتم تغريمه كاآلتي:
5-6
 .1عطاء الوصالت ( 63ملم فما دون):
 100 .2دينار عن كل معاملة تقل عن الحد األدنى للمعامالت المنفذة .
 .3عطاء الخطوط ( 125ملم فما دون):
  100دينار عن كل معاملة تقل عن الحد األدنى المطلوب منه شهريا ا  50دينار عن كل متر طولي يقل عن الحد األدنى المطلوب منه شهرياا.حيث سيتم تطبيق الغرامة حسب أحد الشرطين أعاله وباالحد األدنى وايهما اقل.
 6-6سيتم تطبيق غرامة مقدارها  50دينار عن كل معاملة يمضي ( 30يوم على معامالت الخطوط و  14يوم لمعامالت الوصالت)
التي تم تسليمها للمقاول ولم تنفذ وسيراعى عدم تكرار المخالفة على نفس المعاملة عند احتساب غرامة تأخر االنجاز الشهري.
 7-6سيتم تطبيق غرامة مقدارها  50دينار عن كل معاملة تنفذ بشكل غير كامل أو يالحظ التباطا في إنجازها أو التأخر في استكمال
اجراءات الشبك والفحص الجرثومي.
 8-6سيتم تطبيق غرماة مقدارها  50دينار عن كل معاملة يتم اعادتها من قسم العدادات بسبب عدم االلتزام بالحفر أسفل الخزانة.

 .3جهاز المقاول المنفذ-:
على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائية مناسبة و اليات ............الىىخ بالعىىدد الكىىافى و كىىادر منفىىذ ممىىا يمكنىىه مىىن العمىىل حسىىب
البرنامج الموافق عليه حسب البند رقم ( )6أعاله ,وان يتم تسليم األعمال المحالىىة إليىىه طبقىىا للمواصىىفات و موافقىىة المهنىىدس ضىىمن
الوقت المتفق عليه وبدون أي عالوة على االسعار .

 .4وصف األعمال- :
أوال :أن أعمال المقاول تضمن ما يلي عل 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 وذلك لخطوط المياه قطر  "4فما فوق وعلى نفقة المقاول.
 -2استالم و تحميل و نقل االنابيب و المفاتيح و القطع على اختالف انواعها و اقطارها ( كما هو مذكور في جدول الكميات )
و لوازمها من مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا
3 -1
 .1يلتزم المقاول بتنفيذ اعمال انظمة المياه والصرف الصحي بالمواقع والمسارات المتفق عليها خطيا مع جميع الجهات ذات
العالقة .
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 .2يجب على المقاول ابقاء نموذج التصريح الممنوح له من البلدية المعنية أو الجهة المسؤوله في موقع العمل البرازه للمعنيين
عن الطلب.
 .3يجب على المقاول تنفيذ اعمال الحفريات واعادة االوضاع وفقا للفترات الزمنية الممنوحة بالتصاريح من البلديات او الجهات
الرسمية االخرى ويحق لهذه الجهات سحب التصريح في حال عدم التزام المقاول بذلك مع تحمله تبعات تاخير المشروع عقديا
نتيجة لذلك.
 .4يجب على المقاول وقبل البدء بالتنفيذ وقبل التنسيق مع البلدية المعنية او الجهة المسؤولة عن الطريق او المواقع العامة
من ارصفة وساحات وغيرها التنسيق الخطي والمسبق مع ادارة السير والدوائر الخدماتية االخرى واعالم البلدية او الجهة
المسؤولة خطيا بهذه التنسيقات .
 .5يجب على المقاول الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من اي اضرار ويلتزم بعمل آلياته ومركباته ضمن ساعات العمل
المتفق عليها مع ضرورة عدم تشكيل اي ضوضاء خالل فترة المساء في حال العمل بالليل في المواقع السكنية .
 .6يلتزم المقاول بعدم السير بالمركبات واالليات المجنزرة على األسطح المختلفة العامة والخاصة اال بوجود روالت كاوتشوك .
 .7ال يجوز الحفر أو التعدي تحت أو فوق أي طريق عام أو رصيف أو حق طريق أو إنشاء أو إعاقة أو إعادة بناء أو إزالة أو
إزعاج أو تق ويض أي رصيف أو مرفق تصريف أو شارع أو ساحة وغيرها باستثناء ما هو منصوص عليه في ضوء التنسيق
المسبق والخطي مع البلدية أو الجهة المعنية حسب بند التنسيقات ادناه.
 .8يجب على المقاول خالل العمل عدم التعدي سواءاً بتشييد او وضع معدات أو مرافق أو مواد مؤقتة أو دائمة وغيرها في  ،أو
فوق ،أو تحت أي حق طريق عام أو استخدام أي حق مرور عام لمنع أو عرقلة أو التدخل في االستخدام العادي اال بموجب ما
تم االتفاق بشأنة وفقا للتنسيق الخطي المسبق والتصاريح الممنوحة من البلديات  /الجهات الرسمية ذات العالقة  ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر أداء أي من األفعال التالية :
.1

الحفر أو اإلخالل بحق الطريق وحق المرور العام .

.2

تنفيذ أو صيانة خطوط مياه او صرف صحي او اي عمل آخر فوق أو تحت حق مرور او طريق عام .

.3

وضع أو ترك أي قمامة أو تراب (حفريات) أو مادة على حق المرور العام

.4

إنشاء أو وضع او اعادة اوضاع أو صيانة أي طريق ممر أو رصيف أو أي سطح آخر فوق أو أسفل أو داخل حق طريق
عام ؛أي مجرى أو أي قناة صرف سطحية أخرى أو مرفق صرف تحت السطحي وغيرها.
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يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة باصالح الضرر بشكل كامل في حال هبوط خنادق الحفر او تشققها او تموجها وغيرها
وان يتم تنفيذها بحيث يكون سطحها مستويا مع سطح الطريق وتكون كفالة الصيانة سارية المفعول بمدة ال تقل عن سنة من
تاريخ االستالم الن هائي العمال المشروع وال تقل عن سنة من تاريخ الموافقة النهائية على اصالح الضرر (سواء كان عبارة عن
تهبيط او تشقق او وجود اسطح غير مستوية وغيرها) في حال حصولة للخنادق والمنطقة المحيطة بها او اي اعمال ذات
عالقة.

أ .الحفــــــر :
.1

يجب على المقاول المحافظة على موقع العمل نظيفا وخاليا من اي اتربة او حفريات او مخلفات او زيوت ووضع المواد او
بقايا الحفريات او االليات والمعدات في المواقع العامة الموافق عليها وااللتزام بذلك ايضا قبل بدء العطالت االسبوعية او
السنوية.

.2

يجب قطع الطريق او الرصيف او الممر وغيرها بخط مستقيم وهندسي قبل الحفر وفي حال عدم القص بخط مستقيم يعاد
توسعة جانب الحفر ليكون القص بشكل هندسي ومستقيم.

.3

كافة المواد الناتجة عن الحفر يجب ازالتها خالل  24ساعة في المواقع المخصصة لذلك ليعاد استخدامها بالوقت المناسب
او الزالتها نهائيا وفقا للحاجة وعدم تركها بموقع العمل ضمن حرم الطريق والمواقع والساحات العامة.

.4

يجب على المقاول وضع الشواخص االرشادية والتحذيرية العاكسة والحواجز المعدنية او الخرسانية وفق خطة السالمة
العامة التي يجب عليه تقديمها شريطة ان تضمن الحواجز الجانبية للخنادق الحماية الكاملة للمواطنين والمارة او العمال من
السقوط تالفيا الي ضرر او خطورة على حياتهم اثناء وبعد االنتهاء من الحفر ويتحمل كامل المسؤولية عن اي مخاطر او
حاالت ضرر قد تتسبب بها الحفريات على العمال والمواطنين والماره او ممتلكاتهم.

.5

يجب على المقاول وضع اللوحات التعريفية بالمشروع بالعدد المناسب مبين عليها اسم المالك،المقاول،اسم المشروع،ارقام
هواتف المعنيين(مثل صاحب العمل  ،ممثل المقاول  ،مندوب البلدية او الجهة المسؤولة ) على ان تبقى متاحة اثناء فترة
المشروع.

.6

يجب تأمين جوانب الحفر حيثما يلزم وذلك بعمل نظام دعم مؤقت امن الجل الحصول على تمديد سليم للمواسير وحماية
للمنطقة المحيطة للخندق من االنهيار وتعريض االخرين والممتلكات للخطر واالضرار  ،ويجب ان يكون التدعيم لجوانب الحفر
حيثما يتطلب وفقا للدراسة والعقد وبما ال يقل عما يلي:
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أ .للتربة الضعيفة والمفككة في حال تجاوز عمق الحفر لعمق  1,5م .
ب .للتربة المتماسكة والعادية في حال تجاوز عمق الحفر عن  2م .
.7

يجب على المقاول ان يضمن توفير جسور بالعدد الكافي وفقا لكثافة المشاه على جانبي الحفريات وجسور خاصة في حال
تطلب ذلك للمركبات .

.8

عندما تكون التربه مبتله 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.

.9

يتم حفر الخندق لمسافة معقولة ضمن متطلبات البلدية/الجة المسؤولة قبل تمديد األنابيب كما يجب الردم فوق األنابيب
بالسرعه الممكنه  ،ويكون عرض الخندق بالطبقات القريبة من السطح ال يقل عما هو مبين في المخططات ويجب عدم وضع
الطوب واالجسام الصلبه تحت األنابيب للدعم المؤقت او الدائم.

.10

يتم قص (طبقة السطح) االسفلت بالمنشار االلي وكذلك يجب قص الخرسانه والبالط بشكل منتظم ومستقيم بغض النظر
عن طريقة الحفر لكي تكون حواف الخنادق منتظمه ومستقيمه وبزيادة  25سم من كل جهه من حواف الخندق حسب ما هو
مبين على المخططات النموذجية لخنادق خطوط المياه والصرف الصحي .

.11

على المقاول نقل ناتب الحفريات الفائض الى االماكن التي تحددها الجهات المختصه وعلى نفقته الخاصه وتعتبر تكاليفها
مشموله ضمن اسعار العطاء.

ج .اعـادة االوضـاع :
 .1ال يتم اعتماد اي مرحلة من مراحل اعادة االوضاع اال بوجود مندوب البلدية  /او مندوبي الجهات المعنية .
 .2يجب على المقاول إجراء اختبارات الدمك لطبقات الطمم من قبل مهندسي جيوتقني ومن قبل مختبر معتمد ومستقل
وتديمها إلى المهندس على ان تحقق جميع نتائب االختبار او االعادة للفحص درجة الدمك المطلوبة ويتحمل المقاول
جميع الرسوم والتكاليف.
 .3يجب اعادة االوضاع والطمم للخنادق وضمن الفترة الزمنية الممنوحة بالتصريح على ان تكون ضمن شروط ومواصفات
العقد في حال كانت خالل فترات زمنية اقل.
 .4يتم اجراء فحص الدمك للخنادق والساحات (في حال وجود ذلك) وفقا لما هو مبين ادناه بحيث ال يقل عن فحصين بكل
االحوال لكل طبقة وتحت االشراف الكامل من كوادر االشراف الهندسية وبالتنسيق مع مندوب الجهات المعنية
(بلديات،امانة عمان،وزارة االشغال وغيرها)
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رقم

طول الخندق  /مقاطع الطولية(م ط)

عدد فحوصات الدمك لكل طبقة

1

100-0

2

2

اكبر من 100

فحص واحد كل  50م ط

طول الخندق  /المقاطع العرضية (م ط)

عدد فحوصات الدمك لكل طبقة

1

30-0

2

2

اكبر من 30

فحص واحد كل  15متر طولي

مساحة الخندق او الحفرة (م)2

عدد فحوصات الدمك لكل طبقة

1

50-0

2

2

اكبر من 50

فحص واحد كل 25م

2

 -يتم اجراء فحص الدمك للمساحات التي تزيد عن  50م 2كل  25م 2لكل طبقة وللمساحات التي تقل عن او تساوي  50م

2

ال يقل عن اختبارين لكل طبقة كما هو موضح اعاله.
 .5تتم عملية فرد ودحل الخلطة االسفلتية حسب مواصفات وزارة االشغال العامة واالسكان المعتمدة لتاريخه وبدرجة دمك ال
تقل عن % 95
 .6يجب على المقاول استخدام الفارشة الميكانيكية (فينشر) ويحظر فرد الخلطة االسفلتية بالطريقة اليدوية اال ضمن حاال
محددة توافق عليها البلدية او الجهة المعنية.
 .7يحق لمندوب البلدية او الجهة المسؤولة حضور فحوصات الدمك لجميع الطبقات واي فحوصات للمواد المستخدمة
باعادة االوضاع واخذ نسخة من الفحوصات خالل فترة العمل باعادة االوضاع كما يتحمل المقاول ويضمن سالمة ودقة
الفحوصات لالهمية القصوى تالفيا الي تشققات او تهبيطات خالل فترة الصيانة للمشروع او بعدها.
 .8على المقاول تامين المواصالت الالزمة لمندوب البلدية او الجهة المسؤولة من البلدية  /الجهة لموقع العمل وللمختبر
وبالعكس.
 .9الكفا الت المقدمة من المقاول لحسن التنفيذ وللصيانة لكافة اعمال المشروع يجب ان تضمن امكانية اعادة العمل
باعادة االوضاع في حال وجود اي عيوب او ضرر باي اعمال ضمن حرم الممتلكات العامة والخاصة ،ويحق لصاحب
العمل مصادرة الكفالة او جزء منها في حال .
 .10يحق لصاحب العمل  /المهندس ايقاف المقاول عن العمل في حال عدم التزامة باي من الشروط الوارده في مواصفات
اعادة االوضاع والطمم مع تحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن اي تاخير.
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 .11يلتزم المقاول بعدم ترك اكثر من مسافة  30م من الحفريات مفتوحة دون اعادة االوضاع لها وضمن الفترات الزمنية
التي يجب بيانها ببرنامب العمل سواءا لطول الحفريات او للفترات الزمنية الالزمة للحفر واعادة االوضاع لكافة المقاطع
حيث يجب تزويد نسخه لصاحب العمل وللبلدية  /الجهة المسؤولة لبرنامب العمل لجميع المقاطع ومواصفاتها قبل
الحصول على التصاريح و الموافقات لبدء العمل .

د .التنسيقات والحفر بالطرق الحديثة:
 .1يجب على المقاول التنسيق المسبق والخطي وعمل اجتماعات رسمية والتوقيع عليها بحضور صاحب العمل او ممثلية
(المهندس) مع جميع المؤسسات الرسمية والخاصة (شركات االتصاالت،شركات الكهرباء،وغيرها) ذات العالقة بمواقع
المشروع في حال مرور خطوط المياه والصرف الصحي واي اعمال مرتبطة بها (انظمة المياه والصرف الصحي) ضمن
ممتلكاتها وحدود مسؤوليتها او في حال وجود اي تقاطعات او تعارض بين مختلف الخدمات وتنزيل حدود ومسارات
الخدمات وا لمواقع القائمة التابعة لها ضمنن المخططات التنفيذية بعد اخذ الموافقات الخطية الالزمة على مواقع تنفيذ
االعمال واي متطلبات ذات عالقة على ان يتم اعالم البلدية المعنية/او الجهات الرسمية المسؤولة (كامانة عمان او وزارة
االشغال) وغيرها خطيا اوال باول بذلك.
 .2عند الحفر بالطرق الحديثة التي لم يمضي عليها  5سنواتت او الطرق الحديثة المعالجة التي لم يمضي عليها  3سنوات
يتم الحفر ضمن الشروط والحاالت التالية على ان يكون التنسيق الخطي واالخطار خالل اول  4ساعات من يوم العمل
التالي للجهة المعنية بحد اقصى (البلديات،امانة عمان،وزارة االشغال وغيرها) للحصول على التصريح واي متطلبات:
أ .حاالت الطوارئ التي تعرض الحياة او الممتلكات للخطر.
ب .انقطاع خدمة المرافق األساسية كالمياه والصرف الصحي .
ج .العمل الذي يتم تكليفه بموجب تعليمات وتنسيقات مسبقة .
 .3في حاالت الطوارئ الواردة بالبند اعاله أو غيالها سواءاً للشوارع واالعمال التي تم تنفيذها حديثا (اقل من  5سنوات) وغيرها
من الشوارع واالماكن واالرصفة القديمة يجب االلتزام بكافة الشروط الواردة بهذه المتطلبات والمواصفات اما بخصوص حدوث
اي تهبيطات او تشققات او اي اضرار فيتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن اعادة الحفر واالوضاع وبحضور المندوب
المعني من البلدية  /الجهة المسؤولة ومندوب صاحب العمل وخالل فترة الصيانة التي ال تقل عن سنة بجميع المشاريع
وسنتين ببعض المشاريع .

\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0041-A.doc

Part III Section I: Special Specification

167

 . 4يجب الحصول على التصاريح الالزمة من جميع الجهات الرسمية ذات العالقة قبل البدء باي اعمال حفر او وضع مواد
ومعدات ضمن المواقع العامة من شوارع وارصفة وساحات وممرات مشاه وغيرها.
 . 5ال يجوز للمقاول إنشاء أو إعاقة أو إعادة بناء أو إزالة أو حفر أو التعدي فوق أو تحت أو على أي رصيف او ممر أو
شارع أو ساحة او موقع عام دون الحصول أوال على تصريح من الجهات الرسمية ذات العالقة  .يجب أن تتوافق جميع
األعمال مع شروط التصريح .يجب على المقاول الذي يقوم بالعمل التقدم بطلب للحصول على التصريح .
 . 6يجب على المقاول تقديم كافة التفاصيل مرفقة مع طلب التصريح ومنها المخططات التنفيذية  ،مواصفات االعمال المنوي
تنفيذها ،المقاطع النموذجية لتنفيذ اعمال خطوط المياه والصرف الصحي.
 . 7يجب على المقاول ان يبين ضمن المخططات التنفيذية جميع الخدمات القائمة والمقترحة وخصوصا الخدمات القائمة
للجهات االخرى مبينا مواقعها وابعادها بشكل دقيق.

ه  .عمق وعرض الخنادق النابيب المياه والصرف الصحي:
 .1عمق جميع الخنادق النابيب المياه ذات االقطار (القطر الداخلي) 50مم او اكبر ال تقل عن ( )1من ظهر االنبوب و ()15
سم اسفل االنبوب.
 .2عمق جميع الخنادق النابيب المياه ذات االقطار (القطر الداخلي) اقل من  50مم ال تقل عن( )0,6م من ظهر االنبوب و
( )15سم اسفل االنبوب.
 .3عمق جميع الخنادق النابيب الصرف الصحي لجميع االقطار ال تقل عن ( )1من ظهر االنبوب و ( )15سم اسفل االنبوب .
 .4عرض الخنادق ال يقل عن ( 60سم  +قطر االنبوب الخارجي) شريطة ان ال يقل عن  30سم من كل جانب من جوانب
الحفر.
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و  .الطمم حول االنبوب BEDDING AND SIDE BEDDING
 .1تردم جميع االنابيب كما هو موضح فيما يلي(فوق وتحت وعلى الجانبين) بمواد طمم ناعمة (التأمين) وتدك يدوياً او
باستخدام الطبابات ( )TAMPING PLATEعلى ان يكون الدك بحذر فوق ظهر االنابيب ويكون الدمك مع الخلط بالماء
وبانتظام على طبقات ال تزيد سماكة كل طبقة عن ( 100مم) وتكون السماكات كالتالي:
 .1بسماكة ال تقل عن ( 150مم) اسفل جميع االنابيب المستخدمة بالمياه والصرف الصحي.
 .2بسماكة ال تقل عن ( 300مم) فوق ظهر جميع االنابيب المستخدمة بالمياه والصرف الصحي.
 .3بسماكة ال تقل عن ( 150مم) فوق ظهر أنابيب الوصالت المنزلية لشبكات المياه كما هو موضح على المخططات
النموذجية .
 .4الجوانب لكافة أنواع األنابيب كما هو موضح في المخططات.
 .2تكون مواد الطمم الناعمة ( التأمين ) من رمل صويلح  Silica-Sandالخالي من الشوائب وحسب التدرج والمواصفات

التالية:
نسبة المار %

حجم المنخل
 9.5مم

()"8/3

100

 4.75مم

( رقم )4

100-95

 1.18مم

( ) 16

80-45

 0.30مم

( رقم )50

45-10

 0.15مم

( رقم )100

25-5

 0.075مم

( رقم )200

10-0

يجب ان تحقق مادة الرمل صويلح المتطلبات التالية:الرقم

الفحص

Test

المسموح

1

الكتلة الطينيه

Clay Lamp

ال تزيد عن  % 1من الوزن

2

نسبة الكلورايد

)Chloride Content(CL

ال تزيد عن  % 0.1من الوزن

3

نسبة الكبريتات

) Sulphate Content(So3ال تزيد عن  % 0.4من الوزن

4

المواد المتفحمة والمتطايرة

Coal and Lignite

ال يزيد عن  % 1من الوزن

 .3بالرغم مما ورد اعاله يمكن ان يتم استبدال الرمل صويلح بمواد اخرى شريطة ان تحقق المتطلبات التالية:
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أ -ان يتم تقديم دراسة فنية تبين ان المادة المستخدمة مالئمة لالنبوب المنوي الطمم حوله وال تحدث اي ضرر وخصوصا
ان تكون محتوياتها الكيميائية آمنه لالنابيب المستخدمة والموصلية الكهربائية بدرجة مالئمة خصوصا اذا تم استخدام
اناب يب الحديد وغيرها من المتطلبات التي تعتمد على نوع االنبوب المنوي استخدامه كالتدرج المطلوب  ،درجة الدمك ،
محتواها من المواد الناعمة وغيرها
ب -ان يتم تقديم دراسة جدوى اقتصادية بأن المادة الجديدة اكثر جدوى اقتصادية.
ت -امكانية دمك المادة المقترحة على طبقات كل  10سم .

ز .الطمم الى السطح العلوي:
.1

الخنادق في االرض ( ذات السطح الترابي ) :
أ -تكون مواد الطمم فوق طبقة التامين الى منسوب السطح القائم من مواد مختاره ويجري دكها بالمعدات واالجهزه
الميكانيكيه الالزمة حسب متطلبات عمق وعرض الخندق مع الخلط بالماء وتكون على طبقات سماكة كل طبقه منها ال تزيد
عن  200مم .
ب  -أما درجة الدك فتكون بما ال يقل عن  % 90من الكثافه الجافه للطمم وفقا الختبار بروكتر المعدل حسب المواصفات
رقم  AA SHTO . T . 180او ما يكافؤها.
ج – تكون المواد المختاره المستعمله لردم الخنادق من مواد مناسبه من ناتب الحفر أو من خارج الموقع  ،خاليه من
الفضالت والشوائب ومتدرجه للحصول على درجة الدمك المطلوبه وحسب الشروط التالية:
 -1ال تحتوي على الحجاره او قطع الخرسانه التي يزيد حجمها عن ( 75مم) في اي قياس.
 -2ان ال يزيد الحجم الحبيبي االكبر عن ثلثي الطبقة المنوي تنفيذها وبنسبة ال تزيد عن .%10
 -3ان تكون المواد ذات تدرج جيد بحيث تكون معامالت الدمك والتجانس ال ()Compactabality and Unformity
مطابقة الحدث اصدار للمواصفة رقم .ASTM 2487
 -4ان ال يقل معامل اللدونه ( )Plasticity Indexللمواد عن ( )% 10طبقا الحدث نسخة من المواصفات EN/BS or
ASTM
 -5ان ال تزيد نسبة المواد الناعمة المارة من منخل رقم  )0.075( 200عن .% 30
 -6ان ال تقل الكثافة الجافة العظمى عن ( 1.6غرام/سم )3حسب فحص بركتور القياسي للكثافه،
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وفي حال عدم صالحية او كفاية مواد الحفر (ناتب الحفريات) فعلى المقاول وعلى نفقته الخاصه احضار وتوريد مواد الطمم
الصالحة من حفريات معتمده من خارج الموقع تكون مطابقة للمتطلبات أعاله.

 .2الخنادق في السطوح المعبده:
(الطرق  ،الساحات العامة (المستخدمة لمرور االليات الثقيلة  Heavy Trafficفما دون )):
❖

على المقاول اعادة اوضاع سطوح الطرق والساحات المعبدة حسب ما هو وارد ادناه.

❖

تكون مواد الطمم فوق طبقة التأمين الى منسوب طبقة التاسيس ( )TOPPINGفي الطرق والساحات المعبده كما يلي (مع

االخذ بعين االعتبار سماكة طبقة السطح المعبد) :

( .1المقاطع الطولية ):
على طول الطرق المعبدة سواء كانت معبدة بخلطة إسفلتيه أو وجه تأسيسي او وجه ختامي or seal ( Asphalted , MC.
 )coatاو سواءا كانت الطرق مبلطة من اي نوع كان او كانت خرسانية والساحات (سواء كانت معبده باالسفلت او مبلطه او
خرسانيه) ،فان مواد الطمم فوق طبقة التأمين لغاية طبقة التأسيس ( )TOPPINGتتكون من مواد مختارة حسب المواصفات
المذكورة اعاله اما باقي الطبقات لغاية السطح تكون كما يلي:
أ .توريد وتوزيع وخلط وفر

وخلط بالماء والدحل لدرجة  % 100حسب تجربة بروكتر المعدل  AASHO-T180او ما

يكافؤها وبسماكة اجمالية  30سم تنفذ على طبقتين كل منهما  15سم بعد الدحل وذلك لطبقة االساس (. )Base Course
ب .تكون مواد طبقة االساس /الفرشيات الحصويه ( )Base Courseمتدرجه حسب المواصفات الفنية العامة العمال الطرق
والجسور الفصل رقم ( )3.01جدول ( . ) 3.2
ت .توريد ور

الوجه التاسيسي  Prime Coatمن اسفلت ( )MC - 70بمعدل  1.5كغم  /م

2

ويتم الر

ميكانيكياً وفقا

للمواصفات العامة للطرق .
ث .توريد وفر

ودحل الخلطه االسفلتيه الساخنه ( )Hot Bituminous Concreteحسب سماكة الخلطة االسفلتية القائمة

وبسماكة ال تقل عن  5سم بعد الدحل
ج .في حال كانت الطبقات السطحية فوق طبقة االساس مكونه من بالط او خرسانة او وحدات البالط المتداخلة او ممر اسفلتي
او ربراب يعاد الوضع كما كان عليه بنفس السماكات ونفس الطبقات للسطح الخارجي كالبالط وللطبقات اسفل السطح الخارجي
كما هو موضح بالوصف ادناه وبالرجوع للمخطط النموذجي وعلى ان ال تقل درجة الخرسانة عن  300كغم  /سم. 2
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ح .يتم استخدام الطرق الحديثة ( )Trenchlessوغيرها في حاالت خاصة ومحددة تطلبها الجهات ذات العالقة وحسب الموافقات
الصادرة خالل فترة التنسيقات وبالمقاطع والمواقع المحددة على المخططات حيث ان تنفيذها بهذه الطرق يعتبر من الحاالت
االستثنائية لعدم مناسبتها لتنفيذ خطوط المياه والصرف الصحي بطريقة مثالية مع االخذ بعين االعتبار الكشف الدقيق عن
الخطوط القائمة تالفيا لحدوث اي تلوث نتيجة تداخل خطوط المياه بالصرف الصحي او الي سبب كان تالفيا باالضرار باي
اعمال بنية تحتية .

( .2المقاطع العرضية):
عند قطع الطرق عرضيا او بشكل مائل (المقاطع العرضية)(سواء كانت معبده باالسفلت او مبلطه او خرسانيه) والتي تستخدم
من قبل االليات والمركبات فان مواد الطمم قبل طبقة السطح يجب ان تكون على طبقات كما يلي :
أ -من طبقة االساس/الفرشيات الحصوية( )Base Courseسماكة  300مم ال تزيد سماكة كل طبقة عن  150مم وتكون
حسب المواصفات ادناه وتردم وتدك كما ورد سابقا.
ب -من اسفل طبقة الفرشيات الحصوية ( )Base Courseولغاية وجه طبقة الطمم الناعم (طبقة التأمين Embedment
وطبقة الطمم اسفل وجانب االنابيب  ) Beddind and Side Beddingيجب ان تكون مواد الطمم من الخيارات التالية:
 .1من المواد المختارة سواءا من ناتب الحفر او من خارج الموقع حسب المواصفات أعاله .
 .2في حال صعوبة تنفيذ الطمم من المواد المختارة تكون المواد من الرمل صويلح ( )Silica Sandحسب المواصفات أعاله
على ان تكون على طبقات ال تزيد عن  30سم مع اغراقها بالماء ودمكها حسب ما ورد اعاله للحصول على الدمك
المطلوب.
 .3يمكن استعمال مواد ذات تدرج واحد ( )Single Sizeفي حاالت خاصة عندما تكون جوانب الحفر مكونة من طبقات
صخرية فقط ( )Rocksحيث يمنع استخدام ال ( )Single Sizeفي الخنادق ذات التربة من النوع الطيني او الرملي او
الطمي (.)Silt,Sand,Silt Clay,Clay
 يتم استخدام الطرق الحديثة ( )Trenchlessوغيرها في حاالت خاصة ومحددة تطلبها الجهات ذات العالقة وحسبالموافقات الصادرة خالل فترة التنسيقات وبالمقاطع والمواقع المحددة على المخططات حيث ان تنفيذها بهذه الطرق يعتبر
من الحاالت االستثنائية لعدم مناسبتها لتنفيذ خطوط المياه والصرف الصحي بطريقة مثالية مع الخذ بعين االعتبار
الكشف الدقيق عن الخطوط القائمة تالفيا لحدوث اي تلوث نتيجة تداخل خطوط المياه بالصرف الصحي او الي سبب
كان او تالفيا باالضرار باي اعمال بنية تحتية.

\\192.168.0.55\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0041-A.doc

Part III Section I: Special Specification

172

 يتم استخدام مادة ال  Fllowable Concreteاسفل طبقة الفرشيات الحصوية ( )Base Courseلغاية طبقة التأمين( ) Embedmentفي حاالت خاصة ومحددة تطلبها الجهات ذات العالقة وحسب الموافقات الصادرة خالل فترة
التنسيقات وبالمقاطع والمواقع المحددة على المخططات وحسب المتطلبات الفنية لهذه المواد.
يكون تدرج مادة طبقة االساس  /الفرشيات الحصوية ( )B Cحسب المواصفات الفنيه العامه العمال إنشاء الطرق والجسور
الصادرة عن وزارة االشغال العامه واالسكان لسنة  1991الفصل رقم ( )3.01جدول ( )3.02 Glass2تكون كالتالي:

المار حسب الوزن %

حجم المنخل بفتحات مربعة
مم

بورصة

Glass B

50

2

100

37.5

1.5

100-70

25

1

85-55

19

¾

80-50

12.5

½

-----------

9.5

8/3

70-40

4.75

رقم 4

60-30

2.00

رقم 10

50-20

0.425

رقم 40

30-10

0.075

رقم 200

15-5

 عند استخدام ال ( )Microtrenchلخطوط المياه في جميع انواع الطرق يتم حفر الخندق بعمق متر والعرض يكون بزيادة 5سم من كال جانبي انبوب المياه وتكون مواد التأمين من الرمل صويلح بارتفاع  15سم اعلى واسفل االنبوب وردم
باقي السماكة باستعمال ( )Followable fillللسطح القائم باستثناء الطبقة االخيرة تكون اسفلت  7سم .

ح  .اعادة وضع مختلف انواع االرصفة والممرات والساحات التي تستخدم للمشاه وغيرها من االسطح ذات
االستخدامات العامة واالحمال الخفيفة :
❖ على المقاول االلتزام التام بإعادة أوضاع مختلف انواع االسطح واالرصفة سواءاً كانت بالط او خرسانة وغيرها التي
تستخدم للمشاه او للدراجات المختلفة او المركبات الخفيفة حسب مواصفات ذلك السطح ..الخ الى ما كانت عليه
بموجب المواصفات الفنية العامة العمال إنشاء الطرق والجسور الصادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان سنة
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 1991وما طرأ عليها من تعديالت وحسب التفاصيل المبينة على المخططات واي مواصفات خاصة على ان يتم
االلتزام بالبنود التالية :
❖ تكون المواد المستعمله وكافة االعمال المتعلقه بها مطابقة لما ورد في المواصفات الفنيه العامه العمال انشاء
الطرق والجسور الصادره عن وزارة االشغال العامه واالسكان لسنة  1991وما طرأ عليها من تعديالت  ،باالضافة لما

سيرد من مواصفات خاصة وتعتبر هذه المواصفات جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.

❖ يتم إعادة أوضاع السطوح للبند (ح) كما يلي :
أوال  :االرصفه او الساحات او االماكن العامة (الخرسانية):
 -1بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس تعاد وضع االرصفه
والساحات سواءا كانت خرسانية او بالط بمختلف انواعه او  interlockاو حتى اسفلتية وغيرها الى ما كانت عليه
سابقاً حسب المواصفات شامال الطبقات التي تضمنها ذلك السطح وبموجب تعليمات وموافقة المهندس
 -2مدة خرسانيه سماكة 10سم تحت طبقات ذلك السطح (الذي يشمل على سبيل المثال المونة  morterوالرمل sand
المستخدم للبالط وبالسماكات القائمة ) او غيرها من انواع السطوح االخرى سواءاً للرصيف او الممر او المواقع العامة او
الربراب وغيرها.
 -3من من سوب اسفل طبقة الخرسانة ولغاية طبقة التامين يتم استعمال مواد مختارة حسب المواصفات اعاله .
ثانيا :االطاريف:
تكون االطاريف اما حجريه او من الخرسانه جاهزه الصنع وحسب ما تكون عليه الحاله.
 تركب االطاريف حسب وضعها االصلي باستعمال مونه االسمنت والرمل ( بنسبة  )3-1والعمل يشمل القاعده من الخرسانهالعاديه (  200كغم  /سم

2

بعد  28يوما ) ومونة التركيب والتكحيل مع جميع االعمال وبموافقة المهندس المشرف.

ط .مواصفات المواد ذات التدرج الواحد(:)SINGLE SIZE
يجب ان تحقق مواصفات المواد ذات التدرج الواحد في حال تطبيقها بالحاالت المسموحه حصرا المتطلبات التالية:
 -2ان تكون المواد ذات حجم واحد وبحجم اقصى ( 1ان ).
 -3ان ال تزيد نسبة الت كل عن (.)% 35
 -4ان ال تزيد نسبة المار من منخل  0.075( 200ملم) عن (.)2%
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 -4تنفيذ و عمل جميع الوصالت و خطوط التوزيع على الخطوط المقترحه ( الجديده).
 -7فصل الخطوط القديمة و ربط جميع الخطوط القديمة التى كانت على الخط القديم على الخط الجديد بما فيها
الوصالت و حسب تعليمات المهندس المشرف.
 -8على المقاول استالم و تركيب انابيىىب الجلفىىانيز و القطىىع الالزمىىه قطىىر  "1و ¾" (  )heavy dutyو ذلىىك لغايىىة
الوصل بين خطوط البولى ايثلين و العدادت حسب تعليمات المهندس المشرف.
 -9ان اعمال الوصالت المنزليه تتضمن التوصيل الى عداد المشترك و في بعض الحاالت يمكن ان يتم نقل بعض
العدادات الى المدخل الرئيسي للعقار و حسب مواصفات سلطة المياه.

ثانيا :على المقاول مراعاة ما يلي-:
 -1ال يسمح للمقاول بأخذ المياه من خطوط المياه القائمة بدون موافقة المهندس و في حالة موافقة شركة مياه االردن  -مياهنا على
ذلك يتم احتساب كميات المياه المستهلكة و محاسبة المقاول على ذلك حسب تعليمات المهندس.
 -2على المقاول كشف وتدقيق مواقع خطوط المياة القائمة قبل البدء فى العمل وذلك بعمل حفر تجريبية لتاكد من خلو
مسار خط المياه من أي خدمات و تاكد من نقطة الربط ب حيث يشمل العمل الحفريات في أي نوع من التربة وإعادة
الطمم وإعادة وضع السطوح بموجب المواصفات وتعتبر تكاليف هذة األعمال مشمولة ضمن أسعار العطاء اذا تم
الحفر لمرة واحدة.
 -3أن وصل الخطوط المقترحة مع الخطوط القائمة يجب أن يتم بسرعة و فاعليه من اجل التقليىىل مىىا أمكىىن مىىن اإلخىىالل
بالتزويد المائي للسكان.وعلى المقاول التنسيق المسبق المهندس المشرف و مديرية المياة
 -2أن موافقة المهندس على اى عمل أو مواد مقدمة من المقاول ال تعفى المقاول من مسئولياته المناطة به حسب شروط
هذا العطاء.
 -3يتم قطع خطوط المياه المراد التوصيل عليها باستعمال معدات خاصة يوافق عليها المهنىىدس حيىىث ال يسىىمح باسىىتعمال
اللحام الكهربائي أو الغازي و يجب أن تكون عملية القص عمودية على محور الخط.
 -4على المقاول اخذ الحيطة لمنع دخول االتربه و األوساخ داخل خطوط الميىىاه القائمىىة و عليىىه أن يىىوفر جميىىع المعىىدات
الالزمة بما فيها مضخة لضخ المياه من موقع كل وصله قبل المباشرة بقطع الخط المراد الوصل عليىىه مىىن اجىىل منىىع
دخول المياه الملوثة و األوساخ إلى خطوط التوزيع القائمة.
 -5على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة ومع البلديىىة المعنيىىة و األشىىغال العامىىة لتحديىىد مسىىارات خطىىوط
المياه و ضمان تنفيذها ضمن الطرق التنظيمية التي سيتم تسليمها إليه من قبل شركة مياه االردن  -مياهنا.
 -6أن اى مواد يقدمها المقاول لالستعمال في أعمال العطاء يجب ان تفحص بعد اخذ موافقة المهندس المشرف المسىىبقة و
ذلك على نفقة المقاول و طبقا للمواصفات المطلوبة او اية مواصفات أخرى مكافئة.
 -7ان اى مواد أحضرت الى الموقع و كانت براى المهندس غير صالحة او من نوعية متدنية او غير مناسىىبة لالسىىتعمال
فى اى اعمال العطاء فعلى المقاول اخراجها من الموقع وعلى نفقته الخاصة.
 -8على المتعهد االخذ بعين االعتبار بان عمله ال يجب ان ياثر على عملية الدور في المنطقه التي يعمىىل بهىىا و يجىىب ان
ينهي االعمال قبل ان يبدا الدور التالي للمياه في المنطقه
 -9المتطلبات االساسيه العمال تمديد انابيب المياه بموجب المواصفات الفنية لسلطة المياة  /وشركة مياه االردن  -مياهنىىا
لكافة البنود كما يلي -:
أ -تنظيف و تسوية و تحضير مواقع و مسارات خطوط المياه الفساح المجال امام معدات المقاول و عماله
 استالم و نقل و تمديد و عمل الوصالت لكل انواع المواسير شامال جميع القطع من تيا ت واكواع ونقاصات و القطع الخاصىىةو كل ما يلزم لتمديد المواسير و إتمام العمل على أكمل وجه.
ت -استالم و نقل و تركيب كل أنواع 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 يلىىزم علىىى اكمىىل و حسىىبما يتطلىىب التشىىغيل
السليم للمفاتيح.
ث -توريد جميع المواد و األعمال و إنشاء غرف و علب المفاتيح ( و ذلك للمحابس قطر  "8وما فوق و محابس الهوايات قطر
½  1وما فوق ) من الخرسانة المسلحة كاملة و العمل يشمل أيضا الحفريات الالزمة و الخرسانة العادية للنظافة و حديد
التسليح و اعادة الردم حسب المواصفات و األعمال المعدنية الخاصة بالغرف من أغطية  HDو درجات  ...........الخ و
كذلك وصالت األعمدة وعلب السطح  extension spindle & surface boxوجميع ما يلزم بموجب المخططات التفصيلية
و المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف شركة مياه االردن  -مياهنا .
ج -انشاء مناهل لعدادات المياه واستالم ونقل وتركيىىب وتشىىغيل وفحىىص وتعقىىيم جميىىع القطىىع مىىن نقاصىىات ومصىىافي وعىىدادات
ومفف وسدادات ومواسير من مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا او فك القطع القائمىىة واعىىادة اسىىتخدامها وتسىىليم التىىالف
الى مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا وذلك حسب المخططات المرفقة و السعر يشمل استعمال االسمنت المقاوم لالمالح
و الحفريات في كل انواع التربه والصخر او البالط و الطمم للمنهل القديم من مواد ذات تدرج واحد و بيس كورس و اعىىاده
االوضاع سواء كانت تربة او بالط اورخام اوباطون او مزروعة اوحجر الى ...الخ كما كانىىت ونقىىل االنقىىاض الىىى االمىىاكن
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التى تحددها الجهات المختصه وقص الخط القديم واغالقه بالسدادات او لحام وحسب الواقع ويشمل كىىذلك الطوبىىار واسىىتعمال
الرجا ج و الفحوصات الالزمه للباطون و تصريف المياه و غطاء مانهول من الصاج المبزر سىىماكة  5ملىىم مىىع التىىدعيم علىىى
شكل  Xوالحلق والمفصالت وااليدي ودهان ثالثة وجوه واللون حسب مايراه المهندس مناسبا و كل ما يلزم من مواد وعىىدد
التمام العمل على اكمل وجه و توريد وتركيب حديد التسليح حسب المخططات و السعر يشمل القص و الثني و كراسي الرفىىع
و الدسر و التربيط مالحظه تامين اي طول حسب المخططات ومواصفات سلطه المياه و تعليمات المهندس المشرف.
توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير من الخرسانة المسلحة حينما تتقاطع مع خطوط الصرف الصىىحى عرضىىيا
او طوليا او مرورها فى االودية و حيثما يلزم و حسب المخططات و تعليمات و موافقة المهندس و كذلك الدعامات الخرسانية
المسلحة و يشمل ايضا الحفريات االضافية الالزمىىة و الخرسىىانة العاديىىة للنظافىىة وحديىىد التسىىليح والطوبىىار وجميىىع االعمىىال
الالزمة بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات المهندس.
استالم ونقل و 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.
ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة شامال تركيب كافة ما يلزم مىىن اكىىواع و نقاصىىات و سىىدادات  ..........وجميىىع مىىا
يلزم للتركيب وكذلك توريد و عىىزل و تغليىىف الوصىىالت واجىىراء فحىىص وصىىالت اللحىىام بواسىىطة ()x-rayو كىىذلك فحىىص
التغليف و اصالح التغليف اذا لزم و ذلك حسب المواصفات الفنية العمال خطوط الميىىاة (سىىلطة الميىىاه /شىىركة ميىىاه االردن -
مياهنا ).
تركيب انابيب الجلفانيز قطر  "¾ , "1 "2و ½"  heavy dutyمع القطع الالزمه و ذلك لغاية الوصل بين انابيب البولى
ايثلين و العدادات و ذلك حيث يلزم و حسب تعليمات المهندس المشرف .
توريد المياه و المضخات و الكلور و المعدات الالزمه و اجهزة ضغط خطوط المياه وذلك الجراء فحىىص التسىىرب و تعقىىيم و
غسيل خطوط المياه وذلك لجميع خطوط المياه قطر  "4مهما كان طول الخط ولخطوط  63ملم اذا زاد طىىول الخىىط عىىن 50
متر و يكون المقاول مسال حتى يثبت نجاح العينه لدى المختبرات المعتمده و جميع ما يلزم بموجب المواصفات العامه لسلطة
المياه العمال المياه و تعليمات المهندس

 .1ان اى حفرية لمسارتنفيذ الخط و يتبين عدم امكانية التنفيذ السباب فنية او اية اسباب خارجة عن ارادة صاحب العمىىل لىىن يىىتم
احتسابها حيث على المقاول التنسيق مع الجهات المعنية و عمل الحفر التفتيشية و تحديد المسار الفنى المناسب للتنفيذ.
 .2اليتحمل صاحب العمل اية تكاليف اضافية فى حال قيام المقاول بالحفر و يتبين بعدها معارضة الحفرية مع المخططات او
متطلبات االمانة او البلديات او اى جهة رسمية او غير رسمية لها حق االعتراض.
ثالثا :خطوات شبك شبكات المياه المنفذة حديثا وفصل الخطوط القديمة:
 -1يقوم المقاول بعمل حفر تجريبية مهما كان عددها لبيان موقع الخط أو الخطوط التي سيتم الشبك عليها وقبل تقديم المخططات
التنفيذية ) (Shop Drawingsالعتمادها شامال كشف مفصل بجميع القطع الالزمة
 -2إعداد مخطط أولي  As Builtللشبكة المنفذة حديثا ا قبل السير بإجراءات الموافقة لتعيين نقاط الشبك أو الفصل.
 -3يقوم المقاول بعمل مخطط تفصيلي ) (Sketchesلتوضيح طريقة الشبك أو الفصل بعد بيان مواقعها على المخطط العام من
قبل مديرية المياه وتحديدها على الواقع من قبل رئيس قسم التسرب وقيام المقاول بعمل حفر تجريبية لبيان الخطوط المراد
الشبك عليها او فصلها.
 -4يقوم المقاول بتقديم مخططات تفصيلية لنقاط الشبك والفصل وبشكل واضح مبينا ا المفاتيح والقطع التي تم تركيبها.

 .5المواد التي يقدمها المقاول- :
يكون المقاول مساوال عن تزويد اسياخ اللحام من اجود االنواع و االت اللحام و المعىىدات و الكهربىىاء لعمىىل وصىىالت انابيىىب
الحديىىد و االت توصىىيل الخطىىوط تحىىت الضىىغط ) )under pressure tapping machineواالت القىىص ومىىواد العىىزل و
تغليف الوصالت وجميع ما يلزم إلنجاز العمل حسب المواصفات و تعتبر تكاليف األعمىىال المىىذكورة أعىىاله مشىىمولة ضىىمن
السعر الفردي ألعمال تمديد أنابيب المياه .

 .6المواد التي يقدمها صاحب العمل:
يقوم صاحب العمل ( شركة مياه االردن  -مياهنا ) بتزويد المقاول جميع المواسير و القطع الخاصه على اختالف انواعها و
اقطارها و المفاتيح و علب السطح الخ لتنفيذ و إنهاء و إتمام أعمال خطوط المياه المشموله في العقد بدون اي مقابل في اي من
مستودعاته و حسب تعليمات المهندس.
على المقاول ان يستلم جميع المواسير التي يقدمها صاحب العمل شامال المواسير المستبدله الضروريه التي ممكن براي
المهندس اصالحها و استعمالها باالعمال و على المقاول ان يشمل سعره جميع المعدات و اجور العمل و التخزين و النقل و
التحميل و كل ما يلزم الصالح هذه اإلعطاب في جميع المواسير خارجيه كانت او ضربات االطراف باعادة الشنفره او اللحام
او غيرها حسب ما يكون ضروريا و يكون مساوال عن تركيبها في االعمال بشكل سليم واليعطى اى عالوة لقاء هذة اإلعمال
اذ تعتبرتكاليفها مشمولة ضمن اسعار العطاء.
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كذلك تشمل اسعار العطاء اعادة اى مواسير او مفاتيح او قطع تكون زائدة عن الحاجة و لم تستعمل فى المشروع الى
مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا و حسب تعليمات المهندس شامال ايضا نفقات و اجور التحميل و النقل و التتريل و
التخزين.

 على المقاول توزيع منشورات من شركة مياهنا للتوعية على المواطنين في منطقة العمل مثل المنشورالمرفق ادناه علما بان هذه المنشورات ستكون متوفرة لدز مديرية المشاريع ة مياهنا
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اجراء الفحص الجرثومي
على المقاول مراعاة مايلي عند اجراء الفحص الجرثومي:
 .1يقوم المقاول باخذ المياه للغسيل من مصادر المياه التابعة لشركة مياهنا ( الخط الذي سيتم الشبك عليه او محطات
شركة مياهنا القريبة ) او اي مصدر مائي معنمد من قبل سلطة المياه و على نفقة المقاول
 .2تبقى مساولية المقاول قائمة لحين ظهور نتائج عينات الفحص الجرثومي و في حال فشل العينات الجرثومية يقوم
المقاول باعادة التعقيم من جديد ويتم اخذ عينات جرثوميه حتى تنجح العينه .
 .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 ).
 .4لن يتم استالم أي مشروع استالما أوليا دون وجود التقارير الخاصة بالفحص الجرثومي الصادر عن المختبرات
المعتمدة لهذه الغاية.

 .5ضرورة القيام بجميع الفحوصات المطلوبة حسب مواصفة سلطة المياه الخاصة بالتعقيم والفحص الجرثومي للخطوط
المنفذة حديثا.
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: انواع الفحوصات
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على المقاول اجراء الفحوصات التالية و على نفقتة الخاصة و ذلك في مختبرات شركة مياهنا او اي مختبر معتمد من قبل الجهات
المختصة لهذه الغاية
PH – 1
Turbidity – 2
R-CL2 – 3
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.1

الهدف:

.2

مجال التطبيق:

Part III Section I: Special Specification

توضيح اإلجراءات المتبعة في الكشف على الخطوط والشبكات الرديدة الستخدامها في مياه الشر .

يطبةةةق هةةةذا اإلجةةةراء علةةةى جميةةةع الخطةةةوط والشةةةبكات التةةةي يةةةتم الكشةةةف عليهةةةا مةةةن قبةةةل قسةةةم مصةةةادر الميةةةاه  ،باسةةةتثناء الوصةةةالت
المنزلية.

.3
.4

المراجع:
 3.1معايير المواصفة األردنية لمياه الشر رقم .2008/286
 3.2أسس ومعايير تطهير شبكات مياه الشر  /شباط 2004-

المسؤوليات:
 4.1يقوم قسم مصادر المياه باستالم طلب الكشف على الخط أو الشبكة الرديدة من الرهة المعنية ،كما يقوم باجراء الكشف على الخط أو الشبكة الرديدة
واجراء الفحوصات الميدانية المطلوبة ،وجمع العينات للفحوصات الررثومية.
 4.2يقوم مدخل البيانات بادخال المعلومات الالزمة عن الخط أو الشبكة الرديدة على قاعدة البيانات باإلضافة إلى إدخال نتائج الفحوصات الميدانية.
 4.3تقةةةةوم مختبةةةةرات النوعيةةةةة بةةةةاجراء الفحوصةةةةات الررثوميةةةةة الالزمةةةةة للعينةةةةات التةةةةي يةةةةتم جمعهةةةةا وادخةةةةال النتةةةةائج علةةةةى قاعةةةةدة
البيانات.
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 4.4يقوم رئيس قسم مختبرات النوعية بإصدار التقرير و الفاتورة المتعلقة بالفحوصات المنفذة على الخط أو الشبكة الرديدة.
 4.5يقوم مدير النوعية وضبط الرودة باعتماد التقرير والفاتورة ليتم إرسالها الى الرهات المعنية.

.5

االجراءات:
 5.1يبلغ قسم مصادر المياه من قبل  :المشرف على المشروع أو اإلستشاري بوجود خط جديد أو شبكة مياه جديدة يراد فحصها ،ويتم التنسيق بينهما
من أجل تحديد يوم لرمع العينات وفحصها مع ضرورة وجود ضخ على تلك المنطقة في اليوم المتفق عليه.
 5.2يقوم القسم بتدوين المعلومات المطلوبة (تاريخ التبليغ ،اسم المبلغ،المقاول والمشرف على المشروع باإلضافة إلى الموقع ،مواصفات الخط و رقم
العطاء ) على نموذج ( " )F WR 006سرل فحص الخطوط والشبكات الرديدة".
 5.3يقوم المقاول قبل الفحص بغسل وتعقيم الخط الرديد أو الشبكة الرديدة المراد فحصهما  ،ومن ثم يقوم بشبك الخط الرديد بالخط المغذي مؤقتا وذلك
لتغذيته بمياه شبكة شركة مياهنا.
 5.4يقوم قسم مصادر المياه بالكشف على الموقع  ،وبعد مطابقة المعلومات المستلمة بالواقع ،يتم تحديد موقع نقاط لرمع العينات على طول الخط
أوالشبكة الرديدة مع بقاء الطرف الثاني من الخط (نهاية الخط) مفتوحا لرمع العينات منه.
 5.5يتم تحديد طول الخط بكافة انواعه واقطاره ،ومن ثم يتم جمع عينات يتناسب عددها مع طوله لفحصها بالمحددات المطلوبة وبحد أدنى كالتالي:
 5.5.1اذا كان قطر الخط  63ملم أو اقل فانه يتم اجراء التالي :
• يتم جمع عينة واحدة ويتم فحصها بالمحددات الميدانية فقط في حال كان طول الخط المراد فحصه من  100-1م
• يتم جمع عينة واحدة ويتم فحصها بالمحددات الميدانية والررثومية في حال كان طول الخط من  500-101م
 5.5.2إذا كان قطر الخط أكثر من  63ملم فإنه يتم اجراء التالي:
يتم جمع عينة واحدة ويتم فحصها بالمحددات الميدانية فقط في حال كان طول الخط المراد فحصه من  50-1م
•
يتم جمع عينة واحدة ويتم فحصها بالمحددات الميدانية والررثومية في حال كان طول الخط من  500-51م
•

 5.5.3إذا كان طول الخط من  1000-500م  :ترمع عينتين ،االولى من منتصف الخط تقريبا  ،والثانية من نهايته ويتم فحصها بالمحددات الميدانية
والررثومية.
 5.5.4إذا كان طول الخط من  5000-1000م  :ترمع ثالث عينات  ،عينتين من مواقع مناسبة على طول الخط أو الشبكة تمثل نوعية المياه داخل
الخط  ،والعينة الثالثة ترمع من نهاية الخط  ،ويتم فحصها بالمحددات الميدانية والررثومية.
 5.5.5إذا كان طول الخط أكثر من  5000م  :ترمع أربع عينات ،ثالث عينات يتم جمعها من مواقع مناسبة على طول الخط أو الشبكة  ،ويتم
جمع العينة الرابعة من نهاية الخط ،ويتم فحصها بالمحددات الميدانية والررثومية.

مالحظة  :عند تحديد مواقع جمع العينات من الخط يتم مراعاة كل من تضاريس المنطقة،وجود وصالت فرعية أو
خطوط فرعية ،وجود محابس أو هوايات على طول الخط وذلك ليتم جمع العينات المطلوبة بأسهل طريقة وأكثرها
توفيرا إن أمكن .
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يقوم كادر قسم مصادر المياه بفحص المحددات الميدانية التالية لعينات المياه من نقاط الرمع على طول الخط أوالشبكة وهيR-CL2, :
Turbidityومن ثم مطابقة النتائج الميدانية بمعايير المواصفة األردنية لمياه الشر رقم  2008/286وتسريل ذلك عل نموذج ()F145
"."Analysis Request of Amman Sample
إذا كانت نتائج الفحوصات الميدانية مطابقة للمواصفة فإن كادر القسم يقوم برمع العينات الررثومية لفحصها في مختبرات النوعية  ،وفي حال لم
تكن نتائج الفحوصات الميدانية مطابقة فإنه يتم إبالغ المشرف على المشروع أواالستشاري بذلك ليطلب من المقاول إعادة غسل وتعقيم الخط أو
الشبكة ،ومن ثم إعادة فحص المحددات الميدانية مرة أخرى ،ويوثق ذلك بواسطة البريد االلكتروني.
بعد اجراء الفحص الررثومي وفي حال مط ابقة نتائج الفحص لمعايير المواصفة االردنية لمياه الشر يقوم رئيس قسم المختبرات باصدارها  ،وفي
حال لم تكن نتائج الفحوصات الررثومية مطابقة فانه يتم ابالغ المشرف على المشروع او إلاستشاري بذلك ليطلب من المقاول اعادة غسل وتعقيم
الخط او الشبكة ،ومن ثم اعادة الفحص مرة اخرى ،ويوثق ذلك بواسطة البريد االلكتروني ،ليتم بعد ذلك اصدار النتائج.
يصدر قسم مختبرات النوعية تقريرا بنتائج الفحوصات المنفذة على عينات الخط ( الميدانية والررثومية ) ،والتكلفة المترتبة على اجراء هذه
الفحوصات باستخدام نموذج(  "Test Report & Invoice" )F WR 008بحيث يوضح في التقرير التالي:

 5.9.1رقم التقرير  :والذي يكتب على الصيغة التالية  X-Y/Z :بحيث يعبر الرمز Xعن الرقم المتسلسل لطلب الكشف عن الخط أو الشبكة
الرديدة ،ويعبر الرمز Yعن الشهر  ،والرمز  Zعن السنة (  X,Y,Zمن خانتين) .

5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.9.7

اسم الزبون .
العنوان  :وهو موقع الخط أو الشبكة الذي تم فحصه.
رقم العطاء.
الفحوصات المنفذة على العينات ،والطريقة التي تم اجراء الفحص باعتمادها باالضافة الى
نتيرة الفحوصات المنفذة ووحدة قياسها.
تكلفة اجراء الفحوصات ،باالضافة الى التكلفة االجمالية الجراء الكشف على الخط أو الشبكة
الرديدة.
توقيع المدير الفني.

يقوم مدير النوعية وضبط الرودة بعد ذلك باعتماد التقرير و الفاتورة  ،وتصديرها من خالل كتا
المالية ،وإلى اإلدارة المعنية بالخط او الشبكة الرديدة.
 .6النماذج:
Flow Chart for the Procedure 6.1
سرل 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

رسمي إلى إدارة الشؤون
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د – مواسير البولي ايثيلين-:
 - 1على المقاول استالم وتحميل ونقل وتمديد واتمام وفحص خطوط مياه ()  Service Linesمن مواسىىير البىىولي ايثيلىىين
قطر  63 ,32 , 25ملم او  125ملم شىىامال كافىىة مىىا يلىىزم مىىن مفىىاتيح وقطىىع مىىن مىىرابط واكىىواع وتيهىىات وسىىدادات وقطىىع
خاصة…الخ وجميع ما يلزم حسب المواصىىفات الفنيىىة لسىىلطة الميىىاه العمىىال خطىىوط الميىىاه والمخططىىات التفصىىيلية وحسىىب
تعليمات المهندس المشرف.
 - 2يتم توصيل خطوط المياه (  )Service Linesقطر  63ملم من مواسير البولي ايثلين على خطوط المياه القائمة او
المقترحة كما يلي:
أ – على خطوط مواسير الدكتايل الرئيسة سواء كانت محتويه على الماء او فارغه باستعمال قطع خاصه Under Pressure
Tapping Gunmetal Ferrule and Saddle installed on the mainsوحسب ماهو مبين على المخططات
وبموجب تعليمات المهندس المشرف.
ب  -علىخطوط مواسير الحديد يتم التوصيل كالتالي:
 – 1للوصالت المنزلية القائمة يتم عمل فتحة في الخط الرئيسى ولحام " مفة " بالقطر المطلوب ليتم التوصيل عليها مع االخذ باالعتبار
عزل و دهان منطقة اللحام.
 – 2للخطوط الفرعية ( الخدمية ) قطر  63ملم ،يتم قص الخط الرئيس وتركيب ولحام " تي " بقطر يساوي قطر الخط الرئيس وفرع
 63ملم ليتم 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.
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 - 4على المقاول تمديد شريط تحذيري او )  ( 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 .
 – 5يكون المقاول مساوال 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 الخاصه باالنابيب المجلفنه وأنابيب البولي ايثيلين والمعجونه المستعمله لتنفيذ و صالت انابيب
الدكتايل ( ) lubrication Pasteو كذلك مواد عزل وتغليف الوصالت حسب مواصفات العامة وموافقة المهندس المشرف و
تعتبر تكاليف االعمال المذكوره اعاله مشموله ضمن السعر الفردي العمال تمديد انابيب المياه.

المواصفات الالزمة العمال تمديد مواسير البولي ايثلين بواسطة اللحاع الكهربائي
Electrofusion
• التاكد من قابلية القطع والمواسير اللحام الكهربائي مع بعضها البعض وحسب مواصفات الشركة الصانعة للقطع.
• التاكد من ان قطع اللحام موجودة ضمن اكياس مغلقة وان التتعرض للشمس المباشرة وعدم فتح هذه االكياس اال بالموقع وعند
اجراء عملية الحام مباشرة
• ان تكون ماكنة اللحام ومنطقة الحام 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 اللحاع
• 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
 .2ملم
 .25ملم
 .3ملم
 .35ملم

الحد االدنى لطبقة التقشير
القطر الخارجي للماسورة
 .2ملم
 25-20ملم
 .2ملم
 63-32ملم
 .2ملم
 225-75ملم
 .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:
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الحد االدنى للوقت الالزع للقطع والسوكت
SDR11
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

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 الالزع ل Saddles
القطر(ملم)

الضغط اقل من  6بار
10
20

40
315-63

الضغط اكثر من  6بار
30
60

 .7األعمال ضمن األمالك الخاصة والتبليغ-:
حيثما يكون تنفيذ العمل في األراضي الخاصه فان صاحب العمىىل يكىىون مسىىاوال" عىىن مفاوضىىة أصى حاب هىىذه األراضىىي أو
شاغليها والحصول على حقوق مرور في هذه األراضي وتكون مساولية المقاول العمىىل بالسىىرعة المتفىىق عليهىىا مىىع صىىاحب
العمل والمهندس واعالمهم عن عزمه دخول هذه الممتلكات الخاصة وسرعة عمله فيها كما هو وارد في شروط العطاء .وقبل
المباشرة في أعمال الحفريات في األمالك الخاصه يتوجب على المقاول ان يتفق ويسجل مع صاحب هذه األمىىالك أو شىىاغليها
على حالة سطوح هذه األمالك مع اشاره خاصة إلى أية ظواهر تتطلب عناية خاصة واعادة األوضىىاع وتعمىىل هىىذه السىىجالت
بمساعدة المهندس الذي يحتفظ بنسخه من هذه االتفاقيات والسجالت واليحق للمقاول المطالبة بأية أجور عن أية أعمال اضافيه
اوتأخير اوتوقف ينشأ عن ذلك.

 .8المرافق المدفونه تحت األرض-:
يجب على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلىىق بمسىىاولية المقىىاول لتحديىىد األمىىاكن والمحافظىىة علىىى
المرافق المدفونه تحت االرض والمنشئات ويطلب من المقاول الحصول على المعلومات التامىىه عىىن مواقىىع هىىذه المرافىىق مىىن
الجهات المختصة ،ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا" عن طريق عمل حفر تفتيشيه وعلى نفقته الخاصه واية أضرار تتسبب
لهذه المرافق والمنشئات ،على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصه طبقا" للبنود ذات العالقة في العقد وحسب تعليمىىات
المهندس.

 .9إعادة وضع الطرق واالرصفه-:
ان اعادة وضع الطرق واالرصفه يتم عمله وفقا" للبنود ذات العالقة في المواصفات علىىى انىىه اذا تىىم تغييىىر الوضىىع مىىن قبىىل
السلطات المعنيه لسطوح هذه الطرق واالرصفه أثناء تنفيذ المشروع (مثل سىىفلته طىىرق اوعمىىل ارصىىفه ) فانىىه يتوجىىب علىىى
المقاول اعادة وضع هذه السطوح طبقا" الخر وضىىع ويىىتم حسىىاب المتىىر الطىىولي لهىىذه المواضىىع حسىىب مايقابلىىه فىىي جىىدول
الكميات.
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 .10المياه لألعمال-:
يكون المقاول مساوال" عن تأمين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله ومستخدميه ومستخدمي
صاحب العمل والمهندس ولتنفيذ األعمال المشموله بهذا العقد وتخزينها في اوعيه نظيفه (يوافق عليها المهندس) بالكميات
الكافيه لتضمن سير العمل وعلى نفقته الخاصه.

 .11مختبر فحص المواد-:

-

على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد ماهل ومعتمد لدى الجهات المختصة أو/و دائرة العطاءات الحكومية والتأهيل ساري
المفعول وموافق عليه من قبل سلطة المياه وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبه بانواعها المختلفه حسب ومواصفات
العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها المهندس .
على المقاول إرسال وإحضار العينات إلى ومن المختبر (أو إحضار جهاز المختبر إلى موقع العمل وذلك حسب طبيعة
ونوع الفحص )  ،وإحضار التقارير (بواقع  3نسخ من كل تقرير )وجميع مايلزم لتنفيذ هذه األعمال .
تعتبر تكاليف إجراء الفحوصات اواعادة إجرااها وتكاليف أعمال المختبر وتحضير التقارير مشموله ضمن أسعار
العطاء .
على المقاول تزويد المهندس بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا.

مخططات العقد
مخططات العقد هى المخططات التي تم تحضيرها لهذا العقد والمرفقة مع وثائق العطاء ,وأيىىة مخططىىات معدلىىه او تفصىىيلية او
ملحقة يمكن ان يصدرها المهندس اثناء سىىير العمىىل فىىى اعمىىال العطىىاء وكىىذلك المخططىىات التفصىىيلية المقدمىىة مىىن المقىىاول و
الموافق عليها خطيا من قبل المهندس.

 .12مخططات التنفيذ :
على المقاول ان يقدم للمهندس الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة ومخططات تفصىىيلية بعىىد التنسىىيق مىىع الجهىىات
ذات العالقة مبينا فيها كافة اللوازم والقطع واالقيسة ومواصفات المواد واالعمال وحسب طلب المهنىىدس المشىىرف وذلىىك بعىىد
الكشف على الخطوط القديمه.
وال يجوز المباشرة بتنفيذ او تصنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقىىاول المخططىىات التنفيذيىىة لهىىا والحصىىول علىىى موافقىىة
المهندس مسبقا.
يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نسخ باإلضافة للنسخة األصلية موقعة من المقاول بموجب كتا خطي بذلك وتسلم للمهندس فةةى
موقع العمل او حسب طلب المهندس.
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندس.
موافقة المهندس على هذة المخططات او المةةواد او االجهةةزة و المواصةةفات ال تعفةةى المقةةاول مةةن مسةةؤولية التوريةةد والتصةةنيع
بالمقاسات الصحيحة وحسب مواصفات ومتطلبات العقةةد وتعتبةةر تكةةاليف اعةةداد وترهيةةز المخططةةات التنفيذيةةة مشةةمولة ضةةمن
اسعار العطاء.

 .13المخططات 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 (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.
 .14المواصفات الخاصة بالمخططات الج رافية (:)GIS
عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  ArcGISعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:

.1

أن تكون جميع البيانات الجغرافية المسلمة مرفوعة مساحيا بنسبة خطأ ال تزيد عن 30

.2

أن يكون نظام اإلسقاط المستخدم Cassini_Palestine_Grid

.3

أن تكون البيان ات المسلمة من قبل المقاول موجودة في طبقات خاصة منفصلة عن البيانات التي يتم تسليمها للمقاول من قبل مديرية نظم

سم.

و المعتمد لدى شركة مياهنا.

المعلومات الجغرافية.
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.4

أن يتم إضافة الخطوط الرئيسية و خطوط الوصالت المنزلية و قطع المياه و مناهل الصرف الصحي الجديدة في طبقات منفصلة.

.5

أن يتم إضافة ال خطوط التي تم إلغاؤها و استبدالها في طبقة خاصة.

.6

أن تكون هناك طبقة منفصلة تظهر نقاط ربط الخطوط الجديدة على الخطوط القائمة موضح فيها قطر و نوع الخط الذي تم الربط عليه.

.7

أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات داخل الطبقة.

.8

أن تكون أسماء الحقول الخاصة بالطبقات و أنواعها (Schema

 )Databaseمطابقة لتلك المستخدمة في قاعدة بيانات مديرية نظم

المعلومات الجغرافية.

.9

أن تكون الحقول معبأة بشكل صحيح باالعتماد على GIS Database Structure

.

 . 1.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :
على المقاولين مراعاة الشروط التالية عند عمل المخططات الورقية طبق األصل المرافقة للنسخ الرقمية:
 .10أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط
الربط و الفصل في المخططات.

 .11أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف
عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
.12

أن تظهر معلومات الهامش ( )Legendعلى المخططات.

 .13أن يكون قطر و نوع الخط موضحا على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.
 .14أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوارع ظاهرة على المخططات.

.15

أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق بينهما.

.16

أن يتم ارفاق مخطط Profile

لخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط المنفذ و العوائق و

االحداثيات و القطع بمخطط تفصيلي.

.17

أن يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس والعدادات ( )Chambersوملحقاتها من القطع وغيرها وبكافة أنواعها.

 .18أن يلتزم المقاول بنموذج الطباعة المعتمد لدى مديرية نظم المعلومات الجغرافية و أن يتم تعبئة الحقول في المخططات بشكل صحيح.

.19

أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).

.20

أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .2المواصفات الفنية للمخططات المرجعية على برنامج :AutoCAD
عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  AutoCADعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:
 .1أن تكون جميع البيانات الجغرافية المسلمة مرفوعة مساحيا بنسبة خطأ ال تزيد عن 30
 .2أن يكون نظام اإلسقاط المستخدم Cassini_Palestine_Grid

سم.

و المعتمد لدى شركة مياهنا.

.3

أن يتم إضافة الخطوط الرئيسية الجديدة و القائمة و خطوط الوصالت المنزلية الجديدة في طبقات منفصلة تكون من نوع .Polyline

.4

أن يتم إضافة الخطوط التي تم إلغاؤها و استبدالها في طبقة خاصة.

 .5أن يتم عمل طبقة خاصة من نوع Point
 .6أن يتم عمل طبقة Text

لمناهل الصرف الصحي و لقطع المياه.

تظهر أقطار و أنواع الخطوط.
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.7

أن يتم إعطاء كل خط مياه أو صرف صحي جديد و كل منهل صرف صحي جديد اسم خاص به على أن يتم إضافة أسماء الخطوط و المناهل في

طبقات Text
.8

Part III Section I: Special Specification

منفصلة.

أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات داخل الطبقة.

 .9أن يتم تعبئة المعلومات الخاصة بجدول البيانات الذي يتم تسليم ه للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية بشكل صحيح باالعتماد على GIS
Structure

.Database

 . 2.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :

.1

أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط

الربط و الفصل في المخططات.

 .2أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف
عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في

المخططات.

 .3أن يكون قطر و نوع الخط موضحا على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.
 .4أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوارع ظاهرة على المخططات.

.5

أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق بينهما.

.6

أن يتم ارفاق مخطط Profile

لخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط المنفذ و العوائق و

االحداثيات و القطع بمخطط تفصيلي.

.7

أن يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس والعدادات ( )Chambersوملحقاتها من القطع وغيرها وبكافة أنواعها.

.8

أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).

.9

أن تظهر معلومات الهامش ( )Legendعلى المخططات.

.10

أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .3المواصفات الفنية للمخططات المرجعية المرسومة يدوياً:

 .1أن يتم الرسم على المخططات المعتمدة التي يتم تسليمها للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية فقط و ليس على أي مخطط اخر و أن يتم
تعبئة الحقول في المخططات بشكل صحيح.
 .2أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط
الربط و الفصل في المخططات.

 .3أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف
عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
أن يكون رسم الخط في الجهة الصحيحة من الشارع وأن يتم تحديد بعد الخط عن أي معلم (سور المنزل ,حجر الرصيف ,عمود الكهرباء غير

.4
ذلك).
.5

أن يتم توضيح قطر ونوع الخط الجديد و قطع المواسير كالهوايات و المحابس و غيرها على المخطط.

.6

أن يكون اسم الشارع (إن وجد) الذي تم تمديد أو فصل الخطوط فيه موضحا على المخطط.

.7

أن يتم توضيح قطر الخط الذي تم الشبك عليه و ذلك بكتابته في الموقع المخصص لذلك.

.8

أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.
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 .4شروط وأحكام عامة

.1

يلتزم المقاولون بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  GISباالضافة الى النسخ الورقية وذلك حسب
المواصفات المذكورة سابقا.

.9

يسمح للمقاولين مهما كانت درجة تصنيفهم بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  AutoCADبدال من GIS

باالضافة الى

النسخ الورقية وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ماقيمته  %1من قيمة العطاء الفعلية.
.10

في حالة الوصالت المنزلية فقط يسمح للمقاولين من الدرجة الرابعة و الخامسة و السادسة فقط تقديم مخططات ورقية مرسومة يدويا لمخططات
الوصلة وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ما قيمته  %2من قيمة العطاء الفعلية.

.2

يتم رفض استالم المخططات المرجعية إذا كانت مقدمة على شكل مخططات ورقية مرسومة يدويا من قبل المقاولين
من الدرجة األولى و الثانية و الثالثة أو اذا كنت مقدمة لغير الوصالت المنزلية بغض النظر عن درجة تصنيف

.3

المقاول.

يلتزم المقاولون بتقديم كتاب تعهد لدقة المخططات المقدمة على شكل نسخ رقمية  GISأو  AutoCADو سيتم أخذ
عينات عشوائية لقياس مدى دقة الرفع المساحي للبيانات المقدمة من قبل المقاول واذا تبين أن نسبة الخطأ تزيد عن  30سم ل
 %50أو أكثر من العينات المختارة خالل فترة الصيانة يتم توجيه انذار للشركة واضافة  25نقطة على القائمة السوداء.

.4

المهله المعطاة للمقاولين لتقديم المخططات المرجعية  As-Builtللخطوط و الشبكات المنجزة هي شهر من تاريخ تقديم الفاتورة  ،وال
يتم صرف أي فاتورة الحقة قبل تقديم المخططات المرجعية ( )As-Builtللمطالبة السابقة.

.5

يلتزم المقاول بالمحافظة على االسرار التجارية والمعلومات والوثائق التي يحصل عليها او تصل إلى علمه من خالل تعامله مع الشركة
وفي هذا السياق يلتزم المقاول بعدم استعمال االسرار التجارية والمعلومات والوثائق التي يحصل عليها كما ويلتزم بعدم االفصاح عنها واالتجار بها
بمقابل او بدون مقابل او التبرع بها او االفصاح عنها او بثها عن طريق الوسائل االلكترونية او العادية الى اي طرف ثالث سواء كان على عالقة
بأعمال العطاء او لم يكن دون موافقة شركة مياه االردن ـ مياهنا الخطية تحت طائلة المسؤولية والمسائلة القانونية.

.6

يحق لشركة مياهنا تعديل المواصفات الفنية للمخططات المرجعية بما يخدم مصلحة العمل و إعالم المقاول بذلك

 .15كميات المواسير و المفاتيح و القطع الخاصة-:
على المقاول ان يعمل مسحا للخطوط و التاكد من االطوال من كل من المواسير المطلوبـة باقطارهـا المختلفـة وكـذلك كميـات
القطع من تيهات و اكـواع و سـدادات ونقاصـات ......الـخ و المفـاتيح بانواعهـا و اقطارهـا المختلفـة و القطـع الخاصـة الالزمـة
التمام االعمال.

 .16الجداول-:
جداول التطابق:
النشرات الفنية وجداول التطابق Technical Catalogue & Compliance Tables
على المقاول أن يقدم النشرات الفنية لكافة المواد التي تدخل في عمل المشروع وأن يقدم النشرة الفنية األصلية للمادة
المعروضة تماما" الخاصة بها بالذات أو التي تشملها فنيا" مع التأشير على المادة طرازها في النشرات الفنية المرفقة وتقديم

جدول مقارنة مفصال" فيه أسم المادة المعروضة وطرازها والمطلوبة (وطرازها أن ذكر في العطاء ) والمواصفات الفنية الكاملة

للمعروض مقارنة بالمطلوب في العطاء وبيان االختالف والتطابق فيما بنهما وأي مالحظة على ذلك كما ويجب تقديم
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المواصفات القياسية المصنعة عليها المادة المطلوبة والمعروضة الثبات االختالفات أو التطابقات الفنية وذلك الخذ موافقة
المهندس المشرف .

 .17شهادة الفريق الثالث-:Third Party Control :

بناء على ما ورد ذكره في الشروط الخاصه  /الجزء الثاني من دفتر عقد المقاوله ص  31فان الشركات المعتمده للفحص
كطرف ثالث ( و للمقاول حرية اختيار احدها و اعالم صاحب العمل باسم هذه الشركه ) هي المذكوره تاليا:

1 – SGS – Societe General De Surveillance.
2 – Tub scope Verco International.

3 – OMIC – Overseas Merchandise Inspection Company LTD.
4 – Baltic Control LYTD.
5 – Inspectorate (suisse) S. A.
6 – Control Union International.
7 – Socotec International Inspection.

 .18لوحة تسمية المشروع-:
على المقاول و خالل اسبوع من تاريخ استالم موقع العمل تقديم و عمل لوحة قياس  0.5*0.7متر على االقل مثبته فى
مكان واضح من في كل موقع من مواقع العمل و حسب تعليمات المهندس و مبينا بوضوح ما يلى:
•

اسم المشروع و رقم العطاء

•

اسم المالك (شركة مياه االردن  -مياهنا)

•

اسم الجهة المشرفة على المشروع شركة مياه االردن  -مياهنا /مديرية خدمات الزبائن .

•

اسم المقاول و عنوانه

•

تاريخ بدء العمل ومدة العطاء

تتكــون اللوحــة مــن اطــار متــين مــن حديــد الزوايــة قيــاس  5*50*50ملــم مــع التقويــة القطريــة و يكــون مــن الصــاج المجلفــن
سماكة  2ملم تثبت اللوحة على ماسورتين قطر  2بوصة مثبتين فى االرض داخل قاعدتين خرسانيتين بقياس مناسب.
تدهن كامل اللوحة مع االطار و التقويات والوجه بدهان اساس خاص بالحديد المجلفن.
يكون لون الدهان النهائى للوجه و نوعية وحجم الخط حسب تعليمات و موافقة المهندس.
تعتبر تكاليف تجهيز و توريد و تركيب اللوحة و ازالتها عند االنتهاء من اعمال المشروع مشمولة ضمن اسعار العطاء.

 .19استعمال أجزاء من المشروع عند االنتهاء-:

لصــاحب العمــل الحــق اذا رغــب فــى ذلــك اســتعمال او تشــغيل اى جــزء او اج ـزاء مــن المشــروع مباش ـرة حــين االنتهــاء مــن

تنفيذهاوال يعيطه الحـق اليـة دفعـات اضـافية بسـبب ضـياع الوقـت او عـدم مالئمـة العمـل التـى يمكـن ان يتعـرض لهـا نتيجـة
لهذا العمل من قبل صاحب العمل.

 .20الدعامات الخرسانية-:

الــدعامات الخرســانية ال ـواردة فــى المخططــات النموذجيــة هــى لخطــوط الميــاه ذات ضــغط  16بــار وفــى حالــة عــدم مالئمــة
الدعام ــة الخرس ــانية الـ ـواردة ف ــى المخطط ــات لض ــغط الخ ــط يق ــوم المق ــاول بتص ــميم الدعام ــة المناس ــبة و تق ــديمها للمهن ــدس

المشرف للموافقة عليها و بدون المطالبة باى تكاليف اضافية
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علما ان هذه االعمال من ضمن سعر المتر الطولي لتمديد االنابيب.

 .21جهاز المقاول المنفذ:
يتعين على المقاول االلتزام بتعيين الكادر المطلوب وحسـب مـا هـو مبـين فـي الجـدول أدنـاه وهـذا يعتبـر الحـد االدنـى ويجـب

زياده عدد المراقبيين عنـد زيـاده عـدد الفـرق العاملـه  ،وفـي حالـة عـدم التـزام المقـاول بتعيـين الكـادر المطلـوب  ،سـيتم حسـم
المبــالغ الشــهرية المحــددة فــي الجــدول أدنــاه مــن اســتحقاقات المقــاول وال يحــق للمقــاول االعتـراض علــى ذلــك ،مــع العلــم أن
على المقاول زيادة عدد الفرق العاملة حسب حجم العمل و حسب طلب المهندس.

الرقم

الماهل

الوظيفة

1

مهندس موقع

هندسة مدنية

2

مراقب

كلية جامعية متوسطة ( دبلوم
هندسة مدنية او مساحة )

3

مساح

كلية جامعية متوسطة

عدد سنوات
الخبرة
5سنوات ( في
االشراف على
مشاريع المياه
والصرف
الصحي )
5سنوات ( في
االشراف على
مشاريع المياه
والصرف
الصحي )
5سنوات ( في
االشراف على
مشاريع المياه
والصرف
الصحي )

العدد المطلوب
1

مبلغ الحسم عن كل يوم/لكل
شخص غياب/دينار
35

1

25

1

25

 .22شروط السالمة العامة
 .1على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه 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)
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 .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 وفى 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 الالزمه للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار الالزم بدون ايه عالوه على
االسعار.

 .6على المقا ول اتخاذ االجراءات الالزمه لضمان السالمه 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.

 .23أوامر العمل-:
سوف يتم تسليم المقاول أوامر العمل بموجب محضر تسليم يحتوي على رقم اإلشتراك الخاص بكل معاملىىة ويىىتم توقيعىىه
حسب االصول.
.

.24انتهاء العقد-:
ينتهي العمل بهذا العقد بانتهاء مدة العطاء و هي 365يوما ا " تقويميا" بغض النظر عن قيمه األعمال المنفذة أو انتهاء
المخصصات المالية والمقدرة بى( )100000مائة الف ديناراا اردنيا ا ،ايهما ينتهي قبل األخر وحسب قرار شركة مياه االردن  -مياهنا
فقط وبدون إن يكون للمقاول أي حق بالمطالبة بالتعويضات .ولمياهنا الحق بزيادة المخصصات المالية للعطاء أو تمديد المدة بما يحقق
مصلحة شركة مياهنا وعلى المقاول قبول ذلك دون أي تغيير على األسعار
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نظام تصاريح العمل
أهداف تطبيق النظام

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

أنواع تصاريح العمل

 .1التصريح الممتد ( طويل األمد ) :ويغطي األعمال الروتينية – فترة التصريح (  6أشهر ).
 .2التصريح الخاص  -المحدد ( قصير األمد ) :ويغطي أعمال محددة ومخطط لها – ويعطى تصريح لكل مهمة أو عمل.

األعمال التي يطبق عليها نظام تصاريح العمل

 .1التصاريح الممتدة – تطبق على
•

مكاتب صيانة شبكات المياه – ويغطي كل أعمال الصيانة الرويتنية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية بناء على أمر

عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .وعلى روساء اقسام الصيانه طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل

إنتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).
•

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

صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).
•

عقود إعادة 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.

•

عقود إستبدال المواسير المجلفنة  -ويغطي التصريح كافة األعمال المطلوب إنجازها ،بينما تنجز المهمات اليومية بناء
على أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على رئيس قسم االشراف طلب اصدار التصريح من مدير
مد يرية صيانة شبكات المياه قبل البدء بأي عمل ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ).

•

عقود التوصيالت الجديدة في ادارة خدمات الزبائن – ويغطي التصريح عقود ادارة توصيالت المياه الجديده وتوصيالت
الصرف الصحي  ،على ممثل ادارة خدمات الزبائن طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح ( فترة

التصريح  6أشهر ).
•

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

✓ أعمال الصيانة المتعلقة بلوحات التحكم الكهربائيه.
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✓ أعمال صيانة المضخات.
•

اعمال صيانة الصرف الصحي – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الروتينية الوقائية والتصحيحية والتي تنجز بجهد
موظفي مياهنا  .مدير محطات التنقية ومدير صيانة شبكات الصرف الصحي يطلبا إصدار وتجديد تصاريح العمل – كل

في مجال عمله ( فترة التصريح –  6أشهر ) مع مالحظة أن الدخول إلى األماكن المحصورة يتطلب تصريح عمل خاص
لكل دخول.

 .2التصاريح الخاصة (المحددة ) – وتطبق على األعمال التالية:

عقود مشاريع اإلستثمار الرئيسي:
األعمال التي تتم على الشبكات

األعمال التي تتم على المرافق
الغسيل والتعقيم

التوصيالت
العزل وفحوصات سريان المياه (منتصف الليل)

بداية تشغيل المرافق

بداية تشغيل الشبكة

إلغاء المرافق (توقيفها)

إلغاء الشبكة (توقيفها )

إزالة المرافق

مالحظة :عندما يتطلب العمل توقيف محطة ضخ ،على مدير تشغيل االبار والمحطات تطبيق أنظمة العزل واإلقفال ومدير تشغيل
شبكات المياه تعويض النقص في ضخ المياه نتيجة التوقيف.
•

أعمال اخرى لمتعهدي مياهنا

ويغطي التصريح األعمال التي تتم على الشبكات أو المرافق ،ويستمر التصريح حتى إنتهاء فترة العقد.
وتطلب إحدى الجهات التالية إصدار وتجديد التصريح حسب العمل المطلوب:

أعمال المتعهدين أو المقاولين على الشبكات
أعمال التحويالت – دائرة الخدمات الفنية

أعمال المتعهدين أو المقاولين على المرافق
أعمال الهندسة المدنية – دائرة الخدمات الفنية
أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية – وحدة الصيانة
المركزية

•

أعمال مديرية الصيانة على :
 .1معدات الكلور.

 .2األعمال المتعلقة بالعمل على اللوحات الكهربائيه .
 .3األعمال التي تتم على المضخات .
يطلب إصدار التصريح المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي.
•

تنظيف الخزانات – يطلب مدير ادارة االنتاج والنوعيه ومدير ادارة العمليات إصدار التصريح وتكون مسئولية إصدار
التصريح مشتركة بين ادارة االنتاج والنوعيه و ادارة العمليات.

•

أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي التي يقوم بها متعهدين – يطلب مدير صيانة شبكات الصرف الصحي إصدار
التصريح
االعمال المتعلقة باآلالت في محطات التنقية – يطلب إصدار التصريح مدير محطات التنقية.

•

األعمال التي يقوم بها المتعهدين عن طريق سلطة المياه األردنية – ويطلب من المتعهد تصريح العمل في كلتا الحالتين

التاليتين:
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 .1إذا كانت األعمال تتم على المرافق أو األراضي تحت إدارة مياهنا.
 .2واذا كانت األعمال تتم خارج المرافق او األراضي تحت إدارة مياهنا ولكنها تؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها
الشركة.

كيفية تطبيق نظام تصريح العمل

يتم تطبيق النظام بإستخدام:

 .1نموذجي تصريح العمل ( الممتد أو المحدد ) ويصدر على  4نسخ :
•

األولى ( األصلية ) – يحتفظ بها طالب التصريح .

•

الثانية – يحتفظ بها في المكتب الصادر عنه التصريح .

•

الثالثة – ويحتفظ بها في موقع العمل .

•

الرابعه – ويحتفظ بها في قسم السالمه والصحه المهنيه .

 .2تفاصيل نظام العزل واإلقفال – وترفق هذه الورقة مع تصريح العمل إذا كانت األعمال المطلوبة تتطلب تطبيق هذا النظام.

عملية الحصول على الموافقة
وهي مسئولية مدير ادارة الدائره المعنيه باصدار تصريح العمل ،ويعتبر الطلب للحصول على تصريح عمل موافق عليه ( إذا تم توقيعه

من قبل مدير االداره المعنيه ) تصريح عمل ساري المفعول.

من يوقع تصاريح العمل

ادارة العمليات
الصرف الصحي

المياه
مدير تشغيل شبكات المياه

ادارة االنتاج والنوعيه
مدير الصيانة
رئيس قسم صيانة محطات

مدير المياه الفاقده
مدير صيانة شبكات المياه

مدير الصرف الصحي

معالجة المياه

ادارة الخدمات الفنيه
مدير االشراف
مدير االستثمار

مدير تشغيل المحطات واآلبار
مالحظة :إذ ا كان الشخص طالب التصريح مخول بالتوقيع على التصريح فعليه تقديم الطلب وأخذ الموافقة عليه من شخص آخر مخول
بالتوقيع وال يجوز أن يكون طالب التصريح والموقع عليه نفس الشخص ويتم اعتماد توقيع مدير ادارة الدائره المعنيه .

إدارة نظام تصريح العمل

المدراء التالية أسمائهم مسؤلين عن اصدار تصاريح العمل كل في مجال عمله:
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ادارة العمليات

ادارة الخدمات الفنيه

ادارة االنتاج والنوعيه

م –.أعمال الصرف الصحي.

م –.اعمال الصيانة.

م –.اعمال االستثمار

م –.اعمال المحطات واآلبار.

م –.أعمال محطات معالجة المياه .

م –.اعمال االشراف

م –.صيانة شبكات المياه
م –.تشغيل شبكات المياه
الملحق ( ب ) يبين شروط السالمة العامة والمستلزمات والمعدات الالزم توفيرها والتقيد بها من قبل المتعهدين والمقاولين

شروط السالمة العامة للمتعهدين والمقاولين
 .3على المقاولين والمتعهدين اتخاذ االجراءات الالزمه لسالمة جميع العاملين وعامة الناس في المواقع وتزويد كافة العـاملين لـديهم
بجميع االجهزه ومالبس الوقاية الشخصية ومعدات السالمة الالزمة و الضـرورية و حسـب البنـود أدنـاه و بالتنسـيق مـع المهنـدس
المشرف و بدون ايه زياده على االسعار المتفق عليها.
 .4على المقاول /المتعهد وضع اإلشارات التحذيرية و اتباع متطلبات السالمة العامة قبل بدء العمل و تقـديم خطـة للسـالمة العامـة
تشمل على سبيل المثال ال الحصر :
•

أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع (إسم مشرف السالمة العامة) .

•

تعليمات المقاول /المتعهد للعاملين الخاصة بالسالمة العامة والواجب إتباعها.

•

خطة إدارة المرور و التى تشمل (اإلشارات التحذيرية  ,العاكسات ............... ,الخ)

•

تقديم نسخة عن التصاريح للمعامالت و قبل البدء بالعمل.

•

على المقاول تحديد وتعليم مصادر األخطار مثل ( كوابل كهرباء  ,تلفون  ،خطوط الغاز .............الخ)

 .5على المقاول اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لضـمان السـالمة العامـة علـى الطـرق و مرفـق طيـه مخططـات إرشـادية للسـالمة
العام ــة عل ــى الط ــرق لتطبيقه ــا عل ــى المواق ــع و بالتنس ــيق م ــع أجهـ ـزة أمان ــة عم ــان الكب ــرى و دائـ ـرة الس ــير و المهن ــدس
المشرف بدون اية زياده على األسعار.
.6

ستقوم شركة مياهنا  /مهندسي اإلشراف المسؤولين عن األشراف ومتابعة التنفيذ بإجراء التفتـيش الـدوري علـى السـالمة

العامــة فــي مواقــع العمــل وفــى حالــة عــدم االلت ـزام بمتطلبــات الســالمة ســيتم المطالبــة بــالتعويض االتفــاقي مــن مســتحقات
المقاول عن كل مخالفة من المخالفـات الـواردة أعـاله وحسـب النمـوذج بمقـدار ( )50-200دينـار وحسـب رأي المهنـدس
المشرف.
 .7علــى المقــاول اتخــاذ االج ـراءات الالزمــه للســالمه العامــه و تــدعيم جــدران الحفريــات بالطوبــار الــالزم بــدون ايــه زيــاده علــى
االسعار.

 .8في حال تكرار المخالفه سيتم رفع قيمة الغرامه دون سابق أشعار بزياده مقدارها  100دينار.
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المستلزمات والمعدات المطلوب توفيرها من قبل المتعهد
 .1توفير مستلزمات السالمه التاليه لكل أليه
• صندوق اسعاف
• طفاية حريق
• فلشر ( لواح)
• عاكسه
• كشاف واناره مناسبه

 -2توفير معدات السالمه ومالبس الوقايه الشخصيه التاليه لكل عامل-:
• حذاء سالمه

• خوذه لحماية الراس
• كفوف

• واقيات سمع في حالة العمل على كمبريسات
• سترة عاكسة

• عدد كافي من االقماع البالستيكية
• اشارات ارشادية وتحذيرية
• شريط عاكس

• حواجز حماية
• عدم ترك مكان العمل بشكل غير آمن

• عدم استخدام معدات تسبب اعاقة حركة السيارات وااليذاء وذلك مثل البراميل
• يكون المتعهد هو المسوؤل عن تقيد العمال بقواعد السالمة العامة وعن مخاطر وأضرار قد تلحق بالمواطنيين
• توفير اوتدريب شخص مدرب ومؤهل للقيام بواجبات السالمة والصحة المهنية من قبل المتعهد
• يتحمل المتعهد اى خساره ناتجة عن عدم تطبيقه شروط السالمة العامة
• تكــون مســولية متابعــة وتنفيــذ النقــاط اعــاله 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 المتعهدين لتطبيق شروط السالمه العامه
السيد المتعهد ........................................-:

بما أنه تم احالة العطاء على شركتكم عليك التقيد التام بأمور الصحه والسالمه العامه قبل وخالل وبعد العمل لمنع وقوع الحوادث.

لذا يتوجب عليك في حالة الحفر في الشوارع بوضع جميع معدات السالمه 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 خصوصا اذا كان العمل في الليل.

وضع شريط تحذيري حول مكان العمل مع االخذ بعين االعتبار بأن حركة جميع العاملين يجب أن تكون داخل هذا الشريط .

وضع حواجز اغالق حول الحفريه ومن جميع االتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفريه.
وضع اشارات مرور تحذيريه وارشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافه الكافيه.

استخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره في حاالت العمل الليلي قبل موقع الحفريه وبعده حتى نتمكن من توفير الحمايه الالزمه للعاملين في الموقع .

•

استخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفريه وبعد موقع الحفريه من اجل تنظيم عملية السير خصوصا اذا كان العمل في شارع السير فيه باتجاهين

•

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

وغير مفصول بجزيره وسطيه.

•
•
•
•

عدم استخدام أية مواد أخرى لتحل محل أدوات السالمه العامه المذكوره اعاله مثل البراميل والحجاره.

على جميع العاملين في الموقع ارتداء مالبس مرئيه بشكل واضح ليال حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.
على جميع العاملين في الموقع ارتداء جميع ادوات ومالبس السالمه العامه الالزمه في ذلك الموقع.

في حالة قيام المشرف باستالم العمل فيجب عليه تدقيق استخدام ادوات السالمه العامه في الموقع قبل االستالم.

•

في حال مخالفة المتعهد المور السالمه العامه فانه يوقف عن العمل واليتم استالم أى جزء من المشروع منه وتوقع عليه عقوبه ماليه تحدد حسب ماتراه

•

تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء موظفا لديهم أم من عامة الناس او أي حادث يلحق الضرر في

الشركة مناسبا.

ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تدابير السالمة العامة الالزمة والضرورية وال عالقة لشركة مياهنا امام القضاء بذلك
االسم .... ............:

التوقيع ......................:

التاريخ ...........................:
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نموذج التفتيش على السالمة
رقم العطاء:
التاريخ:

اسم العطاء:
المراقب:
مندوب المقاول:
الرقم

البنىىىىد

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

21

عدم وجود لوحة تعريفية في الموقع أو عدم االلتزام بمقاساتها المعتمدة

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال
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رقم البند
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اإلجراء المطلوب

تاريخ اإلنهاء

مندوب المقاول

التوقيع

التاريخ

مخالفات رئيسية

البند رقم20 ، 19 ، 16 ، 14 ، 11 ، 8 ، 5 :

الغرامة 200.00 :دينارا

مخالفات ثانوية:

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

الغرامة 50.00 :دينارا

مالحظات:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................

التوصيات:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................................................................................
التفتيش

االسم:

التوقيع:

التاريخ:

المراجعة

االسم:

التوقيع:

التاريخ:
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لتجنب المخاطر التي تنجم عن الحفريات يجب إتباع مايلي-:

.1

قبل البدء بتنفيذ الحفريات يجب التأكد من عدم وجود خطوط خدمات تحت األرض تتعارض مع أعمال الحفر وذلك مثل خطوط الكهرباء

.2

ضع اإلشارات التحذيرية الالزمة لجلب إنتباه األشخاص والسيارات تنبههم بوجود حفريات.

والهاتف والغازعن طريق التأكد من الجهات المختصة أو أجهزة الكشف أو المخططات.
.3

تدعيم جوانب الحفرية باألخشاب أو غيرها من الوسائل المالئمة لمنع اإلنهيار ويعتمد نوع الدعائم على نوع الحفرة وطبيعة االرض وأوضاع

المياه الجوفية لذلك يجب تدعيم الحفرة التي يزيد عمقها عن ( 12 0سم ) بدعائم خشبية أو دعائم أخرى مناسبة مثل الصفائح المعدنية حين
تكون التربة غير ثابتة أو تفتقر الى التماسك.

.4
.5
.6

يجب أن تكون جوانب الحفرة مائلة للخارج بزاوية إرتكاز آمنه  45درجة.

إستخدام طريقة الحفر بشكل مدرج على أن ال يزيد إرتفاع أي جزء من الدرج عن 120سم فوق مكان العمل.
تسييج جوانب الحفرية بإقامة الحواجز الالزمة .

.7

إقامة ممرات العبور للعاملين واالشخاص الموجودين في الموقع على أن تكون هذه الممرات مدعمة تدعيما جيدا ومقام عليها ( دربزين) بحيث

.8

توفير وسائل آمنة للعاملين في الحفريات للوصول للحفرة والخروج منها كالساللم المناسبة والتأكد من إستخدامهم معدات السالمة الالزمة.

ال يقل عرض الممر عن (  65سم ) .
.9

توفير اإلضاءة الكافية داخل الحفرية وحولها بحيث تغطي منطقة العمل بشكل جيد.

 .10إبعاد نواتج الحفريات ( الطمم ) مسافة ال تقل عن متر واحد عن حافة الحفرة.
 .11عدم العمل داخل الحفرة اإل بعد إزالة الطمم من قبل المتعهد .

 .12إبعاد المواد المستخدمة في األعمال كاألنابيب والعدة مسافة ال تقل عن متر واحد عن حافة الحفرة وتدعيمها لمنع تدحرجها.
 .13إبعاد المركبات عن الحفرة وتأمين إصطفافها بشكل جيد مع وضع حواجز.
 .14عدم تحميل المعدات في الباكو وعدم إستخدامه كوسيلة للنقل.

 .15حراسة الحفرية وعدم تركها اإل بعد تسويتها واعادة األوضاع كما كانت عليه سابقا.

 .16المتابعة واإلشراف على العاملين حتى إنتهاء العمل بالحفرية من قبل المسؤول المباشر.

 .17اإلستعانة بالمتعهدين في حالة وجود حفرية كبيرة وعدم وجود إمكانية تنفيذها شريطة إلتزام المتعهد بقواعد السالمة السابقة الذكر.
 .18توفير التدريب الالزم والمستمر لكافة المعنيين بذلك.
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مطالبات بدل االضرار واصالح الخطوط
.1

إحتساب أثمان المياه المهدورة للخط المتضرر بواقع ( )1.78دينار  /م 3وحسب قرار مجلس ادارة سلطة المياه رقم ( )281الخاص بأسس تقدير كميات
المياه المستغلة بطريقة غير مشروعة ،فتكون تكلفة المياه المهدورة كما هو موضح في العامود الثالث من الجدول أدناه ،بحيث تم احتساب القيمة
كحاصل ضرب كمية التدفق الموضح في العامود الثاني (م/3ساعه) للخط المتضرر مضروبة بى  1.78دينار/م3.
القطر (ملع)

كمية التدفق* (ع3ةالساعة)
2

1

تكلفة المياه المهدورة
(دينارةساعه)
3

2.8
25
5
32
18
63
48
100
100
150
180
200
280
250
380
300
680
400
1200
500
1500
600
2100
700
2800
800
3500
900
4200
1000
6200
1200
8400
1400
*كمية التدفق تع حسابها وعلى سرعه  1.5عةث و ض ط(  5-6بار باالنسياب)

4.984
8.9
32.04
85.44
178
320.4
398.4
676.4
1210.4
2136
2670
3738
4984
6230
7476
11036
14952

.2

يكون تكلفة اجور االيدي العاملة كما يلي :
 مواسرجي  5.85 :دينار  /ساعة . مواسرجي عام  6.85 :دينار  /ساعة . فني لحام  6.19 :دينار  /ساعة . مراقب صيانة  4.35 :دينار  /ساعة . مراقب توزيع  4.35 :دينار  /ساعة . -مهندس  11.75 :دينار  /ساعة .

.3

تكون تكلفة المركبات واالليات المستخدمة :
 باكهو  11.5 :دينار  /ساعة . كمبريسر  11.9 :دينار  /ساعة . ماكينة لحام كهرباء  20.00 :دينار  /ساعة . بكبات شاصي طويل  7.00 :دينار  /ساعة . سيارة مهندس  6.00 :دينار  /ساعة . سيارة مراقب توزيع  6.00 :دينار  /ساعة . سيارة مراقب صيانة  6.00 :دينار  /ساعة . ماكنة لحام البولي ايثيلين  15.00 :دينار  /نقطة لحام . ترك لودر  23.00 :دينار  /ساعة . -مضخه  20 :دينار/ساعة.

.4
.5
.6
.7
.8
.9

تقدر أثمان القطع المستخدمة باالصالح من خالل مديرية المستودعات حسب اخر سعر شراء مضافا ا اليه نسبة  %20رسوم ادارية ورسوم تخزين .
يتم اعتماد االسعار المطبقة حاليا ا فيما يخص تكلفة اعادة االوضاع ( موضحة في نموذج المطالبة المرفق) .
ال تقل قيمة اي مطالبة عن مبلغ ( )150دينار.
اعتماد النموذج المرفق إلعداد المطالبات المالية حيث تم ادراج خانه في جدول المطالبه لبيان مدة هدرالمياه بالساعه ومده تزويد المنطقه بالمياه.
ان يتم اعالم وتزويد مندوب االشراف بنسخه عن تكلفة االضرار والمياه المهدوره (قيمه المطالبه) وقبل ارسالها للسادة ادارة الشاون الماليه.
ان يتم العمل بالتوصيات اعاله بعد اقرارها من قبل هيئة المديرين الموقره ،بحيث يتم تضمين ذلك في وثائق العطاءات وحسب االصول.

.10

إعادة النظر باالسعار سنويا ا .
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مطالبة بدل اضرار

لتاريخ :
اسع المقاول
وعنوانهع :
هاتف . :

ويعملون
لحساب :

فاكس:

قد قاموا :

وفيما يلي بيان بتكاليف األضرار التي تحققت لشركة مياه األردن  -مياهنا
جراء ذلك .

تاريخ بدء العمل

تاريخ إنهاء العمل

الوقت المستهلك للعمل

المادة

الوحدة

ساعات

الكمية

تكلفة الوحدة

التكلفة
ا جماليه

فلس

دينار

فلس

العنوان ( موقع
الكسر)

دينار
0
0

جهاز
واآلليات

العدد

دينارة

مجموع

التكلفة

ساعة

الساعات

فلس

0

دينار

0

مواسرجي

0

مواسرجي عاع

0

فني لحاع

0

مراقب صيانة

0

مراقب توزيع

0

مهندس

0

باكهو

0

كمبريسر

0

ماكنة لحاع
كهرباء
بكبات شاصي
طويل

0
0

سيارة مهندس

سيارة مراقب
توزيع
سيارة مراقب
صيانة

مجموع التكاليف(دينار)
إعادة األوضاع

كسر إسفلت

ع2
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ماكنة لحاع
بولي ايثيلين

كسر بالط
المياه
المهدوره
ساعات
الهدر

ترك لودر
مضخه

0

قطرالكسر

0

ع3

1.78

ساعه
ملع

عدد ساعات التزويد على منطقه الدور

0

0

ساعه

0

مجموع التكاليف(دينار)

مجموع التكاليف

0

0

المجموع الكلي(دينار)

ملخص المطالبة
التكاليف

البيان

فلس

دينار

تكلفة االيدي العاملة

0

تكلفة القطع

0

تكاليف اعادة االوضاع

0

المياه المهدوره

0

تكاليف اخرز
اجمالي المطالبة المالية

لتاريخ :

0
تكاليف
اخرز :
تكلفة
ا صالح
ا جماليه :

سع الفني
وتوقيعه :

سع المراقب
وتوقيعه :
مندوب االشراف
وتوقيعه
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العمالة الوافدة:

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.
أ.

مطالبة الدفعة المقدمة على العطاء:
 .1كفالة بنكية للدفعة المقدمة ).(Advance Payment
 .2قرار احالة.

ب .المطالبة االولى للمشاريع قيد التنفيذ:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول  +كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة)
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3نماذج الكيل وجداول كميات العمل الفعلي موقعة حسب األصول.
 .4قرار االحالة.
 .5وصل قبض رسوم قرار االحالة.
 .6االتفاقية الموقعة مع المقاول.
 .7كفالة حسن التنفيذ سارية المفعول لحين انتهاء أعمال العطاء موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .8بوليصة التأمين سارية المفعول موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .9أمر مباشرة العمل.
 .10األوامر التغييرية ان وجدت.
 .11جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .12تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .13موافقة شركة مياهنا على كادر العمل.
 .14الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.

ج .الوثائق الواجب ارفاقها من المطالبة الثانية حتى النهائية:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول مع كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة).
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3جداول كميات العمل الفعلي ونماذج الكيل موقعة حسب األصول.
 .4األوامر التغييرية ان وجدت.
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 .5جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .6تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .7نموذج المخالصة عن دفعة األنجاز.
 .8الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
د .الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة النهائية (استرداد المحتجزات):
 .1تقديم كتاب حسم حسب النسب الواردة في الشروط الخاصة بتقديم المخططات المرجعية ) (As Builtالبند رقم
( )4شروط واحكام عامة.
 .2براءة ذمة من ضريبة الدخل ملصق عليها طوابع بقيمة  200فلس.
 .3تقديم كتاب حسم حسب النسب الواردة في الشروط الخاصة بتقديم مخططات مرجعية.
 .4نموذج (د )10-مخالصة عن دفعة االنجاز عند االستالم األولي.
 .5كفالة صيانة موافق عليها من قبل المهندس المشرف .خصم .%5
 .6تقرير لجنة االستالم األولي.
 .7براءة ذمة من أمانة عمان.
 .8شهادة مطابقة الفحوصات المخبرية موقعة من قبل المهندس المشرف.
 .9نموذج غرامة التأخير.
 .10براءة ذمة من مستودعات مياهنا.
.11

براءة ذمة من شركة االتصاالت االردنية

 .12براءة ذمة من شركة الكهرباء االردنية

القائمة السوداء

حسب ما جاء في نظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة
2019

ملحق رقم "  " 8تعليمات صرف المواد من المستودعات الى المقاولين
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فيما يتعلق بمشاريع الوصالت المنزلية الجديدة ومشاريع استبدال خطوط المياه واية عطاءات اخرى يتطلب تنفيذها
استالم قطع من مستودعات الشركة ،والتي تقدم فيها شركة مياهنا المواد الى المقاول ،يراعي بأن تكون آلية تسليم

المواد الى المقاول من مديرية المستودعات واعادتها من قبل المقاول الى مديرية المستودعات بعد انتهاء المشروع
حسب اإلجراءات الموضحة أدناه :

 -1يقوم كل مقاول بتفويض شخص يمثله لمراجعة واستالم المواد من المستودعات بموجب كتاب رسمي صادر

من قبل المقاول ولكل عطاء على حدة مع جواز تفويض نفس المفوض على اكثر من عطاء واحد عامل،
وعلى ان يتم اعتماد التفويض من قبل االدارة المعنية بموجب كتاب رسمي موثق فيه اسم الشخص المفوض

وتوقيعه على ان يتم إرفاق نسخة عن كتاب التفويض بملف العطاء وارسال نسخة الى مديرية المستودعات.

 -2تقوم مستودعات شركة مياهنا بصرف المواد الى الشخص المفوض من المقاول بموجب طلب لوازم موقع من

المهندس المشرف ورئيس القسم او مدير المديرية ذات العالقة مع تثبيت ارقام المعامالت على طلبات اللوازم
بحيث تصرف المواد وفقا للنموذج المعتمد الذي يحدد القطع المطلوبة ولكل معاملة على حدة ( مرفق رقم

(.))1

 -3يلتزم مأمور المستودع بتثبيت نوع ومنشأ ( المصنعية) المادة المصروفة على سندات الصرف.
 -4تسلم المواد الى الشخص المفوض من المقاول بموجب مستند صرف موقع من أمين المستودع وتوقيع ممثل

المقاول المفوض وختم مستند صرف المواد بالختم الرسمي المعتمد عن المقاول ( تختم الصفحات المكربنة

أيضا) مع تحديد رقم العطاء على مستند الصرف.

 -5في حال عدم توفر مادة في المستودع لحاجة آنية لتنفيذ معاملة ،يطبق ما ورد بعقد العطاء الخاص بالمعاملة

بهذا الخصوص.

 -6يقوم المقاول بعد نهاية أعمال المشروع بتقديم كشف بالمواد التي قام بتركيبها ضمن أعمال العطاء مصادق
عليه من قبل المهندس المشرف ومدير المديرية المعنية.

 -7تقوم المديرية المعنية بتدقيق الكشف الوارد في البند ( )6واعتماده تم تحويله الى مديرية المستودعات.
 -8تقوم مديرية المستودعات باصدار كشف يبين الفروقات بين المواد المصروفة والمستخدمة للعطاء ،وتكون
صالحية هذا الكشف ثالثون يوما ويصدر لمرة واحدة فقط ويتم تسليمه للمقاول أو الشخص المفوض.

ُ -9يلزم المقاول بتبرئة ذمته من المستودع ( إعادة المواد) خالل ثالثون يوما من إستالم كشف مديرية
المستودعات ،وعلى ان يتم مراجعة المستودع لمرة واحدة فقط.

 -10تشكل لجنة لمدة عام تكون مهمتها استالم وتدقيق المواد المرتجعة من قبل المقاولين عند انتهاء العطاء وفقا
لكشف فروقات المواد الصادر من قبل مديرية المستودعات.

 -11في ح ال عدم قيام المقاول بتبرئة ذمته من المستودع ضمن الفترة المحددة في الفقرة رقم ( )9تقوم مديرية
المستودعات بإحتساب رصيد المواد المتبقي في حوزة المقاول بالتنسيق مع المهندس المشرف وتحميل المقاول

القيمة المالية لرصيد المواد وملحقاتها المتبقية في حوزته وحسب سعر آخر شراء لهذه المواد مضافا إليه نسبة

 ( %25أتعاب إدارية وبدل تخزين ) وحسب تقرير لجنة اإلستالم المشكلة لهذه الغاية.
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 -12في حال التزام المقاول بتبرئة ذمته ضمن الفترة المحددة في الفقرة رقم ( )9وقيامه بإعادة رصيد المواد
الموجود لديه ال تقبل اية مواد من أي مصدر آخر حيث يلزم بإعادة نفس المواد المصروفة إليه من مستودعات
الشركة وعلى أمين المستودع ولجنة اإلستالم مراقبة ذلك وفي حال عجز المقاول عن إعادة نفس المواد يغرم

قيمتها المالية مضافا إليها نسبة  ( %20أتعاب ادارية وبدل تخزين ) وحسب تقرير لجنة االستالم المشكلة لهذه

الغاية.

 -13يحظر على أي مقاول إستخدام المواد وملحقاتها في أي مشروع أو عطاء آخر.
 -14ال يجوز الجمع بين الغرامتين المحددتين في البند رقم ( )11والبند رقم (  )12لنفس المادة.

 -15يمنع صرف أي مواد من مستودعات الشركة بدل المواد التي قام المقاول بتركيبها ولم يتم إستالمها من
مستودعات الشركة حسب االصول.

 -16ترفق هذه التعليمات بوثيقة دعوة العطاء والعقد الناتج عنه بحيث تكون ملزمة قانونا للمقاول.
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جدول الكميات
جدول الكميات
 -1مقدمة:
 1-1تعتبر هذه المقدمة جزء ال يتج أز من جدول الكميات وتق أر وتفسر على هذا االعتبار.
 -2-1تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتج أز من وثائق العطاء وتق أر 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 من المصاريف اداريه او

تامينات 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 لتكلف ة 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 شامال" جميع األخطار وااللتزامات
الواردة أو التي ينص عليها العقد.
إضافة إلى ذلك فإن األسعار اإلفرادية واألجور تعتبر شاملة" لحماية وتثبيت جميع أعمال المواسير والعبارات والكوابل وجميع الخدمات
وتثبيت حدود الشوارع للمسارات و كافة المصاريف الالزمة للتنسيقات مع و ازرة االشغال و كافة الدوائر المعنية 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 حص ار استالم و تحميل و نقل و حفر و تمديد انابيب
المياه و تركيب القطع على اختالف انواعها و اقطارها و الفحص و الغسيل و التعقيم و تغليف الوصالت و الطمم بانواعه و اعادة
االوضاع و نقل االنقاض و جميع ما يلزم .
 -10-1تكــون األســعار التــي يضــعها المقــاول شــاملة" حمايــة اإلنشــاءات القائمــة والخــدمات وا ازلــة واعــادة تركيــب األطــاريف واعــادة وضــع
السطوح كما كانت عليه واألدراج وحديد الحماية على جوانب الطرق والجسور واشارات المرور واألسيجة وكل الخدمات والمنشآت التي قد
تتـأثر بشـكل مباشــر وغيـر مباشـر وكــذلك إ ازحـة أو تغييـر خطــوط المواسـير القائمـة تحــت األرض وأيـة خـدمات أخــرى وكـذلك إعـادة ز ارعــة
الشجيرات والتربة الزراعية وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة المهندس.
 -2على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
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 -3يكون الكيل والدفع كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامال" جميع متطلبات العقد
بموجب المواصفات و تعليمات المهندس.
 -4على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع أنوع الخرسانة والمونة وبدون أي عالوات أو فروقات في
األسعار.
 -5صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل االسعار بدون بيان االسباب
.
 -6وعلى المناقصين تعبئة الكشف ادناه و تقديمه مع العرض للعطاءات المحالة عليه و لم تغلق لغاية تاريخه لكافة اقطار
المواسير من نفس النوع ( خطوط مياه او/وصالت منزلية مياه او صرف صحي ) –مع العلم بان االغالق يعني صرف
المطالبة النهائية و ابراء الذمة من مستودعات مياهنا .

الرقم

-7

اسم العطاء

رقم العطاء

رقم كتاب االحالة

تاريخ االحالة

يحق للمناقصين التقدم بعروض لكافة عطاءات الوصالت المنزلية ,ولشركة مياه االردن  -مياهنا الحق باحالة العطاءات

و حسب ما تراه لمصلحة الشركة و اداء المقاول في العطاءات المحالة ( القائمة ) وبما ال يتجاوز السقوف المنصوص
عليها بشروط تصنيف المقاولين وحسب درجاتهم والشروط الخاصة االضافية لشركة مياهنا .

 - -8يمنع شراء او إحالة العطاء للمقاول الذي لديه عطائين اش ال عاملين (إعادة اوضاع او استبدال او وصالت منزلية)
لدز شركة مياهنا إال في حال قياع المقاول بإنجاز نسبة ( %90نسبة ا نجاز الفعلي او نسبة المدة المنقضية ايهما
اعلى) من العطاءات المحالة عليه وكذلك المقاول الذي لديه عطاء عامل في مناطق عمان بالكامل  ،وعلى المناقصين
تعبئة الكشف ادناه و تقديمه مع العرض للعطاءات المحالة عليه مع العلع بان اغالق العطاء يعني صرف المطالبة
النهائية و ابراء الذمة من مستودعات مياهنا .

الكيل والدفع:

-9
-1

يكون السعر للوحدة في جدول الكميات إلعمال تمديد أنابيب المياه شامال على سبيل المثال و ليس حص ار استالم و تحميل
و نقل جميع أنواع األنابيب و المفاتيح و الهوايات و القطع على اختالف أنواعها و أقطارها و حفر الخنادق و تمديد
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األنابيب و عمل التوصيالت الالزمة مع الخطوط القائمة و تركيب المفاتيح و القطع و توريد المواد الالزمة و إنشاء غرف
المفاتيح و الهوايات كاملة و ذلك من الخرسانة المسلحة و /أو تركيب صناديق السطح كاملة ( حسب قطر المفتاح ) و
كذلك توريد و صب الدعامات الخرسانية و تغليف الوصالت و فحص الغالف و فحص الضغط الهيدروليكي و الغسيل و
التعقيم و الطمم الناعم (رمل صويلح ) و الطمم إلى السطح العلوي و إعادة األوضاع و نقل الفائض والغسيل والتعقيم
وتكاليف الفحص الجرثومي  ......الخ و جميع متطلبات العقد بموجب المخططات و المواصفات الفنية لسلطة المياه و
حسب تعليمات المهندس المشرف.
-2

تكال إعمال خطوط المياه المختلفة بالمتر الطولي الفعلي الذي ينفذه المقاول و يوافق عليها المهندس حسب نوع و قطر
المواسير و حسب طبيعة مواد السطوح المختلفة عدا الوصالت المنزليه الوامر العمل االضافية التي يقل طولها لكل وصله
اضافية عن 5متر فيتم احتسابها بالحد االدنى للكيل  5متر .بحيث تحسب على البند األكثر طوال واألقل سع ار في حالة
التساوي.

-3

إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشموال في عملية
الكيل.

-4

ال يتغير سعر البند مهما بلغت الكميات .

 -10يتم تزويد المقاول بمواسير ( )PEعلى شكل ربطات مختلفة األطوال أو مواسير ( )PEعلى شكل أنابيب بحيث يكون
طول األنبوب من ( )1م الى ( )12م وال يحق للمقاول المطالبة بأية فروقات أسعار نتيجة لذلك.
 -11عدد العينات المخبرية الواجب عملها عند تقديم كل مطالبة مالية كالتالي:
أ -عطاءات الوصالت المنزلية -عينة فحص دك وبروكتر للبيس كورس وعينة فحص دك وسماكة طبقة االسفلت لكل ( )10معامالت.
 -عطاءات الخطوط – أقطار  /125،100عينة فحص دك وبروكتر للبيس كورس وعينة فحص دك وسماكة طبقة االسفلت لكل  250م.ط.

حيث يجب عملها عند كل مطالبة مالية

 -1يلتزم المقاول بالتعبيد خالل مدة زمنية ال تتجاوز  5أيام من تاريخ انتهاء األعمال باستثناء مقاطع الشوارع والشوارع الحيوية
خالل  48ساعة ،ويتحمل المقاول أي تأخير متعلق باعادة األوضاع (اسفلت أو بالط أو باطون) ,وسيتم تسجيل غرامة مالية
بقيمة  50دينار عن كل معاملة تأخر المقاول عن اعادة األوضاع حسب المدة المحددة أعاله ويحق لكادر اإلشراف تكرار
المخالفة في حال عدم اإللتزام بإعادة األوضاع بعد صدور كتاب الغرامة ،وفي حالة تقصير المقاول بالحصول على
التصاريح الالزمة من امانة عمان او و ازرة االشغال العامة أو البلدية بسبب تأخره بإعادة األوضاع للمعامالت المنفذة أو أية
مطالبات لألمانة او البلدية او األشغال او أية أسباب أخرى سيتم الغاء العطاء وتسييل الكفاالت وعدم السماح للمقاول
بالدخول بأية عطاءات مستقبلية من شركة مياهنا.
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 -2يقوم المقاول بتقديم مطالباته المالية بحد أعلى ) (%80من قيمة األعمال المنجزة وبعد ذلك لن تقبل اي مطالبة مالم تكن
نهائية لبقية االعمال او لنهاية القيمة المقبولة للعقد وشريطة ابراء ذمته تجاه متطلبات والتزامات العطاء وابراء ذمته من
مستودعات مياهنا.

مالحظة :
.1اليتم اصدار امر مباشرة اال بعد استكمال المقاول تقديم البيانات المطلوبة منه ( بوالص التامين  /كفاالت
..الخ ) و يبدأ احتساب مدة الـ  42يوما  (8/1)-مباشرة األشغال من الفصل الثامن من ( الفيديك) و بعد
استكمال المقاول تقديمه كافة الوثائق المطلوبة اعاله والموافق عليها خطيا من مياهنا
 .2ان اي عينة مخالفة من حيث مواصفات اعادة االوضاع او التعبيد او التأمين او عرض او عمق الحفر وقص
االسفلت تستوجب ان يقوم المقاول وعلى حسابه الخاص باعادة حفر المخالفه لهذا الجزء من العطاء اوامر
الشراء (الخط كامل) واعادته حسب المواصفه ومرهون بنجاح العينات.
 .3يلغى ما ورد في المادة  3/1/1التواريخ و االختبارات و المدد و االنجاز بند  1/3/1/1التاريخ االساسي من
الشروط العامة الجزء االول من دفتر عقد المقاولة الموحد و يستبدل بمايلي  :تعديل التاريخ االساسي للعقود
بحيث يعتبر تاريخ فتح العروض هو التاريخ االساسي
 .4على المقاول االلتزام بمواصفات و ازرة االشغال للمقاطع الطولية و العرضية في الطرق التابعة لو ازرة االشغال
وحسب المخططات النموذجية المرفقة او متطلبات خاصه اخرى مهما كانت سواء كانت تغليف بالخرسانة
او تمديد بدون حفر وايضا المواسير البالستيكية للمقاطع العرضية للخدمات المستقبلية ويعتبر جميع ما
ذكر محمال على االسعار المقدمة واليحق للمقاول المطالبة بفروقات االسعار
 .5أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم فوق ظهر الخط أقل من 1
متر.
 .6على المقاول تقديم شهادة تسجيل الشركة تبين مالكها وان يكون هو المفوض الوحيد او احد اصوله او فروعه
بمتابعة اعمال العطاء االدارية.
 .7يتم استخدام البند في جدول الكميات فيما يخص التغليف بالخرسانه المسلحه في حاله طلب شركة مياهنا او
حال التقاطعات مع المياه .
 .8يلغى نص المادة ( )15-1و ( )15-2من الشروط العامة من الفيديك وجميع البنود المتفرعة منها وتعديالتها
ويستعاض عنها بالنص التالي:
يتم تسييل كفالة العطاء فوراً والغاء العطاء في الحاالت التالية:
•

التوقف عن منح التصاريح للطرف الثاني من قبل االمانة وبشكل فردي لفترة اسبوعين متتاليين او اكثر .
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االخفاق في تحقيق الحد األدنى المطلوب لإلنجاز الشهري المحدد بالعقد لمدة شهرين متتاليين دون مبررات مقنعة
أو التوقف الية اسباب اخرى بدون اية مبررات مقنعة.

•

في حالة تقصير المقاول بالحصول على التصاريح الالزمة من امانة عمان او وزارة االشغال العامة أو البلدية
بسبب تأخره بإعادة األوضاع للمعامالت المنفذة أو التعبيد أو أية مطالبات لألمانة او البلدية او األشغال

علماً بأن أي تقصير جزئي في البنود أعاله يستحق عليه المقاول عقوبة حسب شروط العقد وتقدير المهندس
وذلك ألن عمل المقاول يتعلق بخدمة المواطن وبالتالي ينعكس على سمعة شركة مياهنا في ادائها لخدماتها.
على المقاول اإللتزام بمواصفات ومتطلبات األمانة فيما يخص العمل باألسفلت الجديد ويكون ذلك محمالً على

.9

أسعار العطاء.
 .10الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة المالية ليتم صرفها حسب األصول:

• ال تقبل العروض غير الموقعه وغير المختومة حسب االصول او التي ترد غامضة بشكل ال
يمكن من االحاله.

•

النسب المرفق في جداول الكميات هي عباره عن نسب تقديريه و التعكس كميات االعمال
المتوقعه و غير ملزمه وبهدف تقييم العطاء فقط ويحق لشركة مياهنا تنفيذ اي كميات في
اي بند من البنود اعاله ومهما بلغت النسبة او عدم التنفيذ اطالقا في اي بند من بنود
العطاء واليحق المقاول المطالبة باي تعويض مهما بلغت نسبة البند زيادة او نقصان

–على كافة المناقصين المشاركين بالعطاءات المطروحة من قبل شركة مياهنا مراجعة مديرية العطاءات
و المشتريات لالطالع على قائمة المناقصين المدرجين عل القائمة السوداء لغايات عدم التعامل مع
المناقصين المدرجين على القائمة السوداء و تقديم اية عروض مصدرها هذه الشركات علما بانه سوف
يتم استبعاد اي عرض غير ملتزم بذلك.
 يتم تسعير بنود تمديد الخطوط في االرض الطبيعية بخصم ال يقل عن  %15من السعر االفرادي المقدملبند التمديد في االسفلت لنفس القطر.

الرقم

بيان العمل

وحدة الكيل

وزن البند

سعر الوحدة

السعر الموزون
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()%

فلس

دينار

فلس

دينار

 1.0تقديم و إنشاء غرف المحابس أو العدادات (مناهل) حسب
المواصفات و المخططات النموذجية المرفقة شامال توريد و
تركيب حديد التسليح و السعر يشمل الحفر في جميع انواع
االسطح و الطمم و إعادة األوضاع ونقل األنقاض الى
االماكن المحددة من قبل الرهات المختصة و وتوريد
وتركيب الغطاء و االدراج و استعمال االسمنت المقاوم
لألمالح وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك ألي
قطر والسعر يشمل خرسانة النظافة بقوة كسر ال تقل عن
 150كغم /م2
 1.1خرسانة مسلحة بقوة كسر صغرى ال تقل عن (  250كغم /
سم 2بعد  28يوم )
 2.0توريد و صب خرسانة مسلحة بقوة كسر صغرى ال تقل عن (
 250كغةةةم  /سةةةم 2بعةةةد  28يةةةوم ) لعمةةةل تغليةةةف للمواسةةةير
()REINFORCED CONCRETE ENCASEMENT
في حالة تقاطعها مع خطوط الصةرف الصةحي أو مرورهةا فةي
األودية و حسةب تعليمةات المهنةدس المشةرفا و السةعر يشةمل
أيضا خرسانة النظافة بقةوة كسةر ال تقةل عةن  150كغةم /م 2و
الطوبةةار و حديةةد التسةةليح بقةةوة شةةد  2800كغةةم  /سةةم 2و أية ة
حفريات الزمه و إعادة الطمم مع الةدك بمةواد ذات تةدرج واحةد
و/او بيس كورس و التخلص من الفةائض و جميةع مةا يلةزم مةن
مواد أو أعمال و حسب المخططات النموذجية و المواصفات

3

Each

0.3

م3
م3

0.3

توريد وصب خرسانة عادية قوة 200كغم/سم 2للمقاطع
الطولية وحيثما يلزم وبسماكة  30سم حسب تعليمات
المهندس او طلبات مالك الطريق

0.3

 4حفريات من كل نوع وبرميع انواع السطوح و السعر يشمل
نقل االنقاض خارج الموقع الى االماكن المحددة من قبل
الرهات المختصة و توريد الطمم الناعم (رمل صويلح ) حول
المواسير و الطمم الى السطح واعادة الوضع حسب
المواصفات الفنية المعتمدة لدى مالك الطريق في تفاصيل
المقاطع الطولية والعرضية في جسم الطريق المعبد مع الرش
بالماء و الدحل على طبقتين الدحل و اعادة االوضاع وحسب
السطح القائم و ذلك لمحاسبة المقاول في حالة قيامه في
الحفريات على الخطوط القائمة للعمل عليها مثل الربط و تبين
عدم وجود خطوط مياه بعد المرة الرابعة للحفريات ولعمق  3م
و حسب ارشادات المهندس المشرف بموجب المخططات و
المواصفات و تعليمات المهندس وبغض النظر عن العمق
 4.1حفر و طمم و اعادة اوضاع في االسفلت او الباطون او
البالط
 4.2حفر و طمم و اعادة اوضاع في االرض الطبيعية

0.6
0.5

م3
م3

المجموع
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الرقم
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بيان العمل
المجموع السابق

وحدة
الكيل

وزن البند
()%

سعر الوحدة
فلس

دينار

السعر الموزون
فلس

دينار

 5أعمال تمديد مواسير البولي ايثيلين
استالم وتحميل ونقل المواسير من مختلف االقطار والضغوطات
وجميع القطع والمفاتيح والهوايات واالكواع والتيهات والشريط
التحذيري وذلك من مستودعات شركة مياهنا الى موقع العمل
بحيث يشمل ايضا التسويه والتنظيف والتعزيل والحفريات في
جميع انواع التربة والصخور والخرسانة واالسفلت ويشمل العمل
التسوية تحت المواسير والطمم والدحل واعادة وضع السطوح وأية
خدمات تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك نقل الفائض
خارج الموقع وتوريد جميع المواد (الطمما اإلسفلتا الخرسانةا
البالطا البسي كورس  ...الخ) و كذلك يشمل صب خرسانة عادية
للمقاطع العرضية و التنظيف و الحفر في جميع انواع التربه و
بسطوح مختلفه و توريد الطمم الناعم (رمل صويلح ) حول
المواسير و الطمم الى السطح واعادة الوضع حسب المواصفات
الفنية المعتمدة لدى مالك الطريق في تفاصيل المقاطع الطولية
والعرضية في جسم الطريق المعبد مع الرش بالماء و الدحل على
طبقتين الدحل و كذلك يشمل تقديم وصب الدعامات الخرسانيه
( )Thrust Blocksو اعادة االوضاع و نقل االنقاض و يشمل
ايضا و عمل الوصالت الالزمه مع الخطوط القائمه او المقترحه
مع كل ما يتطلبه التوصيل من ثقب وتركيب قطع او سرفيس
بوكس او معدات خاصة لعمل اللحام الكهربائي ( Electofusion
وحسب راي المهندس وكذلك يشمل العمل الفحص والتعقيم والعزل
والتنظيف والتامين والتسوية وتقديم كل ما يلزم لعمل فحص
الضغط الهيدروليكي وذلك لخطوط مياه قطر  63ملم وفحص
وكل ما يلزم حسب
المواد المستعملة في الطمم واالسفلت
المواصفات وموافقة المهندس المشرف .

 5.تمديد بشكل طولي أو عرضي :
1
 5.تركيب خط مياه قطر  63ملم بولي ايثلين في اإلسفلت أو الباطون أو
 1.البالط او الدرج .
1
 5.تركيب خط مياة قطر  63ملم بولى ايثلين في االرض الطبيعية او
 1.رشة  ( MCالسعر لهذا البند يكون بخصم ال يقل عن  % 15من
 2السعر االفرادي المقدم في بند التمديد في االسفلت لنفس
القطر(بند)5.1.1
 5.تركيب ( تدكيك ) خط مياه قطر  63ملم بولي ايثلين داخل السليف
 1.االرض .
3
 5.تركيب خط مياه قطر  32ملم بولي ايثلين في االسفلت او الباطون او
 1.البالط او الدرج
4
 5.تركيب خط مياه قطر  32ملم بولي ايثلين في األرض الطبيعية او
 1.رشة  ( MCالسعر لهذا البند يكون بخصم ال يقل عن  % 15من
 5السعر االفرادي المقدم في بند التمديد في االسفلت لنفس القطر (بند
)5.1.4
 5.تركيب ( تدكيك ) خط مياه قطر  32ملم بولي ايثلين داخل السليف
 1.االرض .
6
 5.تركيب خط مياه قطر  25ملم بولي ايثلين في االسفلت او الباطون او
 1.البالط او الدرج
7
 5.تركيب خط مياة قطر  25ملم بولى ايثلين فى االرض الطبيعية او
 1.رشة  ( MCالسعر لهذا البند يكون بخصم ال يقل عن  % 15من السعر
 8االفرادي المقدم في بند التمديد في االسفلت لنفس القطر (بند )5.1.7

م.ط
17
م.ط
12
م.ط
0.5
م.ط
32
م.ط
3
م.ط
3
م.ط
16
م.ط
3
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 5.تركيب ( تدكيك ) خط مياه قطر  25ملم بولي ايثلين داخل السليف
 1.األرض

9
6.0
6.
1
6.
2
6.
3
6.
4

م.ط
2

خطوط الجلفانيزد
تركيب خط مياه قطر  "2جلفنايزد مكشوف ( افقي او عامودي )
في الحاالت االستثنائية وحسب موافقة المهندس المشرف
تركيب خط مياه قطر  "1جلفنايزد مكشوف ( افقي او عامودي )
في الحاالت االستثنائية وحسب موافقة المهندس المشرف
تركيب خط مياه قطر  "3/4جلفنايزد مكشوف ( افقي او عامودي
) في الحاالت االستثنائية وحسب موافقة المهندس المشرف
تركيب خط مياه قطر  "1/2جلفنايزد مكشوف ( افقي او عامودي )
في الحاالت االستثنائية وحسب موافقة المهندس المشرف

م.ط
0.5
م.ط
0.5
م.ط
0.5
م.ط
0.5

المجموع

بيان العمل

الرقم

وحدة الكيل

وزن البند
()%

سعر الوحدة

المجموع السابق

السعر الموزون
فلس

 7.1تمديد بدون حفر  Trenchlessمواسير بولي اثيلين قطر 63
ملم مع اعادة االوضاع كاملة اسفلت او بالط او ترا
 8اعادة أوضاع حسب متطلبات امانة عمان الكبرى فيما يخص
العمل في االسفلت الرديد والسعر يشمل صب المقطع
العرضي والطولي باستخدام باطون سريع التصلب التعبيد
بواسطة فنشر بعرض  2متر والتعبيد على طبقتين واستخدام
اسفلت خلطة بازلتية والدحل بمدحلة مع سائق وزن المدحلة ال
يقل عن  2طن  ،ويعتبر هذا البند كبند إضافي ألعمال إعادة
األوضاع حسب متطلبات امانة عمان الكبرى و/او مالكي
شوارع الخدمات بحيث يضاف سعر هذا البند على سعر
التمديد في االرض الطبيعية ولنفس القطر
(تثبيت حد أدنى لسعر البند أعاله بمقدار 20

دينار للمتر الطولي وفي حال تم تسعيره أقل من
ذلك سيتم اعتماد سعر الحد األدنى)

م.ط

دينار

0.5

م.ط

7

المجموع

مالحظات:
 -1اولوية العمل يجب ان تكون باستخدام الحفر التقليدي ويتم استخدام التمديد بدون حفر  Trenchlessفي حةةال رفةةض
الرهة الرسمية خطيا" استخدام عملية الحفر التقليدية او في حال طلب صاحب العمل (مياهنا).
 -2علــى المقــاول اإللتـزام بعمــل حفــر تجريبيــة للكشــف والتأكــد مــن وجــود نقطــة الـربط ال( Exist Pipeالخــط المـراد الـربط
عليــه ) قبــل المباشـرة بالتنفيــذ والحفــر ،وعمــل حفــر تجريبيــة أمــام العقــار المـراد خدمتــه للتأكــد مــن عــدم وجــود خــط قــائم
يمكـن خدمـة العقـار منـه .وفـي حـال عـدم الت ازمـه بـذلك يتحمـل المقـاول أي كلفـة ماليـة مترتبـة علـى الزيـادة فـي الطـول,
ولن يتم احتساب هذه الزيادة في الطول المنفذ.
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 -3علــى المقــاول مباش ـرة التنفيــذ مــن نقطــة ال ـربط ال ( Exist Pipeالخــط الم ـراد ال ـربط عليــه ) باتجــاه العقــار والتأكــد مــن
مسار التنفيذ وسيتحمل المقاول المسؤولية كاملة في حـال باشـر التنفيـذ مـن الجهـة المعاكسـة ويتحمـل المقـاول أي كلفـة
مالية مترتبة على الزيادة في الطول في حال عدم التزامه بذلك ,ولن يتم احتساب هذه الزيادة في الطول المنفذ.
 -4يكون المقاول مسؤوال" عن اية اضرار تحصل للخدمات الخاصة بالطرف االول او اي طرف اخر .
 -5في حال استخدام التمديد بدون حفر يرب ان يكون العمةةل فةةي األرصةةفة مةةن خةةالل الحفةةر التقليةةدي وحسةةب تعليمةةات
المهندس المشرف .
 -6يرب ان يكون عمق الحفر لظهر الماسورة للخطوط  125ملم ا  180ملم ( )1م و ( )80سم لألقطار االقل .

•

النسب المرفق في جداول الكميات هي عبارة عن نسب تقديريه و ال تعكس كميات االعمال
المتوقعة و غير ملزمه وبهدف تقييم العطاء فقط ويحق لشركة مياهنا تنفيذ اي كميات في
اي بند من البنود اعاله ومهما بلغت النسبة او عدم التنفيذ اطالقا في اي بند من بنود
العطاء وال يحق المقاول المطالبة باي تعويض مهما بلغت نسبة البند زيادة او نقصان

سيتم تقييم واحالة العطاء على اساس اقل االسعار الموزونة المقدمة من قبل المقاول
المرموع الكلي فقط ………………………………………………دينار
اسم المتعهد ..................................................................
توقيع المتعهد .............................................................-:
عنوان المتعهد ............................................................-:
التاريخ......................................................................-:

الخاتم
طريقة التقييع في حال تساوي مجموع االوزان لألسعار المقدمة و حسب الترتيب التالي-:
 -1قيمة المشاريع المنفذة في مجال المياه خالل الخمس سنوات الماضية
 -2درجة تصنيف المقاول
 -3المالحظات و التنبيهات الخطية (إن وجدت ) من قبل شركة مياهنا
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المخططات
 ) مخطط نموذجي21 (

)6(  ) مخطط توضيحي عمان1 (
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