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السػافق  حجاالاخخ مػعج لبيع وثيقة العصاء ىػ الداعة الثالثة والشرف مغ مداء يػم 
5/11/0202 
 حجاالناه الداعة العاشخة صباح  يػم اخخ مػعج لتقجيع العخوض عمى العشػان السحكػر اد 
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 الـسحتــػيـــات 

 
 الػسػػػضػػع                                    

 دعػػػه العصػػاء  الجدء االكؿ
 تاب التفػيس  ك الجدء الثاني
 تعميسات دخػؿ العصػػاء  الجدء الثالث
 غيخ مخفقة( الذخكط العامة ) الجدء الخابع

 الخاصة : الذخكط ك  
 التعميسات لمسشاقريغ - أ 

 الذخكط الخاصة - ب
 نساذج االتفاقيات كالزسانات  -ج

 السػاصفات العامة كالخاصة  الجدء الخامذ
 القائسة الدػداء  الجدء الدادس 

 ججاكؿ الكسيات  الجدء الدابع
 السخصصات  الجدء الثامغ 
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 الجدء االكؿ
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 دعوة عطاء إعالن

 

تعٍٓ ششوح ٍِاٖ اٌٍشِٛن عٓ عٓ طشح اٌعطاء ادٔاٖ فعٍى اٌشاغثٍٓ ِٓ رٚي االختظاص تاالشتشان تٙزا اٌعطاء 

عُٙ شٙادج اٌتظٍٕف ٚسخظح ِٙٓ ساسٌح اٌّفعٛي ٚ شاسع تغذاد ِظطذثٍٓ ِ –ِشاجعح ِمش اٌششوح  / استذ 

شٙادج غشفح اٌتجاسج ٚ اٌسجً اٌتجاسي )إٌسخ األطٍٍح أٚ طٛسج ِظذلح( ٚتفٌٛغ ٌٍذظٛي عٍى ٚثائك دعٛج 

 اٌعطاء.

 -ٚدسة اٌششٚط اٌتاٌٍح: 1/11/2020اٌّٛافــك االدذ  اعتثاسا ِٓ طثاح ٌـَٛ
 

 رقم دعوة
 العطاء

 وصف العمل
كفالة دخول 

ناقصةالم  

 
 التصنيف

 ثمن النسخة
 غير مسترد 

 ) دينار(

اخر موعد لتقديم 
العروض الساعة  
العاشرة والنصف 

 الثالثاء صباح يوم

C-T-W-
2020-
0079 

مشروع استغالل ميبه بئر 

 –الكوم االحمر الجديد 

محبفظة  –الببدية الشمبلية 

 المفرق

من  (%3) 

قيمة العرض 

 المقدم

 

خامسة مياه 
وصرف صحي 

وذوي  فوق فما
 االختصاص

75 
 سبعونخمس و

 دينارا
12  /11  /0202 

        

  ٌَٛ َ5/11/2020اٌّٛافـــك اٌخٍّس آخش ِٛعذ ٌثٍع ٔسخ اٌعطاءاخ ٔٙاٌح دٚا . 

 .ٍٓتفتخ اٌعشٚع ِٓ لثً ٌجٕح اٌعطاءاخ اٌّختظح تذضٛس ِٓ ٌشغة ِٓ إٌّالظ 

 ٌىفاٌح اٌّثٍٕح أعالٖ ِع تذذٌذ سلُ ٚاسُ اٌعطاء.عٍى إٌّالض أْ ٌشفك وفاٌح تٕىٍح أٚ شٍه ِظذق تمٍّح ا 

  عٍى ِٓ ٌشغة اٌتمذَ ٌٍعطاء ِشاجعح إداسج ششوح ٍِاٖ اٌٍشِٛن ٌٍذظٛي عٍى أٌح ِعٍِٛاخ تخض اٌعطاءاخ

. 

 02/7246859ِماتً ِذطح سِضاْ ٌٍّذشٚلاخ. تٍفاوس سلُ: –شاسع تغذاد  -عٍى اٌعٕٛاْ اٌتاًٌ استذ

 dalal_eliwah@yw.com.joاٚ االًٌٍّ االٌىتشًٚٔ : 

 http://www.yw.com.joاٌّٛلع االٌىتشًٚٔ ٌٍششوح :   

  8/11/2020ِٛعذ صٌاسج اٌّٛلع ٌَٛ االدذ تاسٌخ 

 0799601971ٌٍتٛاطً ِع ِذٌش ِذٌشٌح اٌشؤْٚ اٌفٍٕح إٌّٙذس : اششف اٌثطإٌح , ٘اتف : 

 9/11/2020اٌّٛافك  االثٍٕٓفساساخ اٌخاطح تاٌعطاء ٌَٛ اخش ِٛعذ ٌالست 

 . ٌذك ٌششوح ٍِاٖ اٌٍشِٛن إٌغاء اٌعطاء أٚ إعادج اٌطشح دْٚ إتذاء أٌح أسثاب ٚدْٚ تذٍّٙا أدٔى ِسؤٌٍٚح 

 ِّٙا تىشسخ اجٛس اإلعالْ عٍى ِٓ ٌشسٛ عٍٍٗ اٌعطاء . 

 
 المهندس منتصر فاضل المومني

 مدير عام شركة مياه اليرموك

mailto:dalal_eliwah@yw.com.jo
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 الجدء الثاني
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 مجيخ عام شخكة مياه اليخمػك

 
 
 

 

                           وأفــــــــػض الدــــــيج                                      0220( يػمــــــا  اعتبــــــارا  مــــــغ    /   /102 (وإنشــــــم ألتــــــدم بـــــــن يطــــــة ىــــــحا العــــــخض  ــــــــائسا  لســــــجة  
 عمقة بيحا العخض لجى دائختكع (  بتسثية مؤسدتشا / شخكتشا فم كافة اإلجخاءات والتبميغات الست

                                                                                                                                                                                         
 السفػض بالتػ يـــع

 
 (                                       :         إسع السشا ز 

 : الخاتــــع 

 
 

 :                                               ( العشـــػان 
 

 :              ( الخمد البخيجي                   ( ىاتف                       ( فاكذ                         ( ص   ب 
 

 يسا يمم جسيع السخفقات التم يتكػن مشيا عخضم ( :السخفقات   أبيغ ف
1) 
0) 
3) 
4) 
 

 مالحطــــات :

 يجب أن يعبـ ىحا الشسػذج بالكامة وأن يخفق بالعخض عشج تقجيسو إلى الجائخة    1
 
 

وفقا  لمتعميسات والذخوط العامة والخاصة بيا فإنشم أ جم عخضم وأوافق عمى أن  ( -2279C-T-W-2020بشاء  عمى دعػة العصاء ر ع   
 والسػاصفات السبيشة فم ىحا العخضباألسعار والذخوط  محافطة السفخق   -مذخوع استغالل مياه بئخ الكػم االحسخأ ػم بتشفيح 
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 الجدء الثالث
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 تعميسات الجخػل فم العصاء
 سجة كالسدجمة.يدسح باالشتخاؾ إال لمذخكات السرشفة ك السعتال  .1

عمى الستعيج عشج تعبئة العخض السقجـ مشو القياـ بالختع كالتػقيع عمى كافة صفحات العصاء كمغمف  .2
 عخض الدعخ السقجـ كخالفا لحلظ يدتبعج العخض

 ( يػمًا مغ التاريخ السحجد كآخخ مػعج إليجاع العخكض .120مجة سخياف العخض ال تقل عغ ) .3

ار العخض  السقجـ  مغ  قبمو  في مغمف مغمق بإحكاـ كمختـػ عمى السشاقز أك مغ يفػضو  إحز .4
 كمعشػف بإسع :

  مجيخية العصاءات ك السذتخيات  –شخكة مياه اليخمػؾ 

  العصاء رقع         

 ....................................... اسع السشاقز 

 ............................................. العشػاف 

ف شخريا في الرشجكؽ السخرز لمعصاءات بحزػر مػضف العصاءات كالتػقيع عمى كضع السغم ك 
 سجل االيجاع اصػليا".

 ال تقبل العخكض الػاردة الى الذخكة بالفاكذ اك البخيج االلكتخكني. .5

صفحات كمخفقات العصاء كمجيخية العصاءات غيخ مدؤكلة عغ فقجاف اك نقز  عمى السشاقريغ التاكج مغ .6
ة بعج شخاء كثائق العصاء ك يتحسل السشاقز مدؤكلية عجـ قيامو بالتجقيق ك التأكج مغ اي مخفق اك صفح
 اكتساؿ الػثائق . 

يعتبخ تقجيع عخض السشاقز إلتدامًا مشو بأنو مصمع كمتفيع لجسيع السػاد كالتعميسات الرادرة بسػجب  .7
 ػة العصاء كالشساذج السخفقو.سياسة العصاءات  السذتخيات لجى شخكة مياه اليخمػؾ كتعجيالتو ككثائق دع

 تقجـ جسيع الكفاالت باسع شخكة مياه اليخمػؾ. .8

 السحاكع االردنية ىي الجية القزائية الػحيجة السخػلة بالشطخ في أي دعػة قزائية تشذأ بيغ الستعاقجيغ. .9

 شخكة مياه اليخمػك
 مجيخية العصاءات والسذتخيات

 شارع بغجاد –اربج 
http://www.yw.com.jo 
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 الجدء الخابع
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 الذخوط العامة والخاصة
 

 الذـــخوط العامة
 

 الذخوط العامة لمجخػل فم العصاءات والتعا ج مع الستعيجيغ
  تشفيح االشغال(

 
يتع اعتساد الذخكط العامة لمجخػؿ في العصاءات كالتعاقج مع الستعيجيغ لعصاءات االشغاؿ كفقا لجفتخ  -مالحطة :

 سقاكلة ) الفيجؾ ( ك / اك كفقا لمشطاـ السعتسج في الذخكة .شخكط عقج ال

 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 دائخة العصاءات الحكػمية
 

 عقج السقاولة السػجد
–   غيخ مخفقو  الذخوط العامة    

 وعمى السشا ز الحي يخغب بالحرػل عمييا مخاجعة مجيخية العصاءات  
 والسذتخيات (

لذخوط الخاصةا   –الجدء الثانم    

 
0227عسان   
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 السقجمة:
 

لقج تع استقاء ىحه الذخكط التعاقجية مغ العقج السػجد الحي أعج مغ قبل االتحاد الجكلي لمسيشجسيغ االستذاريػيغ ) 
فيجيظ( كقج قامت لجشة متخررة بإدخاؿ تعجيالت بحيث تتالءـ مع األنطسة كالقػانيغ الدائجة في األردف 

ريع السباني كالسذاريع اليشجسية ذات القيسة الرغخى ندبيًا كاعتسادًا عمى نػع العسل كيػصى باستخجاميا لسذا
 كالطخكؼ السحيصة بو ، كيسكغ استخجاميا أيزًا لسذاريع بقيسة أكبخ .

 

إف ىحه الذخكط يسكغ أف تكػف مالئسة لألشغاؿ البديصة ندبيًا أك لألشغاؿ الستكخرة أك لألشغاؿ قريخة السجة،دكف 
إلى عقػد السقاكلة الفخعية الستخررة.المجػء   

 

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

ـػ السقاكؿ بتشفيح األشغاؿ كفقًا لمتراميع السعجة مغ قبل صاحب العسل أك مغ يسثمو،مع كبسعصيات ىحا الشسػذج يق
أنو مغ السسكغ أيزًا أف يكػف ىحا الشسػذج مشاسبًا لمعقػد التي تذسل مقاكالت يتع إعجاد تراميسيا مغ قبل 

 السقاكؿ سػاًء لألعساؿ السجنية أك الكيخكميكانيكية.
 

لجيو عجة خيارات فيسا يتعمق بأساليب تقجيخ القيسة. يالحظ كحلظ بأف صاحب العسل  
كمع أنو ال يػجج إشارة إلى السيشجس السحايج ،فإف لراحب العسل الحق في تعييغ ميشجس مدتقل ليعسل برػرة 

 محايجة ،إذا رغب في ذلظ.
 

ب إدخاؿ تعجيالت يػصى باعتساد ىحا الشسػذج لالستخجاـ العاـ،مع مالحطة أف بعس الكيانات القانػنية قج تتصم
 عمى شخكشو .
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إّف اتفاقية العقج بريغتيا السقتخحة تتزسغ كتاب عخض السشاقرة كصيغة قبػليا في كثيقة كاحجه ، كيمـد بالتالي 
أف يتع إدراج السعمػمات الالزمة عغ السذخكع في السمحق ، كمع أّف الذخكط العامة يتػقع أف تغصي معطع العقػد 

جمي ىحا الشسػذج إدخاؿ شخكط خاصة إذا رغبػا فيسا يتعمق بالحاالت أك الطخكؼ الخاصة ، إاّل أنو بإمكاف مدتخ
، كعشجما تربح مجسػعة الذخكط العامة كالذخكط الخاصة شاممتيغ لحقػؽ كالتدامات الفخيقيغ ، كليحا فقج يمـد 

 االستعانة بإرشادات الذخكط الخاصة ككحلظ اتفاقية فس الخالفات كقػاعجىا .
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 الذخوط العامة
 الجدء األول

 
 

تشػيو: إّف الذخكط العامة الػاردة في عقج السقاكلة السػجد تع استقاؤىا مغ الذخكط التعاقجية التي أعجىا االتحاد 
 الجكلي لمسيشجسيغ االستذاريػيغ ) فيجيظ  / العقج السػجد (

 
 

 عقج السقاولة السػجد
 الجدء الثانم

 
 التعميسات لمسشا ريغ - أ

 الذخوط الخاصة -ب
 نساذج العخض والزسانات واإلتفا يات والبيانات -ج

 
 

 يعتبخ ىحا الجدء مغ دفتخ عقج السقاكلة السػحج متسسًا لمجدء األكؿ مغ العقج السػجد /
 الذخكط العامة  .

و إّف ما يخد في ىحه الذخكط مغ إضافة أك إلغاء أك تعجيل عمى مػاد الذخكط العامة يعتبخ سائجًا كيؤخح ب
 بالقجر الحي يفدخ أك يزيف أك يمغي أك يعّجؿ عمى تمظ السػاد.
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 28 التعميسات لمسشاقريغ أ

 28 كثائق العصاء 

 28 إعجاد كتقجيع عخكض السشاقرات 

 30 تقييع العخكض كإحالة العصاء 

 31 الزسانات ) الكفاالت ( 

 32 الذخكط الخاصة ب

 34 نساذج االتفاقيات كالزسانات ج

 35 نسػذج كتاب عخض السشاقرة 1ج

 36 السمحق 2ج 

 38 نسػذج كفالة السشاقرة 3ج 

 39 نسػذج اتفاقية العقج 4ج 

 40 نسػذج اتفاقية فّس الخالفات 5ج 

 41 قػاعج اتفاقية فّس الخالفات 

 44 نسػذج ضساف األداء ) كفالة التشفيح ( 6ج 

 45 (نسػذج ضساف إصالح العيػب ) كفالة الريانة 7ج 

 46 نسػذج إقخار بالسخالرة  8ج 

 47 إقخار متعمق بالجفعات األخخى  9ج 

 48 إقخار متعمق بالجفعات السسشػعة 10ج 



 
 محافطة السفخق   - البادية الذسالية-الججيج مذخوع استغالل مياه بئخ الكػم االحسخ

Page 15 of 100 
 C-T-W-2020-0079 

 

 أ  التعميسات لمسشا ريغ 
 
 
يسكغ لمسقاكليغ الحيغ يحق ليع شخاء ندخ السشاقرة بسػجب اإلعالف عغ شخح العصاء كالخاغبيغ  (1) 

تقجمػا لمحرػؿ عمى ندخة مغ كثائق العصاء السػزعة مع الجعػة مقابل دفع باالشتخاؾ في السشاقرة أف ي
 ثسغ الشدخة السقخر . 

 
 
 -تذسة وثائق العصاء ليحا السذخوع ما يمم : (2)

                                    

 دعػػػه العصػػاء  الجدء االكؿ

 كتاب التفػيس   الجدء الثاني

 عصػػاء تعميسات دخػؿ ال الجدء الثالث

 الذخكط العامة ) غيخ مخفقة( الجدء الخابع

 الذخكط الخاصة :  

 التعميسات لمسشاقريغ - أ 

 الذخكط الخاصة - ب

 نساذج االتفاقيات كالزسانات  -ج

 السػاصفات العامة كالخاصة  الجدء الخامذ

 القائسة الدػداء  الجدء الدادس 

 ججاكؿ الكسيات  الجدء الدابع

 صصات السخ الجدء الثامغ 

 إعجاد وتقجيع عخوض السشا رات
 

 شخيقة تقجيع العخوض:
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يشبغي عمى مغ يخغب باالشتخاؾ في ىحه السشاقرة أف يقـػ بديارة مػقع العسل ، كأف  (3)
يتعخؼ عميو كأف يحرل بشفدو كعمى مدؤليتو كنفقتو الخاصة، عمى جسيع السعمػمات الالزمة 

طخكؼ السحيصة بالسذخكع كسائخ العادات السحمية ، لو لتقجيع العخض ، كأف يتفيع ماىيتيا كال
كضخكؼ العسل ، ككل األمػر اآلخخى التي ليا عالقة بالسشاقرة ، أك تمظ التي تؤثخ عمى 

 كضع أسعار عخضو .
يقجـ العخض عمى نسػذج عخض السشاقرة السجرج في ىحا الجفتخ ، كيقػـ السشاقز بتعبئة  -1

كأي مالحق أخخى كيػقع كثائق السشاقرة في األماكغ الشسػذج كججاكؿ الكسيات كاألسعار 
 السحجدة لحلظ .

يذتخط أف يكػف تعبئة خانة أسعار الػحجة في ججاكؿ الكسيات باألرقاـ كالكمسات بخط  -ب
 كاضح .

ال يجػز إدخاؿ أي تعجيل عمى كثائق العصاء مغ قبل السشاقز ، كإذا أجخى السشاقز أي  -ج
 حه التعميسات ، فإّف ذلظ يؤدي إلى رفس عخضو .تعجيل أك إذا أخّل بأي مغ ى

 
يجب عمى السشاقز أف يقجـ عخضو عمى الشدق السصمػب في ىحه التعميسات  ( 4)

 كدعػة العصاء كأف يذتسل العخض عمى البيانات كالسعمػمات التالية :
 عشػاف السشاقز الخسسي الكامل .

 لمسدؤكؿ السفػض بالتػقيع عشيا . كضع مشذأة السشاقز فخدًا كاف أك شخكة ككتاب التفػيس

خبخة السشاقز كمؤىالتو ، مع بياف كصف السذاريع التي سبق كأف أنجدىا ، كالسذاريع  -ج
 السمتـد بيا حاليًا ، كبياف ندب إنجازىا بأرقاـ كاقعية .

يخفق مع العخض السقجـ كفالة مالية أك شيظ مرجؽ لرالح صاحب العسل كألمخه، بالسبمغ  -د
ي السمحق كجليل عمى ججّية التداـ السشاقز لمجخػؿ في السشاقرة ، كعمى أف تكػف السحجد ف

 تمظ الكفالة صادرة عغ بشظ مخخز لو لمعسل في األردف .



 
 محافطة السفخق   - البادية الذسالية-الججيج مذخوع استغالل مياه بئخ الكػم االحسخ

Page 17 of 100 
 C-T-W-2020-0079 

 

( 7تعاد ىحه الكفاالت لمسشاقريغ الحيغ لع يحل عمييع العصاء ، حدبسا تقخره المجشة خالؿ) 
لة السشاقرة أييسا أسبق ، أما السشاقز أياـ مغ تاريخ إحالة العصاء أك انتياء صالحية كفا

 الحي يحاؿ ليو العصاء فتعاد إليو ىحه الكفالة بعج أف يقجـ ضساف األداء كقػع العقج .
أي معمػمات أك بيانات أخخى يصمب إلى السشاقز تقجيسيا أك إرفاقيا بعخضو إذا   -ىػ

 أك ىحه التعميسات .كانت مصمػبة بسػجب الذخكط الخاصة اإلضافية أك السػاصفات الخاصة 
 
تعتبخ األسعار التي يجكنيا السشاقز أماـ البشػد في ججكؿ الكسيات عمى أنيا القيسة الكمية  (5)

 كل مغ تمظ البشػد برػرة مشجدة قابمة لمتدميع ، كأنيا تذسل كحلظ األعساؿ التسييجية 

(Preliminaries. ) 
 

 تػضيح االلتباس: (6)
شاقس في كثائق العصاء، أك كانت ىشاؾ حاجة لتػضيح أي إذا كاف ىشاؾ أي التباس أك ت 

غسػض في كثائق العصاء ، فعمى السشاقز أف يتقجـ بصمب خصي إلى رئيذ لجشة العصاءات 
السخترة مغ أجل التػضيح كإزالة االلتباس في مػعج يدبق التاريخ السحجد لفتح العصاء بسا ال 

االستفدارات عمى جسيع السشاقريغ الستقجميغ ( أياـ ، كيتع تػزيع اإلجابة عمى  7يقل عغ ) 
لمعصاء ، كال يجػز أف يتخح مثل ىحا التػضيح مبخرًا لصمب تسجيج السػعج السحجد لتقجيع العخض 

. 
 إيجاع العخكض: (7)
 

 يقجـ العخض متكاماًل كفي ضخؼ مختػـ عميو مغ الخارج عصاء 
 ( الخاص بسذخكع :)                                                   

كاسع السقاكؿ كيػدع في صشجكؽ العصاءات الحي تحجده لجشة العصاءات السخترة في  
 إعالنيا عغ العصاء كذلظ في أك قبل السػعج كالتاريخ السحجديغ لإليجاع .
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 إّف أي عخض يقجـ بعج مػعج اإليجاع يخفس كيعاد إلى صاحبو مقفاًل . -ب

 
مشية بحزػر مغ يخغب مغ السشاقريغ ، إاّل إذا نز في تفتح العخكض عادة في جمدة ع -ج

 دعػة العصاء عمى اتباع أسمػب آخخ .
 
 

 إلدامية العخكض: (8)
 

يعتبخ العخض السقجـ ممدمًا لمسشاقز كال يجػز سحب ىحا العخض بعج تقجيسو كيطل  
لعخكض إاّل إذا ( يػمًا ابتجاء" مغ تاريخ إيجاع ا120العخض ممدمًا لمسشاقز الحي تقجـ بو لفتخة )

 حجد في دعػة العصاء مجة التداـ أشػؿ مغ ىحه السجة .
 
 
 عسالت الجفع كسعخ السشاقرة : (9)

 

 .عمى السشاقز تقجيع أسعاره بالجيشار إاّل إذا نز عمى غيخ ذلظ في شخكط دعػة العصاء
 

 تقييع العخوض وإحالة العصاء 
 
 

 تقييع العخكض: (10)
قيػيسيا بسػجب تعميسات العصاءات الحكػمية الرادرة بسػجب نطاـ يتع دراسة عخكض السشاقرات كت

 األشغاؿ الحكػمية ، كيفتخض في السشاقز أف يكػف عمى إشالع كدراية بيحه التعميسات .
 

 
 أسمػب تجقيق العخكض : (11)
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إذا كجج في العخض خصأ أك تشاقس بيغ حداب جسمة أي مبمغ كما يجب أف تكػف عميو ىحه ،  -أ
لسخترة الحق بتعجيل جسمة السبمغ بسا يتفق كتصبيق سعخ الػحجة  كبالتالي يتع تعجيل فممجشة ا

 مجسػع األسعار أك السبمغ اإلجسالي لمعصاء كفقًا لحلظ .
إذا اختمف العجد السحكػر باألرقاـ عغ السحكػر كتابة بالكمسات ، فتعتبخ كتابة الكمسات ىي السمدمة  -ب

 إذا كانت القيسة بالكمسات غيخ معقػلة . كترحح القيسة تبعًا لحلظ ، إالّ 
إذا كجج خصأ في أي مغ العسميات الحدابية ، فإنو يتع ترحيح السجسػع كيكػف السجسػع السرحح  -ج

 ممدمًا لمسشاقز .
إذا كجج أّف السشاقز لع يقع بتدعيخ بشج أك أكثخ مغ البشػد ، فإنو يحق لمجشة السخترة إما رفس  -د

البشػد غيخ السدعخة ككأنيا محسمة عمى بشػد العصاء األخخى ، كعمى  العخض أك اعتبار تمظ
 السشاقز تشفيحىا ) فيسا إذا أحيل عميو العصاء ( بجكف مقابل .

 -إذا قاـ السشاقز بتدعيخ بشج برػرة مغمػشة أك مبالغ فييا ، فممجشة السخترة الحق بسا يمي : -ىػ
 رفس العخض ، أك -1
مدتأندة بأسعار الدػؽ الجارجة كأسعار السشاقريغ اآلخخيغ  تعجيل األسعار بسعخفة السقاكؿ -2

) شخيصة أف تبقى القيسة اإلجسالية لمعخض بعج التعجيل مداكية أك أقل مغ قيسة العخض بعج 
 التجقيق الحدابي ( .

 
تحتفظ لجشة العصاءات السخترة بحقيا في إىساؿ أي عخض غيخ متقيج بسا كرد في ىحه التعميسات ، كسا  (12)

سارس صالحياتيا بسػجب أحكاـ نطاـ األشغاؿ الحكػمية كإحالة العصاء دكف التقيج بأقل العخكض قيسة ، ت
كيتع كل ذلظ دكف أف يكػف ألي مشاقز لع يُفد بالعصاء أي حق في مصالبة صاحب العسل بأي تعػيس 

 إزاء ذلظ . 
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 الزسانات   الكفاالت (
 
 
 

 شفيح ( :ضساف األداء ) كفالة الت (13)
( يػمًا مغ تاريخ إبالغو خصيًا بإحالة 14عمى السشاقز الفائد بالعصاء أف يقػـ بتػقيع العقج خالؿ فتخة )

العصاء عميو أك تمديسو لو ، كعمى السشاقز أف يقجـ إلى صاحب العسل ضساف األداء عشج تػقيع اتفاقية 
رادر عغ أحج البشػؾ السخخرة لمعسل العقج حدب نسػذج الزساف السخفق ، كتكػف قيسة ىحا الزساف ال

في األردف بالقيسة السحجدة في السمحق كذلظ ضسانًا لتشفيح التدامات العقج تشفيحًا تامًا ، كلجفع ما قج يتختب 
 عمى السقاكؿ كفاء ألغخاض العقج .

فعشجىا إذا رفس السشاقز أك تأخخ عغ تػقيع اتفاقية العقج ، أك عجد عغ تقجيع ضساف األداء السصمػب ، 
يحق لراحب العسل مرادرة كفالة السشاقرة السخفقة بعخضو دكف الخجػع إلى القزاء ، كال يكػف 

 لمسشاقز أي حق في السصالبة بيا أك بأي تعػيس بذأنيا.
 
 

 ضساف إصالح العيػب ) كفالة الريانة (: (14)
ف إصالح العيػب ) كفالة عمى السقاكؿ أف يقجـ لراحب العسل عشج تدمسو اإلشعار بتدمع األشغاؿ ، ضسا

% مغ قيسة األشغاؿ السشجدة ، لزساف قيامو بتشفيح أعساؿ إصالح العيػب كاستكساؿ 5الريانة ( بقيسة 
الشػاقز كالريانة السصمػبة لمسجة السشرػص عمييا في ممحق عخض السشاقرة ، كبحيث تكػف صادرة 

العسل ُيعاد لمسقاكؿ ضساف األداء  عغ بشظ مخخز لمعسل في األردف ، كبتدميع ىحه الكفالة لراحب
 السشػه عشو أعاله .
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 الذخوط الخاصة -ب

 وصف السذخوع مػضػع ىحا العصاء :  ■
 كسا جاء في الجدء الثالث / السػاصفات الفشية الخاصة كمتصمبات صاحب العسل  

 

 جياز السقاول السشفح:  ■
م كحج أدنى، وبحيث يكػن ىحا الجياز متفخغا لمعسة فم السػ ع شيمة مجة يتعيغ عمى السقاول أن يعيغ الجياز السشفح التال

تشفيح السذخوع، وأن تكػن لجيو السؤىالت والخبخات السجونة أدناه فم مجال اإلشخاف أو التشفيح أو كمييسا عمى مذاريع 
 مساثمة:

 
العجد  مبمغ الحدع / ديشار / يػم

 السصمػب
سشػات  

 الخبخة
 الخ ع فةالػضي السؤىة العمسم

مسثة  ىشجسة مجنية   
 السقاول

1- 

ميشجس  ىشجسة مجنية حجيث تخخج 1 42
 مػ ع

0- 

ميشجس  ىشجسة ميكانيكية   
 مػ ع

3- 

كمية جامعية  5 1  05
 متػسصة

 -4 مخا ب

كمية جامعية  5 1 05
 متػسصة

 -5 مّداح

 -6  ّياس ثانػية عامة   
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 قاول :األشغال السؤ تة السصمػبة مغ الس  ■
.............................................................................................................
.............................................................................................................

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

 السػاد االضافية الخاضعة لتعجية االسعار بدبب تغيخ التكاليف :  ■
ة تعػيزات مالية ( كالخاصة بتعجيل االسعار في ىحا العصاء كال يحق لمسقاكؿ السصالبة باي11/5ال تصبق السادة )

 نتيجة تغيخ اسعار السػاد.
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 شخوط خاصة اضافية

 
جسيع البشػد الػاردة في ججكؿ الكسيات ىي بشػد سعخ ثابت كيحق  لراحب العسل زيادة اك تقميل الكسيات في  -

ر البشػد ) اضافية(( مغ ) تعجيل اسعا 10/6اي بشج بجكف دفع اي عالكات اضافية لمسقاكؿ كعميو فاف  السادة رقع 
 عقج السقاكلة  ال تشصبق عمى ىحا العصاء.

 
عمى السقاكؿ االلتداـ ببخنامج العسل السقجـ في بجاية العصاء لتشفيح االعساؿ السصمػبة صسغ السجة الدمشية السػافق  -

ؿ العامة كاالسكاف عمييا مغ فبل االستذاري ك / اك صاحب العسل كلغ تكػف التعاميع التي ترجرىا كزارة االشغا
خالؿ مجة التشفيح كالخاصة بتسجيج مجة العصاء السباب الطخكؼ الجػية ممدمة في ىحا العصاء كذلظ استشادا لكتاب 

كاية تسجيجات لمسجة ستكػف استشادا الى الذخكط  23/9/2009تاريخ  57/3/1/17497دكلة رئيذ الػزراء رقع 
  التعاقجية الػاردة في العصاء.

 
سال الحفخ وإعادة الػضع تكػن بسػجب تعميسات ومػاصفات وزارة االشغال العامة واالسكان   وجسيع تكاليف التشفيح جسيع أع -

أعاله مذسػلة ضسغ سعخ الستخ الصػلم لمتشفيح وحدب ما ىػ وارد بججول الكسيات وحدب كتاب معالم وزيخ السياه والخي ر ع 
( صفحات وحدب السخصصات السخفقة فم 6ػص والسخفقة بالعصاء وعجدىا  ومخفقاتة بيحا الخر 0/7/0215تاريخ  7/0/8392

 حال العسة ومدار الخط يكػن فم  الذػارع التابعة لػزارة االشغال العامة واالسكان 
 
عمى السقاول احزار بخاءة الحمة مغ كافة الجيات الخسسية ذات العال ة ولغ يتع صخف السصالبة الشيائية  بة احزار بخاءة  -
 حمة مغ جسيع الجيات السعشية ويتحسة السقاول اي تاخيخ زمشم نتيجة ذلظ  ال
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تنساذج االتفا يات والزسانا -ج  
 نسػذج كتاب عخض السشا رة 1-ج

Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 السذخوع: 
 

_____________________________________________________________ 
 

 إلى الدادة  صاحب العسة( : 
 

لقج  سشا بديارة السػ ع والتعخف عمى الطخوف السحيصة بو ، كسا  سشا بجراسة شخوط العقج ، والسػاصفات ، والسخصصات وججاول 
الكسيات ، وممحق عخض السشا رة ، ومالحق العصاء 

                                        الستعمقة بتشفيح أشغال السذخوع                                                   
السحكػر أعاله   ونعخض نحغ السػ عيغ أدناه أن نقػم بتشفيح األشغال وإنجازىا وتدميسيا وإصالح أية عيػب فييا وفقا  ليحا 

                                         أو أي العخض الحي يذسة كة ىحه الػثائق السجرجة أعاله مقابة مبمغ إجسالم و جره :  
 مبمغ آخخ يربح مدتحقا  لشا بسػجب شخوط العقج  

( يػما  مغ تاريخ إيجاع العخوض ، وأّن يطة العخض ممدما  لشا ، ويسكشكع  بػلو 102نػافق عمى االلتدام بعخض السشا رة ىحا لسجة  
 نقخ بـّن ممحق عخض السشا رة يذكة جدءا" ال يتجدأ مغ كتاب السشا رة "  فم أي و ت  بة انقزاء مجة االلتدام ىحه ، كسا 

( مغ شخوط العقج ، وأن نباشخ العسة بتاريخ 4/4نتعيج فم حالة  بػل عخضشا ، أن نقجم ضسان األداء السصمػب بسػجب السادة  
 وثائق العقج خالل " مجة اإلنجاز "   أمخ السباشخة ، وأن نشجد األشغال وندمسيا ونرمح أية عيػب فييا وفقا  لستصمبات 

وما لع يتع إعجاد وتػ يع اتفا ية رسسية فيسا بيششا ، وإلى أن يتع ذلظ فإّن " كتاب عخض السشا رة" ىحا مع " كتاب القبػل أو  خار 
 اإلحالة الحي ترجرونو ، يعتبخ عقجا  ممدما  فيسا بيششا وبيشكع  

 ة العخوض  يسة أو أي مغ العخوض التم تقجم إليكع  ونعمع كحلظ بـنكع غيخ ممدميغ بقبػل أ 
 

 حخر ىحا العخض فم اليػم :                  مغ شيخ:                  عام/                  
 

 تػ يع السشا ز :                         
 

 شاىج:                                  
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 السمحق 0 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يعتبخ ىحا السمحق جدءا" مغ اتفاقية العقج .  ■
_____________________________________________________________ 

مالحطة: باستثشاء البشػد التي تست تعبئتيا كفقًا لستصمبات صاحب العسل ، فإّف السقاكؿ ممـد باستكساؿ البيانات 

 تالية قبل تقجيع عخضو .ال

 البياف السػضػع السادة

 السػاصفات الفشية العامة كالخاصة الستعمقة  السػاصفات 1/1/2
 .  السياه كالسجاري 3. الصخؽ 2. األبشية   1

  السخصصات 1/1/3

 % مغ قيسة العخض السقجـ3 كفالة الجخػؿ في السشاقرة 
 ( يػمًا تقػيسياً      60)                مجة اإلنجاز  1/1/9
 االتفاقية -1 أكلػية كثائق العقج 1/3

 الذخكط الخاصة -2  

 الذخكط العامة -3  

 السػاصفات -4  

 السخصصات -5  

 ترسيع السقاكؿ ) إف كجج( -6  

 ججاكؿ الكسيات  -7  

 القانػف األردني القانػف الحي يحكع العقج 1/4
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 المغة العخبية لغة العقج 1/5

 بتاريخ السباشخة تػفيخ السػقع 2/1

  مسثل صاحب العسل 3/1

  السيشجس 3/2

 حدغ التشفيح(  ضساف األداء ) كفالة 4/4
 القيسة -        

 % ( مغ قيسة العقج10)

 % ( قيسة األشغاؿ السشجدة5) كفالة إصالح العيػب )كفالة الريانة ( 
 متصمبات ترسيع السقاكؿ 5/1

 ) إف كجج الترسيع( 

 

  -عمى السقاكؿ تقجيسو –بخنامج العسل  7/2
 الشسػذج

( أياـ مغ تاريخ السباشخة بخنامج 7خالؿ )
 خصي

 تعػيزات التأخيخ 7/4

 القيسة  -             

 ( ديشار عغ كل يـػ تأخيخ   100)       
 

               
 الحج األقرى -

 
 %( مغ قيسة العقج15)

 فتخة اإلشعار بإصالح العيػب  9/1

 ) فتخة الريانة (

( يػمًا مغ تاريخ إنجاز األشغاؿ بسػجب 365)

 (8/2السادة )

  التغيػيخات: العسل بالسياكمة 10/2

 بالكيل مع ججكؿ الكسيات  ■ تقجيخ قيسة األشغاؿ 11/1
 

 بالسقصػع  ■              
 

  الشدبة السئػية مقابل التحزيخات 11/2
 

   

 ديشار 300000 جفعة السخحميةالحج األدنى لقيسة ال 11/3
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 %( مغ قيسة كل دفعة5) ندبة السبالغ السحتجدة 11/4

 الجيشار األردني عسمة الجفع 11/7

  الفائجة القانػنية عمى الجفعات الستأخخة 11/8

التأميشات السصمػب مغ السقاكؿ  14/1

 استرجارىا

 

 العقج%( مغ قيسة 115) األشغاؿ بسا فييا السػاد كالتجييدات -أ 

 القيسة االستبجالية معجات السقاكؿ -ب   

 ( ديشار عغ كل حادث مشفخد6000) ضج الصخؼ الثالث -ج   
 ميسا بمغ عجد الحػادث

  السدتخجميغ كالعساؿ -د   

 سمصة تعيػيغ مجمذ فس الخالفات 15/1

 )إذا لع يتع اإلتفاؽ عمى تعيػيشيا(

 عػؿحدب احكاـ القػانيغ االردنية الدارية السف

  التحكيع : 15/3

 بسػجب قانػف السسمكة األردنية الياشسية القانػف الػاجب التصبيق        

 األردف  مكاف التحكيع      

 المغة العخبية لغة التحكيع     

 كاحج عجد السحكسيغ     
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 نسػذج كفالة السشا رة 3 –ج 
Form of Tender Guarantee 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 السذخوع: 

_____________________________________________________________ 
 إلى الدادة  صاحب العسة(: 

لقج تع إعالمشا أّن السشا ز :شخكة:                                                               سيتقجم بعخض لمسشا رة 

خوع السشػه عشو أعاله استجابة لجعػة العصاء ، ولسا كانت شخوط العصاء تشز عمى أن يتقجم السشا ز بكفالة مشا رة مع لمسذ

 عخضو ، وبشاء" عمى شمبو ، فإّن مرخفشا:

بشظ                                                     يكفة بتعيج ال رجعة عشو أن يجفع لكع مبمغ 

 -                  عشج ورود أول شمب خصم مشكع وبحيث يتزسغ الصمب ما يمم :              

أّن السشا ز ، بجون مػافقة مشكع ،  ام بدحب عخضو بعج انقزاء آخخ مػعج لتقجيع العخوض أو  بة انقزاء صالحية  -أ

 ( يػما  ، أو 102العخض السحجدة بـ  

دت فم عخضو بسا يتػافق مع الذخوط السحجدة لتج يق العخوض فم بـّن السشا ز  ج رفس ترحيح األخصاء التم ور  -ب

 التعميسات السػجية إلى السشا ريغ ، أو 

 أنكع  ج  ستع بإحالة العصاء عميو ، ولكشو أخفق فم إبخام اتفا ية العقج ، أو -ج

 قج، أنكع  ج  ستع بإحالة العصاء عميو ، ولكشو أخفق فم تقجيع ضسانات األداء بسػجب شخوط الع -د

( يػما  ويتعيغ إعادتيا إليشا ، كسا أّن ىحه الكفالة تحكسيا 102وعمى أن يرمشا الصمب  بة انقزاء مجة صالحية الكفالة البالغة  

 القػانيغ السعسػل بيا فم األردن  

 تػ يع الكفية/ البشظ :                                     

                  السفػض بالتػ يـع :                     

 التاريــــــخ:                                      
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 نسػذج اتفا ية العقج 4 –ج 
agreement 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صاحب العسة :                                                                                 
 

 السقـــاول :                                                                                  
 _____________________________________________________________ 

 
ف مغ: يخغب صاحب العسل في تشفيح األشغاؿ الستعمقة بسذخكع......................................... كالسكػ 

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

 ( : ACCEPTANCE بػل   
 

إّف صاحب العسل ، بسجخد تػقيعو أدناه ، قج قبل بعخض السقاكؿ كيػافق انو إزاء قياـ السقاكؿ بتشفيح األشغاؿ 
 الجفعات حدب أحكاـ العقج.كإصالح أية عيػب فييا ، سيقػـ بسػافاتو ب
 قيسة العقج: ............................
 مجة اإلنجاز:...........................

 تعتبخ ىحه االتفاقية نافحة بتاريخ تدمع السقاكؿ لمشدخة األصمية السػقعة مغ قبل صاحب العسل.
 تػقيع صاحب العسل: ...................................

 التػقيع عشو : .............................السفػض ب

 كضيفتو : .........................

 التاريخ: ......................... 
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 نسػذج اتفا ية فّس الخالفات 5 –ج 
Dispute Adjudication Agreement 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                                                                           وصف السذخوع :     
 

 صاحب العســة :                                 عشػانو:                                     
 

     السقـــــاول :                                 عشػانو:                                 
 

 عزػ السجمـذ :                                  عشػانو:                                     
 _____________________________________________________________ 
 

"  DABى أيزا  " السجمذ " لسا  ام صاحب العسة والسقاول بإبخام " اتفا ية العقج " وكػنيسا يخغبان مجتسعيغ بتعيـيغ الحكع ويدس
 -، فإّن كال  مغ صاحب العسة والسقاول وعزػ السجمذ ،  ج اتفقػا عمى ما يمم :

تعتبخ الذخوط السمحقة بيحه االتفا ية شخوشا  التفا ية فّس الخالفات ، مع إدخال التعجيالت التالية عمييا:  -1
                                                                              

 -( مغ شخوط اتفا ية فس الخالفات ، فإنو سػف يتع دفع بجل أتعاب الحكع عمى الشحػ التالم :17عسال  بـحكام السادة   -0
 بجل استبقاء   مبمغ شيخي أو مقصػع (   -
            ( ديشار عغ كة يػم كسياومات   -
 مزافا  إلييا الشفقات األخخى   -
 يام صاحب العسة والسقاول بجفع بجالت األتعاب والشفقات األخخى بذخوط اتفا ية فس الخالفات ، فإّن الحكع يتعيج إزاء  -3

 بـن يقػم بسيام " السجمذ " كسدػ لمخالفات وفقا  ألحكام ىحه االتفا ية  
س الخالفات بجل االستبقاء يتعيج صاحب العسة والسقاول مجتسعيغ ومشفخديغ بـن يجفعا لمحكع ، إزاء أدائو لسيام ف -4

 والسياومات والشفقات األخخى التم تتحقق لو بسػجب شخوط اتفا ية فس الخالفات  
 إّن ىحه االتفا ية خاضعة ألحكام القانػن األردنم وتعبخ لغة االتراالت بيغ الفخيقيغ ىم المغة العخبية    -5

 

 

 صاحب العسة    السقاول        الَحكعَ 

 

 ظو ج شيج عمى ذل
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  ػاعج اتفا ية فس الخالفات   القػاعج (
 

( يػمًا مغ تاريخ نذػء الخالؼ ، 21في حالة نذػء خالؼ  يدسى ) الحكع ( خالؿ مجة ال تتجاكز ) -1
باتفاؽ الفخيقيغ عمى تدسيتو . كإذا لع يتع االتفاؽ عمى ذلظ فبإمكاف أي فخيق الصمب إلى سمصة التعيػيغ السحجدة 

( يػمًا مغ تاريخ تقجيع الصمب 14كعمى سمصة التعيػيغ أف تقػـ بتعيػيشو خالؿ مجه ال تتجاكز )في السمحق لتعيػيشو 
 إلييا كيعتبخ ىحا التعيػيغ ممدمًا لمصخفيغ .

يسكغ إنياء تعيػيغ الحكع باالتفاؽ بيغ الفخيقيغ ، كتشقزي مجة التعيػيغ عشج انتياء فتخة الريانة أك إصجار  -2
 ؼ السحػؿ لمحكع أييسا يقع الحقًا .قخار الحكع أك سحب الخال

يتعيغ عمى الحكع أف يكػف كيبقى خالؿ أداء ميستو محايجًا كمدتقاًل عغ الفخيقيغ ، كال يجػز لو تقجيع  -3
الشرح إلى أي فخيق إاّل باشالع كمػافقة الفخيق اآلخخ ، كعميو أف يفرح فػرًا كخصيًا عغ أي شئ أصبح عمى 

 اديتو أك استقالليتو .عمع بو مسا قج يؤثخ عمى حي
يتعيغ عمى الحكع أف يترخؼ بإنراؼ كسػائية فيسا بيغ الفخيقيغ ، بإعصاء كل مشيسا فخصة معقػلة  -4

 لعخض قزيتو كتقجيع ردكده عمى ما يقجمو الفخيق اآلخخ .
ة ، يتعيغ عمى الحكع أف يتعامل مع تفاصيل العقج كنذاشاتو كجمدات االستساع التي يعقجىا بدخية تام -5

كأف ال يرخح عغ أي مغ مزاميشيا إاّل بسػافقة الفخيقيغ ، كسا يجب عميو أف ال يػكل ألي شخؼ آخخ القياـ 
 بسيستو أك أف يدتقجـ أية خبخة قانػنية أك فشية إاّل بسػافقة الفخيقيغ .

مكغ إثبات أّف ال يعتبخ الحكع في أي حاؿ مدئػال عغ أي إدعاء بذأف فعل قاـ بو أك أمخ أغفمو إاّل إذا أ -6
 ما قاـ بو ناتج عغ سػء نية .

لمحكع أف يقخر زيارة السػقع كأف يعقج جمدة استساع يجعى إلييا الفخيقاف في الػقت كالسكاف المحيغ  -7
 يحجدىسا كلو أف يصمب أية كثائق مشيسا ، كعمى الفخيقيغ االستجابة لصمب بيحا الخرػص .

متحيد ) كليذ كسحكع ( ، كيكػف متستعًا بالرالحية الكاممة يتعيغ عمى الحكع أف يترخؼ كخبيخ غيخ  -8
لعقج جمدات االستساع كسا يخاه مشاسبًا دكف التقيج بأية إجخاءات أك قػاعج باستثشاء ىحه القػاعج ، كيتستع في ىحا 

 -الدياؽ بالرالحيات التالية :
 . أف يقخر مجى صالحيتو الحاتية ، ككحلظ نصاؽ الخالفات السحالة إليو -أ

 أف يدتعسل معخفتو الستخررة ) إف تػفخت ( . -ب
 أف يتبشى اعتساد أسمػب االستجػاب . -ج
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 أف يقخر دفع نفقات التسػيل التي تدتحق بسػجب أحكاـ العقج . -د
 أف يخاجع كيشقح أي تعميسات أك تقجيخات أك شيادات أك تقيػيع فيسا يتعمق بسػضػع الخالؼ . -ىػ
خ السقاكؿ كمسثمو كصاحب العسل كمسثمو ، لحزػر جمدات االستساع ، كلو أف ال يدسح ألي شخز غي -ك

أف يدتسخ في عقج جمدة االستساع إذا تغيب أي فخيق عغ الحزػر ، بعج التحقق مغ أنو تع إبالغو برػرة 
 صحيحة عغ مػعج الجمدة .

 قبل الفخيقيغ  ال يجػز لمحكع التشازؿ عغ االتفاقية لمغيخ بجكف السػافقة الخصية السدبقة مغ -9
 يخاعى أف ال يدتجعى الحكع كذاىج لتقجيع أي دليل بالشدبة ألي خالؼ ناشئ عغ العقج أك مترل بو . -10
يحق لمحكع أف يتػقف عغ العسل إذا لع يتع الجفع لو خالؿ السيمة السحجدة ، شخيصة أف يخسل إلى الفخيقيغ  -11

 ( يػمًا . 28إشعارًا بحلظ مجتو ) 
السقاكؿ عغ الجفع مقابل السصالبات التي تقجـ إليو مغ الحكع ، يقػـ صاحب العسل بالجفع إلى  إذا  تخمف -12

 الحكع كلو أف يدتخد ما يتختب عمى السقاكؿ مغ مبالغ إزاءىا .
( يػمًا . كفي حالة استقالتو أك مػتو أك 21يسكغ لمحكع أف يدتقيل شخيصة أف يعمع الفخيقيغ بإشعاره مجتو ) -13

أداء ميامو أك إنياء عقجه أك رفزو االستسخار في أداء ميامو بسػجب ىحه  القػاعج ، فإنو يتعيغ عمى عجده عغ 
 الفخيقيغ أف يقػما بتعيػيغ بجيل لو خالؿ 

 ( يػمًا مغ تاريخ انقصاعو .14)
بالمغة يتعيغ أف تكػف لغة االتراؿ بيغ الفخيقيغ ككحلظ الحكع كالفخيقيغ ، كلغة التجاكؿ في الجمدات ،  -14

 السحجدة في اتفاقية فس الخالفات كأف يتع إرساؿ ندخ عغ أية مخاسالت إلى الفخيق اآلخخ .
يتعيغ عمى الحكع أف يرجر قخاره خصيًا إلى الفخيقيغ بذأف أي خالؼ يحاؿ إليو كذلظ خالؿ فتخة ال  -15

الخالفات ، إف كانت قج تست بعج  ( يػمًا مغ تاريخ إحالة الخالؼ إليو أك مغ تاريخ سخياف اتفاقية فس21تتعجى )
 إحالة الخالؼ إليو . يجب أف يكػف القخار مدببًا ، كأف يشػه فيو بأنو يتع كفقًا ليحه القػاعج .

( آنفًا بعسمو ، أك ترخؼ بدػء نية ، فإنو يعتبخ غيخ 3إذا قاـ الحكع بشقس أي مغ أحكاـ البشج رقع ) -16
عيغ عميو أف يخد تمظ الخسػـ كالشفقات التي تع صخفيا لو ، إذا نتج عغ مدتحق لقبس بجؿ أتعابو أك نفقاتو ، كيت

 ذلظ الشقس أف قخاراتو أك إجخاءاتو بذأف حل الخالفات أصبحت باشمة أك غيخ فاعمة .
 
 

 -تجفع أتعاب الحكع عمى الشحػ التالي : -17
 بجؿ االستبقاء كسبمغ شيخي أك مقصػع .
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 لسػقع أك عقج جمدات االستساع .السداكمات عغ كل يػـ عسل في زيارة ا

 مزافًا إلييا نفقات أداء السياـ مثل السكالسات الياتفية كالفاكدات كمراريف الدفخ كاإلعاشة .

 يبقى بجؿ السياكمات ثابتًا شيمة مجة أداء الحكع لسيامو .

و لمفػاتيخ الخاصة بحلظ ( يػمًا مغ تاريخ تدمس 28يتعيغ عمى السقاكؿ أف يجفع لمحكع بجؿ أتعابو كنفقاتو خالؿ ) 
 % ( مشيا الحقًا .50كيقـػ صاحب العسل بجفع ما ندبتو ) 

إذا نذأ أي خالؼ يتعمق باتفاقية فس الخالفات ، أك بدبب نقزيا أك إنيائيا أك انعجاـ أثخىا ، فإنو يتع  -18
 الشطخ في الخالؼ كتدػيتو بسػجب أحكاـ قانػف التحكيع األردني .
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 نسػذج ضسان األداء   كفالة التشفيح ( 6 –ج 

Performance Guarantee 

 
 

 إلى الدادة: ...................................................................................
 .. 

 .............يدخنا إعالمكع بأف مرخفشا : .....................................................
 

 قج كفل بكفالة مالية ، السقاكؿ:..................................................................
................................................................................................. 

 
 (                   بخرػص العصاء رقع )                           

الستعمق بسذخكع : بسبمغ : ) ........................................( ديشار 
 أردني.................................

.................................................................كذلظ لزساف تشفيح العصاء السحاؿ عميو حدب 
ي كثائق عقج السقاكلة ، كأنشا نتعيج بأف نجفع لكع . بسجخد كركد أكؿ شمب خصي مشكع السبمغ الذخكط الػاردة ف

السحكػر أك أي جدء تصمبػنو مشو بجكف أي تحفظ أك شخط. مع ذكخ األسباب الجاعية ليحا الصمب بأّف السقاكؿ قج 
أي اعتخاض أك مقاضاة مغ رفس أك أخفق في تشفيح أي مغ التداماتو بسػجب العقج . كذلظ برخؼ الشطخ عغ 

 جانب السقاكؿ عمى إجخاء الجفع .
كتبقى ىحه الكفالة سارية السفعػؿ مغ تاريخ إصجارىا كلحيغ تدمع األشغاؿ السشجدة بسػجب العقج السحجد مبجئيًا 

أك بتاريخ..................... شيخ.....................مغ عاـ...................... ما لع يتع تسجيجىا 
 تججيجىا بشاء" عمى شمب صاحب العسل .

 تػقيع الكفيل/ مرخؼ:....................
 السفػض بالتػقيع : .......................    

 التاريػػػػخ  : .......................        
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 نسػذج ضسان إصالح العيػب   كفالة الريانة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 دة :.....................................................................................إلى الدا
 يدخنا إعالمكع بأّف مرخفشا: ....................................................................

 ...........................قج كفل بكفالة مالية ، السقاكؿ: .......................................
................................................................................................. 

 بخرػص العصاء رقع )                                                          (
 الستعمق بسذخكع : 

 ................( ديشار أردني.................................بسبمغ : ) ........................
.................................................................................................كذلظ ضسانًا 

عقج السقاكلة السػجد.  اللتداـ السقاكؿ لتشفيح جسيع التداماتو فيسا يخز أعساؿ اإلصالحات كالريانة بسػجب أحكاـ 
السبمغ السحكػر أك أي جدء تصمبػنو مشو بجكف  -بسجخد كركد أكؿ شمب خصي مشكع  -كإنشا نتعيج بأف نجفع لكع 

أي تحفظ أك شخط / مع ذكخ األسباب الجاعية ليحا الصمب بأف السقاكؿ قج رفس أك أخفق في تشفيح التداماتو فيسا 
ب العقج ، ككحلظ برخؼ الشطخ عغ أي اعتخاض أك مقاضاة مغ جانب يخز أعساؿ اإلصالحات كالريانة بسػج

 السقاكؿ عمى إجخاء الجفع .
 

كتبقى ىحه الكفالة سارية السفعػؿ مغ تاريخ إصجارىا كلحيغ التدمع الشيائي لألشغاؿ  بسػجب العقج كقياـ السقاكؿ 
 اء" عمى شمب صاحب العسل .بإكساؿ الشػاقز كاإلصالحات السصمػبة ما لع يتع تسجيجىا أك تججيجىا بش

 تػقيع الكفيل/ مرخؼ:....................
 

 السفػض بالتػقيع : .......................      
 

 التاريػػػػخ  : .......................    
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 نسػذج إ خار بالسخالرة 8 –ج 
Discharge Statement 

 أقخ أنا السػقع إمزائي كخاتسي أدناه :

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

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

 نقخ نحغ السػقعيغ إمزاءاتشا كخاتسشا في أدناه :

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

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

 دنيًا .بأنشا قبزشا مغ ................................ مبمغ ) .....................( ديشارًا أر 

 كذلظ قيسة الجفعة الختامية عغ مذخكع إنذاء :

 مػضػع العصاء رقع :

نرخح بسػجب ىحا اإلقخار أنشا قج قسشا بتقجيع كافة مصالباتشا الستعمقة بالعقج كبيحا فإنشا نبخئ 

غ أي حق أك ذمة......................................................... كحكػمة السسمكة األردنية الياشسية م

 عالقة بالسذخكع السبيغ أعاله إبخاء مصمقًا .

 كعميو نػقع تحخيخًا في ...................................

 اسع الستعيج : ............................................

 اسع السفػض بالتػقيع: ...................................

 ...........................تػقيع السفػض بالتػقيع: .....

 

 الخاتع:
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 نسػذج إ خار بالسخالرة      9 –ج 
Discharge Statement 

 أقخ أنا السػقع إمزائي كخاتسي أدناه :

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

 مزاءاتشا كخاتسشا في أدناه :نقخ نحغ السػقعيغ إ

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

 بأنشا قبزشا مغ ................................ مبمغ ) .....................( ديشارًا أردنيًا .

 مية عغ مذخكع إنذاء :كذلظ قيسة الجفعة الختا

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

 مػضػع العصاء رقع :

نرخح بسػجب ىحا اإلقخار أنشا قج قسشا بتقجيع كافة مصالباتشا الستعمقة بالعقج كبيحا فإنشا نبخئ 

............................................. كحكػمة السسمكة األردنية الياشسية مغ أي حق أك ذمة............

 عالقة بالسذخكع السبيغ أعاله إبخاء مصمقًا .

 كعميو نػقع تحخيخًا في ...................................

 اسع الستعيج : ............................................

 لسفػض بالتػقيع: ...................................اسع ا

 تػقيع السفػض بالتػقيع: ................................

 الخاتع:
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 12 -ج 
 إ خار متعمق بالجفعات األخخى 

 أقخ أنا السػقع إمزائي كخاتسي في  أدناه .......................................................
 نقخ نحغ السػقعيغ إمزاءاتشا كخاتسشا في أدناه...................................................

أنشا قج اشمعشا عمى ما كرد في شخكط العقج كنخفق فيسا يمي إقخارًا مػقعًا مغ قبمشا حدب األصػؿ نقخ فيو بجسيع 
سباشخة كغيخ السباشخة كأي شيء ذك قيسة مادية كالتي العسػالت أك أتعاب االستذارات أك أتعاب الػكالء أك غيخىا ال

تع دفعيا إلى شخز مغ " اآلخخيغ" كنخفق شيًا كصفًا مفراًل ليحه الجفعات األخخى كلسغ دفعت كسببيا سػاء" تع 
دفعيا أك كانت ستجفع بذكل مباشخ أك غيخ مباشخ مغ قبمشا أك نيابة" عشا أك مغ قبل مقاكليشا مغ الباشغ أك نيابة" 
عشيع أك أي مػضفييع أك ككالئيع أك مسثمييع ، كذلظ فيسا يتعمق بالجعػة إلى تقجيع العخكض الخاصة بتشفيح ىحا 
العقج أك عسمية السشاقرة / السداكدة نفديا أك اإلحالة  عمى السقاكؿ أك السفاكضات التي تجخي إلبخاـ العقج أك مغ 

 أجل تشفيحه فعاًل .
خصيًا إلى الفخيق األكؿ عمى الفػر عغ كجػد أي دفعات بسا في ذلظ عمى سبيل كسا كنتعيج بأف نقجـ ترخيحًا 

السثاؿ كصفًا مفراًل لدبب ىحه الجفعات كذلظ بتاريخ قيامشا بالجفع أك تاريخ إلدامشا بالجفع أك تاريخ إلدامشا بالجفع 
تحت السادة السذار إلييا أعاله حاؿ أييسا يحجث أكاًل كسا كنخافق عمى قياـ الفخيق األكؿ باتخاذ اإلجخاءات السبيشة 

 حجكث أي مخالفة أك إخالؿ مغ قبمشا بأحكاـ العقج .
 كعميو نػقع تحخيخًا في       /      /

 اسع الستعيج: ........................................................
 اسع السفػض بالتػقيع: ..............................................
 تػقيع السفػض بالتػقيع: ............................................

 الخاتػػػػع : ......................................................
عمى السقاكؿ تقجيع اإلقخار الستعمق بالجفعات األخخى كفي حاؿ عجـ قيامو بجفع أي عسػالت أك أتعاب عميو  *   

قخار السقجـ مشو، ككل مغ ال يقجـ ىحا اإلقخار سيخفس عخضو ، كعمى السقاكؿ كضع أف يحكخ ذلظ في اإل
 اإلقخار في ضخؼ مغمق مشفرل عغ العخض .
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 11-ج 
 إ خار متعمق بالجفعات السسشػعة

 
 

 أقخ أنا السػقع إمزائي كخاتسي في  أدناه ......................................................
 لسػقعيغ إمزاءاتشا كخاتسشا في أدناه...................................................نقخ نحغ ا

أنشا قج اشمعشا عمى ما كرد في شخكط العقج كنخفق فيسا يمي إقخارًا مػقعًا مغ قبمشا حدب األصػؿ ، نقخ فيو بأنشا لع 
ب ككالء أك غيخىا سػاء" بذكل مباشخ أك نقع بجفع أي مبالغ سػاء" كانت عسػالت أك أتعاب استذارات أك أتعا

غيخ مباشخ كلع نقع بتقجيع أي شيء ذك قيسٍة ماديٍة كلع نقع بإعصاء كعػد أك تعيجات لجفع مثل ىحه السبالغ أك 
تقجيع مثل ىحه األشياء سػاء" مباشخة" أك بالػاسصة ، أك بغس الشطخ عسا إذا كاف ذلظ قج تع مغ قبمشا أك نيابة" 

كليشا مغ الباشغ أك نيابة" عشيع أك أي مغ مػضفييع أك ككالئيع أك مسثمييع إلى الفخيق األكؿ ، عشا أك مغ مقا
كيذسل ذلظ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ أي " مػضف " بغس الشطخ عسا إذا كاف يترخؼ برفةٍ  رسسيٍة أـ ال 

مية السشاقرة / السداكدة نفديا أك ، كذلظ فيسا يتعمق بالجعػة إلى تقجيع العخكض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أك عس
 فعاًل .  اإلحالة عمى السقاكؿ أك السفاكضات التي تجخي إلبخاـ العقج أك مغ أجل تشفيحه

كسا كنتعيج بأف ال نقػـ بتقجيع أي دفعات مسشػعة أك نعج بتقجيع مثل ىحه الجفعات سػاء" مباشخة" أك بالػاسصة 
ليشا مغ الباشغ أك أيًا مغ مػضفييع أك ككالئيع أك مسثمييع إلى أي " كسػاء" أكاف ذلظ مغ قبمشا أك مغ قبل مقاك 

 مػضف " فيسا يتعمق بعجيل ىحا العقج أك تججيجه أك تسجيجه أك تشفيحه .
 كعميو نػقع تحخيخًا في       /      /

 اسع الستعيج: ....................................................
 .........................................اسع السفػض بالتػقيع: .

 تػقيع السفػض بالتػقيع: ........................................
 الخاتػػػػع : ................................................

ت أك أتعاب عمى السقاكؿ تقجيع اإلقخار الستعمق بالجفعات السسشػعة كفي حاؿ عجـ قيامو بجفع أي عسػال *   
عميو أف يحكخ ذلظ في اإلقخار السقجـ مشو، ككل مغ ال يقجـ ىحا اإلقخار سيخفس عخضو ، كعمى السقاكؿ 

 كضع اإلقخار في ضخؼ مغمق مشفرل عغ العخض .
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 المجشة الجائسة لمفيجيظ
 ـــــــــــــــــــ
 

 

 
 يشجس يحيــى الكدبـمعصػفة مجيخ عام دائخة العصاءات الحكػميـة/ رئيـذ المجشـة/ الس -1

 معالـم السيشــــجس داوود خمـــف  -0

 عسيــج كميــة اليشجسـة مـغ الجامعـة األردنيـة/ الجكتـػر ضيـف المـو الجالبيــح -3

 مداعج األميغ العام لذؤون األبشية /وزارة األشغال العامة واإلسكان/ السيشجسة سشاء الشاضـخ -4

 لصخق  وزارة األشغال العامة  واإلسكان/ السيشجس سامم ىمدومداعج األميغ العام لذؤون ا -5

 مجيـــــخ السشا رــات / دائــخة العصـاءات  الحكػميـة / السيشجس دمحم اليدايسو -6

 سعــادة نقيــب  مقاولـم اإلنذــاءات  األردنيـيــغ / السيشـجس سيـة السجالـم -7

 ــغ / السيشــجس وائــة  الدقـــاسعــادة نقيــب  السيشجسيــغ األردنيــيـ -8

 مشــجوب دائـخة العصــاءات الحكػمية /  مقخر المجشــة  / السيشجســة ناديا  األحسج -9
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 الجدء الخامذ
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 و متصمبات صاحب العسة  السػاصفات الفشية الخاصة -أ
 ة :سالع باتممتص -1

ككسا ىػ مبيغ في ججاكؿ الكسيات كحدب تعميسات السيشجس بتشفيح اعساؿ السذخكع ىي القياـ اءاف االعساؿ السذسػلة ضسغ ىحا العص
 السذخؼ كذلظ بسػجب:

 ) الجدء االكؿ كالثاني( 2007دفتخ عقج السقاكلة السػجد  -1
 الجدء الثالث : السػاصفات الخاصة كمتصمبات صاحب العسل-2
 الجدء الخابع : ججاكؿ الكسيات. -3
ات العامة : ) كما شخا عمييا مغ تعجيالت ) ما لع يذار الى مػاصفات اخخى( كتعتبخ جدء ال يتجدأ مغ كثائق العصاء السػاصف -4

 كتقخأ كتفدخ عمى ىحا االعتبار(.
 1992اعساؿ تسجيج خصػط السياه كممحقاتيا الرادرة عغ سمصة السياه سشة  -أ    
 .2004ادرة عغ المجشة العميا لشػعية السياه سشة اسذ كمعاييخ تصييخ شبكات مياه الذخب كالر -ب    
كما شخأ عمييا مغ  1996السػاصفات العامة لالعساؿ االنذائية كالسعسارية الرادرة عغ كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف لدشة  -ج    

 تعجيالت .
 كػدات البشاء االردنية لالعساؿ الكيخبائية كالسيكانيكية. -د    

 ى يذار الييا في كثائق العصاء.اي مػاصفات اخخ  -5
  السخصصات. -6
 تعميسات السيشجس. -7
 اية مالحق ترجر عمى كثائق العصاء. -8
االعساؿ االنذائية بسػجب السػاصفات الفشية العامة العساؿ انذاء السباني الرادرة عغ كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف  عتشفح جسي -9

) ما لع يذار الى مػاصفات اخخى( كتعتبخ جدء ال يتجدأ مغ كثائق العصاء كتقخأ كتفدخ عمى  كما شخأ عمييا مغ تعجيالت 1985سشة 
 ىحا االعتبار .

جسيع السػاد السدتعسمة يجب اف تكػف مغ اجػد االصشاؼ كسا كاف السرشعية يجب اف تكػف بسػجب السػاصفات كبسدتػى  -10
 مستاك يػافق عميو السيشجس السذخؼ.

 :ةسعلع ا مػ  - 0
 كحدب السخصط السخفق. محافطة السفخؽ -البادية الذسالية-الججيج الكـػ االحسخئخ ب

 

 :  لعسااأل وصف
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:االعسال السصمػبو ضسغ وثائق العصاء مسا يممن ػتتك -و   

( ـ شامال جسيع االعساؿ مغ حفخيات كشسع كخخسانة بقػة 3×3×3ػريج كعسل كتذغيل غخفة لمػحات كيخبائيو قياس ) ت -1
يـػ كحجيج التدميح لمقػاعج كاالعسجه كالدنانيخ كالدقف كالشطافو كالصػبار كاعساؿ الصػب  28( بعج 2كغع /سع 250عغ ) كدخ ال تقل

" كعدؿ الدصح زفتو ساخشو ككل مايمـد حدب السخصصات كالسػاصفات كمػافقة 4كالخبذ كالترػيشو كمجة السيالف كالسدراب قصخ 
كعسل قرارة داخمية كخارجية ثالثة كجػه لمغخفو كالترػيشو شامال تػريج كتخكيب رخاـ  السيشجس السذخؼ كسا يتزسغ العسل تػريج

سع لمذبابيظ كاالبػاب كحدب السػاصفات كالسخصصات كمػافقة السيشجس السذخؼ كسا يتزسغ العسل تػريج كتخكيب باب  3سساكة 
ع القصع السعجنية الالزمة كالغاؿ سيمشجر كالجىاف ممع( شامال جسي 1.5( ـ كبذ عمى الػجييغ مغ صاج سساكة )2×1حجيج مزغػط )

الدياتي ثالثة كجػه كجسيع ما يمـد بسػجب السخصصات كالسػاصفات كتعميسات السيشجس كسا يذسل العسل تػريج ك تخكيب شباؾ معجني 
ت كمػافقة ممع شامال أعساؿ الجىاف حدب السخصصات كالسػاصفا 1.5( ـ.مرشػع مغ الراج سساكة  0.6× 1.5صشف لػفخ )

( ثالثة كجػه مع الحف كاالسعجػنو حدب األلػاف السصمػبة 3السيشجس السذخؼ كسا يذسل العسل تػريج كعسل دىاف بالستيكي أممذغ )
كذلظ لألسقف كالججراف مغ الجاخل كالخارج حدب السخصصات كالسػاصفات كمػافقة السيشجس السذخؼ كسا يذسل العسل تػريج كعسل 

( 2كغع /سع 250سع بقػة كدخ ال تقل عغ ) 12ـ حػؿ الغخفو مغ الخخسانة السدمحو سساكة 1كاالرصفو بعخض مجة مرقػلو لمغخفو 
يـػ شامال الحجيج كالحفخ كالصسع كعسل الفػاصل اإلنذائية ككل ما يمـد حدب السخصصات كالسػاصفات كمػافقة السيشجس  28بعج 

عساؿ الكيخبائيو لمغخفة بحيث تشفح التسجيجات الكيخبائية في الدقف كفي السذخؼ كسا يذسل العسل تػريج كتخكيب كتذغيل جسيع اال
الججراف داخل مجاميظ الصػب كتحت القرارة شامال االسالؾ كالكػابل باألقصار السشاسبة مع السػاسيخ كالعمب الخاصة شامال لػحة 

( كنطاـ تاريس بسػجب االسػاصفات 2كاط عجد ) 120 قػاشع كنيػف مددكج كابخيد ككحجات لالناره الخارجيو ذراع قريخ زئبقيو بقجرة
 .الخاصة كتعميسات السيشجس السذخؼ

سع باالرتفاع السبيغ عمى السخصصات  5×5ممع كفتحة 2.9تػريج كتخكيب سياج  معجني مكػف مغ شخيط شبكي مدئبق سساكة  -2
عسػديا" كل ثالثة أمتار بجبر كخخسانة عادية ممع مثبتة  50×100( قياس I Beamكيذسل الدعخ تػريج كتخكيب أعسجة مغ حجيج )

يػما"حدب السخصصات كالسػاصفات  28بعج  2كغع/سع 180%( كبقػة كدخ صغخى ال تقل عغ 30% ك الجبر70)ندبة الخخسانة 
ؾ شائكة كالدعخ لمستخ الصػلي لكامل ارتفاع الدياج يذسل الحفخ كجسيع السػاد كاألعساؿ بسا في ذلظ تػريج كتخكيب كشج ثالثة أسال

عمى الجدء العمػي السائل كاثشاف قصخياف ككحلظ تجعيع الدكايا باتجاىيغ كدىاف األعسجة بجىاف مانع لمرجأ ثالثة كجػه كالدعخ يذسل 
 180سع مغ الخخسانو بقػة كدخ صغخى ال تقل عغ  30سع كارتفاع  20تػريج كصب كعسل زنار سفمي عمى شػؿ الدياج بعخض 

شامال الصػبار كجسيع األعساؿ الالزمو بسػجب الذخكط الخاصة كالسخصصات كالسػاصفات كحدب  تعميسات يػما"  28بعج  2كغع/سع
 السيشجس السذخؼ .

" جمفشايد كزف خفيف  كمثبت عمييا شخيط شبكي 2ـ( مكػنة مغ ذرفتيغ مرشػعة مغ مػاسيخ2×ـ5تػريج كتخكيب بػابة لمدياج ) -3
ممع كالدعخ يذسل تػريج كصب خخسانة مدمحة قػة تحسل  2.9سع سساكة  5×5ي مدئبق مساثل لذخيط الدياج مغ شبظ قياس

سع  40×40شامال أعساؿ الحفخيات كالصػبار لمقػاعج كالدنانيخكاألعسجة الخخسانية السدمحة كيكػف شػبار األعسجة  2كغع/سع250
مقػاعج كاالعسجه كالدنانيخ كالدعخ يذسل أيزا ـ مغ الػاح فيخفيذ أممذ  كالدعخ يذسل تػريج كتخكيب حجيج التدميح ل 2.5بارتفاع 

الحف كالجىاف كجياف تأسيذ ككجييغ زياتي كالدعخ يذسل أيزا تخكيب األيادي كالغاؿ كالسفرالت كالجقػرة كالقفل كعسل زكايا رأسية 
 لسذخؼ .كعمػية كجانبية كتثبيتيا في األعسجة لمبػابة الخئيدية حدب السػاصفات كالسخصصات كتعميسات السيشجس ا
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سع بعج الجحل حدب تجخبة مارشل ، كالدعخ يذسل تدػية الداحة اك  7تػريج كفخش كدحل ككػي كعسل خمصة إسفمتية سساكة   -4
الصخيق حدب السشاسيب السصمػبو كميسا كانت الدساكو كذلظ بالحفخ في أي نػع مغ انػاع التخبة كالرخخ ...الخ ، كالدعخ يذسل 

صسع ضسغ السػقع كفي حالة عجـ صالحية أك كفاية ناتج الحفخيات يتع الصسع مغ مػاد مختاره كتجؾ الترخؼ بشاتج الحفخيات لم
% حدب تجخبة البخككتػر السعجؿ ، كيذسل الدعخ تػريج كخمط 95كتخص جيجا" بػاسصة السجاحل مع الخش بالساء كالجحل لجرجة رؾ 

حل مع الخش بالساء كيخمط كيجحل جيجا" بسجحمة إرتجاجية سع بعج الج 20(  سساكة B.Cكفخش شبقة أساس مغ البيذ كػرس )
% حدب تجخبة البخككتػر السعجؿ كالفخد يجب أف يكػف بػاسصة الجخيجر مع مخاعاة السيػؿ 100لمحرػؿ عمى درجة دؾ التقل عغ 

لتجخبة كيجب الخش مع عسل ا 2كغع /ـ 1.5( بسعجؿ M.C-70لترخيف مياه األمصار، كيذسل الدعخ تػريج كرش الػجة التأسيدي )
 بالخشاش السيكانيكي شامال جسيع الفحػصات الالزمة كحدب السػاصفات كتعميسات السيشجس السذخؼ .

 
حدب السصمػب شبقًا لمسػاصفات كفي األماكغ class C40  " 4 حفخ كتسجيج خصػط مياه مغ مػاسيخ دكتايل قصخ ج ك تػري -5

شبقًا … خشادؽ في جسيع أنػاع التخبة مغ صخخ كخخسانة كإسفمت الخ التي يحجدىا جياز اإلشخاؼ كالدعخ يذسل حفخ ال
لمسػاصفات الفشية السعتسجة كإعادة األكضاع مع التدػية كالصسع كالجؾ جيجًا كعمى شبقات كالتأميغ اسفل كاعمى الساسػره  مع كضع 

خارج السػقع شامال صب السقاشع الذخيط التححيخي السسغشط كيكػف الصسع حدب مػاصفات سمصة السياه كنقل ناتج الحفخ 
العخضية شامال" ربط الخصػط القائسة كالسقتخحة شامال" التيات كالسفف كاالدابتخ كاالكػاع كجسيع القصع الالزمة كالمحاـ كالعدؿ في 

بيا  حاؿ الخبط عمى خط قائع حجيج كالدعخ يذسل تكمفة فحػصات الزغط كالكمػرة كالغديل كجسيع فحػصات الشػعية التي تقـػ
مجيخية السختبخات كجسيع متصمبات العسل كيكػف الحفخ كاعادة الػضع حدب السػاصفات الفشية لػزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف 

 .كيكػف العسل ضسغ مشاشق االشغاؿ العامة حدب مػاصفة االشغاؿ العامة

شاماًل خخسانة الشطافة  RCEمسػاسيخ لعسل تغميف ل Ready mixيػما(  28بعج  2كغع/سع250تػريج كصب خخسانو مدمحو ) -6
كالصػبار كحجيج التدميح كالحفخيات كاعادة الصسع كنقل الفائس كاعادة االكضاع.الخ ككافة االعساؿ التابعة كالكسية تقجيخية كاذا لـد 

 .االمخ

يب كجسيع االعساؿ الالزمو ػريج كتخكيب مجسػعة تجييدات البئخ كالخبط عمى فػىة البئخ،شامال" المحاـ كالعدؿ كالقز كالتخكت-7
 .بار25عمسػًا أف الزغط االسسي لمسفػاتيح كالقصع 

في  القائععشج البجايو عمى مجسػعة فػىة البئخ كعشج الشيايو عمى مجخل الخداف  "4كشبظ الخط السقتخح قصخ السػاد كالقصع تػريج  -8
 سخفقو.شامال جسيع االعساؿ التابعو كحدب السخصصات ال  الكـػ االحسخحـخ محصة 

 
 : عمى السقاول التقيج وااللتدام بسا يمم  -ز
 يحق لراحب العسة زيادة او تقمية الكسيات فم اي بشج بجون دفع اي عالوات اضافية لمسقاول  -1
يحق لراحب العسة عجم تشفيح اي بشج مغ بشػد العصاء  او فخوع البشج (  ويحق لو زيادة اي كسية بشدب غيخ محجده عسا  - 0

 فم ججول الكسيات واليحق لمسقاول السصالبة بـي تعػيس وتعتبخ الذخوط العامة والخاصة الغيو بيحا الخرػص   ىػ وارد

 االسعار الػارده بججاول الكسيات ىم اسعار ثابتة  -3
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 اعسال الخخسانو والحفخيات:  -ثانيا 
اك السدمحو لمحرػؿ عمى خخسانو خاليو مغ يجب استعساؿ الخجاج السكانيكي عشج صب جسيع انػاع الخخسانو العاديو  - 1 

الفجػات اك التعذير كيجخي تعييغ نػعية الخجاجات كمجة الخج مغ قبل السيشجس، كفي جسيع االحػاؿ يجب اف تكػف 
عمى السقاكؿ ك يدتعسل الخجاج بسػجب السػاصفات ك ( رجو في الجقيقو 5000الخجاجات مغ الشػع الحي يعصي ما ال يقل عغ )

 احتياط. قع العسل قبل البجء بالرب بخجاجيغ صالحيغ لمعسل، كاحج لالستعساؿ كالثانياف يدكد مػ 
 كيتع ايشاع كتخشيب الخخسانو بسػجب السػاصفات. (اياـ 7يجب اف تحفظ الخخسانو رشبو لسجة ال تقل عغ ) -2
مب خصي الخح السػافقو يحطخ السباشخه برب الخخسانو قبل الحرػؿ عمى مػافقة السيشجس الخصيو كعمى السقاكؿ تقجيع ش -3

 ساعو. 24عمى الرب قبل فتخة ال تقل عغ 

عمى السقاكؿ تشفيح ما تشز عميو السػاصفات الفشيو العامو بخرػص الخخسانو في االجػاء الحاره كالبارده كحدب تعميسات  -4
 كمػافقة السيشجس.

خبخيو الالزمو لمسػاد كفقا لسا كرد في لغاية ضبط جػدة السػاد كالخمصات الخخسانيو، عمى السقاكؿ اجخاء الفحػصات الس -5
 السػاصفات الفشيو العامو كعمى اف يقـػ بفحز الخمصات الخخسانيو بذكل دكري كسا يمي:

 يػما. 28 بعج اسبػع كالثالثو الباقيو بعج 3مكعبات مسثمو بحيث تفحز  6خخسانو تؤخح عمى االقل  3ـ50لكل -
  .يػما 28بعج اسبػع كالثالثو الباقيو بعج  3 مكعبات تفحز 6، تؤخح لكل يـػ صب اذا كاف الرب عمى مخاحل  -     

مبيشا فييا اشػاؿ كاكزاف  ( Bar-Schedule Binding) عمى السقاكؿ تقجيع الججاكؿ الخاصو بتشفيح مخصصات حجيج التدميح  - 6 
 حجيج التدميح لسسثل السيشجس بغخض اعتسادىا قبل التشفيح.

يػمًا  28بعج  2كغع/سع 250سدتعسمة في كافة أعساؿ العصاء تكػف بقػة كدخ مكعبي صغخى ال تقل عغ الخخسانة السدمحة ال - 7 
 ) ما لع يحكخ خالؼ ذلظ (.

يػمًا  28بعج  2كغع / سع 200الخخسانة العادية السدتعسمة في كافة أعساؿ العصاء تكػف بقػة كدخ مكعبي صغخى ال تقل عغ  - 8 
  ) ما  لع يحكخ خالؼ ذلظ (.

اذا استجعت شبيعة التخبو بعج التحقق مغ قجرة تحسميا اجخاء تعجيل عمى مشاسيب الحفخيات اك ابعادىا بديادة العسق اك العخض   -9 
  .لو االعتخاض اك شمب زياده في االسعار اك كمييسا فعمى السقاكؿ تشفيح ىحه االعساؿ كال يحق

 التي  يأمخ بيا حدب االبعاد كاالقيدة السبيشة عمى السخصصات أك صافياً  اً تكاؿ أعساؿ الحفخيات بالستخ السكعب كيال" ىشجسي –10
تكاليفيا مذسػلة  ضسغ  ( كتعتبخ Working Spaceالسيشجس  كال يجفع  لمسقاكؿ عالكة  الحفخيات  مدافات  العسل ) 

 االسعار االفخادية  العساؿ حفخيات االساسات ما لع يحكخ خالؼ ذلظ. 
ي حالة عجـ صالحية أك كفاية ناتج الحفخيات عمى السقاكؿ تػريج شسع مغ خارج السػقع مغ مػاد مختاره يػافق ف :اعساؿ الصسع -11

لكل الجحل باالجيده السيكانيكيو ك سع مع الخش بالساء 20عمييا السيشجس، كيتع الصسع عمى شبقات ال تديج سساكة كل شبقو عغ 
  .حتى الػصػؿ لمسشدػب الالـزشبقة 

اد السختاره السدتعسمو لمصسع مغ مػاد مشاسبو كمػافق عمييا خاليو مغ الفزالت كالذػائب كمتجرجة  لمحرػؿ عمى تكػف السػ  -
يكػف محتػى ك في أي اتجاه  (مع50درجة الجؾ السصمػبو كاف ال تحتػي عمى الحجاره اك قصع الخخسانو التي يديج حجسيا عغ )

( كتكػف الكثافو الجافو القرػى ليا اكثخ 1377) ا لمسػاصفات البخيصانيو رقع( شبق10( اقل مغ ) Plasticity Indexالمجكنو ) 
 حدب فحز بخككتخ القياسي لمكثافو .  (3غع/سع1.6مغ )
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 .تعتبخ تكاليف أعساؿ تػريج مػاد الصسع كعسمية الصسع مذسػلة ضسغ أسعار الحفخيات مالع يحكخ خالؼ ذلظ -  
 يق:تشدلا - 4
ة ت كشخكالااالتر ةككشخ  رسخك لا ةر دااك  يوعشلسا يومجلبكااف كالعامة كاالساؿ غالشارة اكز  عق مبلسدايق دلتشاية لدؤك مكؿ السقامى ع

 ؽ خ صلت اك قخب احاك ت سل فيعلم اتيالجيات السعشيو لمحرػؿ عمى مػافقات ابممتصيع سجيع تقجك  يو رسسيو اخخى ج ةايك  الكيخباء
التحػيالت  اك يوخ ححيتلت ااشار الاك  رك خ سلا تاار شايا يف اسب ىحه الجيات تمباكمتصت ابتعميس جيققاكؿ اف يتسلا ىمعك  صفور الكامو اعلا
 بختاذ تع كاتعالجفع لمسقاكؿ لقاء ىحه االعساؿ اية ي الك  صمباتستال عيسجك  خللخاصو ... ااؾ مالذاه كاالسة الياجد كحساػ الحك 
 سصمػبو.لاؿ اسعالل ديوخافالا رسعااال سغضلو ػ ذسم
 ية :لما فمة عسال - 5
ح أي جدء يفشلت كؿات لمسقايسالتعم راججس اصشيسة القػافسب ى خ اخ وصسمة اي كا سجشيسلاثل سم كس اجسيشسل اك اللعا حبرال حقي

جكف اية بك ؿ اسعت كتشفيح االاسيمعتلا تداـ بيحهلاال سقاكؿلى امكعكذلظ في الحاالت التي تتصمب ذلظ  يلملاات ساع يؿ فعساالمغ ا
 . اء ذلظلق واضافي تاك عال

 
 يغ:ملتبوا وصاخلا كال ماال ضسغ سالعاال - 6
شاغمييا  راضي اكالا هىح حابصاضة فاك م ال عغك يكػف مدؤ  للعسا إف صاحبفو صلخاافي االراضي  تشفيح العسل كػف يسا ثحي

جس سيشلكال سعال حبصاع الستفق عمييا م وعدخ لاسل بعال اكؿقلسا ةكليؤ مد ف كػ كتي راضي ىحه االفكر خ مكالحرػؿ عمى حقػؽ 
 اشخه في اعساؿبسلل اقبعصاء، ك لكط اخ ش يف كارد ػكسا ى مو فيياعس ةعخ كسو صاخلا تاكمتسسلا ىحهخػؿ دمو د ع ميع عغكاعال

 هىح حػ سصالة ح ىميا عيماغش كا الؾاالمه حىب حمع صا دجليك  الخاصو يتػجب عمى السقاكؿ اف يتفقؾ الماالفي  تخيالحفا
ظ فتحلحي يا سسيشجلا جةسداعدجالت بلا حهى سلتعك  اعضعادة االك و كا و خاصياشعاىخ تتصمب ػ ضية لى اا وره خاصاشا االمالؾ مع

 ذلظغ عذأ شي قفتػ  يخ اكختا كا بو باية اجػر عغ اية اعساؿ اضافيوالصسلؿ اقاك سمق ليحالك ت كالدجالت، ايقتفاالمغ ىحه او بشدخ
 صاء  .علا ضسغ اسعار ولسػ ذم يفالتكال ختبتع حيث

 
 ض :فػنو تحت االر لسجافق اسخ لا - 7
افق السجفػنو تحت سخ لا عمىطو فالسحكا غكبسدؤكليتو لتحجيج االما قمتعت يتلاامو ك علا فاتصسػالا يف دػ بشالكؿ اف ُيخاعي السقامى ع

ج يـ السقاكؿ بتحجػ قكي رو،ختسال تاالسخافق مغ الجي هىح عقػاغ معو امالت تامػ معسلرػؿ عمى احميو العك  االرض كالسشذئات
 ـقياال ؿك سقاالى مع ت،اشذئسكال قفسخاالتدبب ليحه ت خاراض ةيأو ك صاخلاتو قنف ىمكعو يذتيتف خفح لسع قيشخ  غا عقمدب اشيكاما
 س.سيشجات السيعمت دبكح لعقجا يفو قالعال ذات ػدالحيا عمى نفقتو الخاصو شبقا لمبشاصب
 
 ل :اولسقاػا متخجدم - 8
 سيجيشمك  عمجيخ مذخك  غمػف تكي فحشز ماجيك  يفالعجد الكاب خلا جد ...عك  اتالييو مشاسبو ك ائذنات اد جييتفظ بتيح اف كؿقالسا مىع
سل العحجع  عغخ طالش بغس جحاك اف  يف جدهتعمػاقع م فيالعسل  غمسكشو ي اغ مسياديعؿ اسكع هخ ميؿ ساكعغ بياقمخ غ ك يداحمقع ك مػ 
 مجة العصاء. غافقة السيشجس ضسػ مك  تافاصسػ لمقا بش يولو السحاال ساؿعالا يعمتع تدياف ك  نامج السػافق عميوخ الب حدبك عو قػاكم
 : سالعالااه سيلا - 9
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 بحاخجمي صدتيو كمخجمتدلو كماعساؿ عستسال للعسع اقمػ  يف اهسيال غمو اتياجتاحع سييغ جتام غع المدؤك  كؿقاالس كػف ي - 1
فق اػ ) ي نطيفو وكعياي ف ايشيد غديل( كتخلاك  عيعقكالتط غزز الحفظ لذي ا فج بسعقلاا حلو بيػ سذسالاؿ سالعايح فالعسل كالسيشجس )لتش

 صو. اخلعمى نفقتو ال ك لعسا يخس غسزتل ويفاكلا تايسكلاب(  سجشيسلا عمييا
 مىع ػؿرالح(  عسللاو فيسكغ لمسقاكؿ )بعج مػافقة صاحب مش بيكقخ ل اسعال عمػقفي و صدمابع لمتاه يسلم رجرم خفػ ت اؿح في -2

 كا جير ايرلا ةصاسػ باه يلسا لقى نفقتو الخاصة ( بشمعك السقاكؿ ) ـ يقػ  اف جه عمىستعسالخسسيو ال هيخ علتدا بلقاماه سيلا غو متاجاياحت
 سيشجساه يػافق عميو المي داعج كيبخ تل ك لعسا سياه الى مػقعلا راؿيلالزمو الا سجيجاتتلاكعسل  حيقصع كالسفاتكال يخساػ سلا خيفػ ت
 غيد ختال غماكاة ناصيل ك ـ بتذغيػ قعميو اف يك  ،جقعلاسل في ىحا علا ءاينتج اشع ادلعجاك  تاجيجستله احالة ىاز ك عشيو سال هياالس ارةدكا
اف الحي يكػف سكلا الىيج ك د التصو قنقل السياه مغ شل قتوسؤ عساؿ الالفة ااكك وكلستحخ ااريج يات كالرسزخلاك ت اليصػ تلاك  خيساػ سلاك 

 .بحاجو اليو 
 
 

 : ءيانتاال  وع عشجذخ السمغ جداء ا ستعسالا - 12
 حىايتشف مغ ءايتنالغ احيمباشخه  كعخ لسذامغ  ءك اجداا دءجأي  لغيتذك ا اؿعسست( في ا اذا رغب في ذلظ) لحق ا سلعلا حبرال

 سلعالة ئسالم ك عجـا تب ضياع الػقبدب وفيضاا تاعفد ةيال قحلا ويصعيا ؿك  ونايرلاه اجو تتلياك مدؤ  مغ ؿك سقالالظ ذيعفي  كال
 مغ قبل صاحب العسل .ل سعليحا ال ةنتيج الي تعخضيف ايسكغ ي الت
 

 : ولخاصا قصعلاو  فاتيحوالس سيخالسػ اات سيك - 11
 لقصعػاسيخ كاسلا غم عػ ن لك غم وبػ مصسال ؿاػ شالاكج مغ اسيخ كالتسػالاخصػط ل حامد ليعس مى السقاكؿ افع يخػاسلسا بشم قبل

 ؿ .ساعـ االساتو المز اصو الاللخكالقصع ا لسفاتيحاالسالئسو ك 
ل اف ياخح سلعب احصارغب  ذاا امؿ، اك سقالا ايسمتحي اؿعستالسللسصمػبو ت ااكسيلغ اعيج د لسػاسيخ كالقصع تغ امات يكس ةكاي

 هىح يقصع فلا هحريج ىػ ت ػف كي% ( ك  15)  ائجاً ز  الماك ايشسثلمسقاكؿ ع فيجف القبدتيا ملاسعتاسيخ كالقصع السسػ لا مغ هلدائجا تالكسيا
 لسيشجس .ا تاستعمي بدحالعسل ب ات صاحدعي مدتػ لو فالحا
 

 خ فحز السػاد :بمخت  - 10
عمى السقاكؿ تدسية مختبخ لفحز السػاد مؤىل كمعتسج لجى الجيات السخترة كمػافق عميو مغ قبل سمصة السياه كذلظ إلجخاء كعسل 

 السيشجس.ككحلظ الفحػصات التي يصالبيا الفحػصات السصمػبة بأنػاعيا السختمفة حدب شخكط كمػاصفات العصاء 
عمى السقاكؿ إرساؿ كإحزار العيشات إلى كمغ السختبخ )أك إحزار جياز السختبخ إلى مػقع العسل كذلظ حدب شبيعة كنػع -

 األعساؿ.ندخ مغ كل تقخيخ(كجسيع ما يمـد لتشفيح ىحه 3الفحز(كإحزار التقاريخ )بػاقع 
 العصاءإعادة إجخاؤىا كتكاليف أعساؿ السختبخ كتحزيخ التقاريخ مذسػلة ضسغ أسعار  أكتعتبخ تكاليف إجخاء الفحػصات -
ال يجػز السباشخة بتشفيح أك بترشيع أك تػريج أية مػاد ما لع يقجـ السقاكؿ السخصصات التشفيحية ليا كالحرػؿ عمى مػافقة السيشجس -

 عمييا مدبقًا.
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 (   Sign  Board   عالسذخو ة سيتد ةلػح - 13
اس يل( ققاالى عمة حجاك ) كعخ سذالة سيتدة ػحيع لجكتق كعسل دجييت ،للعسامػقع  ـتالساخ يسبػع مغ تار ا خالؿك  ؿسقاك لا مىع
 ػضػح ما يمي:ب يياسات السيشجس كمبيشا عميمعب تدكح ذخكعسلاغ مػقع م حف كاضامك يمثبتو ف( لقالا ىمتخاعم1.00×2.00)
 اء .العص كرقع السذخكعاسع  - 1
 سياه ( .المصة س)  ظسالال عسا - 2
 سذخفو عمى السذخكع .الو جيالع اس - 3
 .  نواعشػ ؿ ك ك سقالع اسا - 4
 عسل كمجة العصاء.الء بجخ ريتا - 5
تثبت  ،عم2 ةكامفغ سسجاج مص كالػجو مغ و،يقصخ لو ايالتقػ  عم عم5× 50×50 سايق يةك داال ججيحمتيغ مغ  مغ اشار وػحمال ف تكػ ت
 .سبشام اسقيب يغيتانقاعجتيغ خخس خلرض دااال"مثبتتيغ في 2خقص غتير ػ اسم مىو عحػ لما

 . غفسجملا ص بالحجيجاساس خا فاجىبجو ػ ػيات كالقمع االشار كالت وتجىغ كامل المػح
 . لسيشجساػافقة مك ت ط حدب تعميساالخ جعكح ةعيػ نو ك جػ لم يائيشال فاىلجا ف ف لػ كػ ي

 .ءاصلعا ارسعا سغض لوسػ مذغ السذخكع، م ءنتيااالتيا عشج لاز كا حولمػ ا كيبج كتخ يػر يد كتتجييف الكت تبختع
 

 ج :قالع صاتصمخ - 14
قو حمم كو ايريمفو اك تكثائق العصاء، كاية مخصصات معجلع م قولسخفاك ج العقحا ليا ىزيخ تحع ت يالتات صصلسخىي اج عقالت صاخصم

 قسػافلسقجمو مغ السقاكؿ كاو الييحشفتلكا صصات التفريميوخسلظ الحصاء ككعلا العسل في اعساؿ خسي شاءاثجس سيشليسكغ اف يرجرىا ا
 . سيشجسلا خصيا مغ قبل ياعمي
 
   :( Shop  Drawings   ويحفيتشالت صاخصسلا  - 
خصػط الرخؼ  جتسجي ؿاسالع ويتفريم ويتشفيح تاخصصم عسل السداحة لسدارات خصػط السياه كرسع كتجييد كؿقالسا مىع -

 الرحي كالسياه.
 AS  builtنتياء تسجيج أي خط يقـػ السقاكؿ بعسل السداحة الالزمة لعسل السخصصات السخجعية لألعساؿ كسا نفحت عشج ا-

drawing(شاماًل السدقط األفقي كالبخكفايلProfile كثالثة ندخ مصبػعة مغ ىحه )(كيقجـ السقاكؿ الشدخ األصمية )الذفافة
تكػف ىحه السخصصات مفرمة -ىحه األعساؿ مشتيية كقبل تدميسيا لمدمصة   السخصصات لمسيشجس لمسػافقة عمييا فبل أف تعتبخ

 -كمخسػمة بشفذ مػاصفات كمقاييذ كمخصصات الدمصة تكػف مادة السخصصات السخجعية األصمية مغ كرؽ جيالتيغ شفاؼ نػع :
       Pure White Permaterace Gelatin Transparent Unterable Film. 

(سع لمسداقط األفقية كالصػلية كتعتبخ تكمفة األعساؿ السداحية كتحزيخ ىحه 84X62كػف مقاييذ الػرؽ)ممع كت 0.07سساكة 
 السخصصات مذسػلة في أسعار العصاء.

يا يخ ذلظ( للسيشجس غا بمصي حيو )ما لعيفشتلا قجـ السقاكؿ السخصصاتيلع  اد مااي مػ  جريتػ  ع اكيرشتب هخ شاسبال زػ جي ال -
 ا .ييعم سجشيسال ةقفاػ م ىمع ؿػ رحلاك 



 
 محافطة السفخق   - البادية الذسالية-الججيج مذخوع استغالل مياه بئخ الكػم االحسخ

Page 49 of 100 
 C-T-W-2020-0079 

 

تدمع  كظ لحب يخص بكتا ػجبسالسقاكؿ ب غو معاالصميو مػق دخوشلمو افضاالب دخن ( ثالثة 3الى السيشجس )  كؿقالسا جـيق -
 س .جسيشلب امب شدك حالعسل ا عمػق يفيشجس سمل

 سيشجس .صمبيا اليت تعجيال كا تاطالحة ميا ـػ بترحيحقي فا ؿك اقسلا ىمع -
ترشيع لكا جكلية التػريؤ مد غلسقاكؿ ما فيتع ال اتصفػالساك  دهجيالا سخصصات اك السػاد اكال حهى ىعمجس يشسلاة فقػام فا -
 لعقج .ا تمباصتمات ك فصاالسػ  بدححو ك يالرحسات سقالبا
 ء .ار العصالو ضسغ اسعػ سذم ايىا كتقجيسد ييجتك  لتشفيحيوا تاصصخسلا داجعا  فيلاكت خبتعت -

 (  ecord  DrawingsR   يوعجخ ست الاصصخالس - 
التي تع  هالسيا طػ ة لخصمز ة الالحسدالل اسبع ـذخكع كقبل صخؼ الفاتػره الشيائيو اف يقػ لسا السقاكؿ كعشج استكساؿ اعساؿ مىع   -

 ) يلالصػ  كالسقصع قيفاالط دقال السامش( As Built Drawings) سا ُنفحت كاؿ سالعلية عسخجلت ااصصلسخا لعسلتشفيحىا 

Plan & Profile )  اشار ات  ظكحلك خالليا  سللعا تعي لتا رعػامذل سيخسالع االس ضحكال ذككبت صاخصلسا حهى يغتبك
د اػ سلا تتفاصيل كاقيدة كمػاصفااضح كل ك صات كبذصخسحه الى غيؿ، كتباسعح االيفششاء تثت اخ ضي ةفػنجأي مخافق م اقعػ لس

  فحت.كع كسا نخ سذعساؿ الا  يف ةعسمالسدت
 ية فتكمعالع ثاب قاطنبأقيدة مغ  ةجعيخ ت السصاخصلسا مىع شةبيلس( ايحاتسفال)كط السياه كتػابعيا خصػ  فةاك ربط ؿك سقاال ىمعك      

 .  اعساؿ الريانة  عشج ييالؿ اػ لػصالة ػ ؼ لديخ ذسال سجشالسي تاستعمي بدحعسل ك لع اقمػ 
ف ا بلق ياميع قوالى السيشجس لمسػاف تصاصخسلىحه ا غم وعبػ صم خدن ةثالث( 3) افو( كفذ)الو ميصاالخ شدالؿ تقجيع اك سقالعمى   -

 ةافقمػ  بعجك شجس. يسلا ايبمات يصطحية مالا يحمرتك جيل ؿ تعقاك سو، كعمى الصمدملبل تدميسيا قو ك يساؿ مشتيعااله ىحخ تبتع
 كالتالي: مةػ سة مخ السخجعي تصاع السخصيجقكتيد اكؿ تجيقسلا ىملسخصصات، عا حهى مىعجس شسيال

ذات دقة عالية كبسػاصفات  (GIS) يتع رسسيا باستخجاـ نطاـ السعمػمات الجغخافية (Plans)فقية لمذبكات السخصصات األ -1
تتصابق مع متصمبات أنطسة السعمػمات الجغخافية السعتسجة في سمصة السياه في السخكد كفي السحافطات، حدبسا كرد في السمحق 

عمسًا بأف عسمية التجقيق عمى مصابقة ىحه السخصصات لمسػاصفة سيتع مغ  ( السخفق بالجدء الثالث مغ كثائق العصاء، 1) رقع 
 قبل السختريغ بأنطسة السعمػمات الجغخافية في كحجة التخصيط كاإلدارة كسمصة السياه. 

خجاـ باقي السخصصات كالخسػمات السخجعية ) إنذائية، كيخبائية، ميكانيكية، مقاشع شػلية كعخضية ... الخ  فيتع إنتاجيا باست -2
 .(Autocad)ؿ اطاـ ن

 .اتصصسخاله ىحغ كامل م ( CD's )عة ندخ الكتخكنية رب( أ 4)  يعقجعمى السقاكؿ ت -
)                    :               سع62×84ياسق ؼغ شفايتؽ جيالر ك  يو مغمالصايو جعخ الس تاصصخسلا ؽ ر ك  ةيعػ ن ف ػ كت  -

Pure  White  Permatrace  Gelatin  Transparent  Unterable  Film, 0.07 mm thick  .) 

  .اءعصلا راعاس و ضسغلػ سة مذنيخك لكتاأل خشدالك  صصاتخالس دميع ىحهكتد ييتجك  يخحزكت يةاحسدالؿ ساعالا فيلاكت بختعت -

 
 . رباعتالافدخ عمى تك أ قخ تيا البعس ك عزلبو سممكء صالعا ئقثاك  بخعتت ء :العصاق ائثو  - 15
 العقج مسا يمي : ايحب صوخاالء صاعلا ئقثاك  ف ػ تكت         -
 . فالعإلا اييف اسب ءاصعلا ػةدع         -

 .2007الذخكط العامة لعقج السقاكلة السػجد لعاـ  : ؿك الا ءد جلا     
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 كيتزسغ : 2007لعقج السقاكلة السػجد لعاـ ينالثا دءجلا     
 . غرياقسشلمعميسات لتا  - أ           
 . ةصاخال طذخك لا -ب          
 تنالبياكات ياقاتفإلكا تاناسالزك ض خ الع اذجسن  - ج          

 ةيفاضإلا ةصاخلا طك خ ذلا -د 
 : لثثاالء جد ال

 .ك متصمبات صاحب العسل  السػاصفات الفشية الخاصة  -أ   
  .ةماعلا ةشيلفا اتفصاػ سلا - ب
 ججاكؿ الكسيات : الخابعء جد ال

 ت .صاخصلسا الخامذ :ء جد ال               
 

 : اءعصلق ائوثات ايولػ ا  -16

 تححؼ األكلػيات الػاردة في الذخكط العامو لمعقج ) الجدء األكؿ ( كتدتبجؿ باالكلػيات حدب التدمدل التالي : 
 ( .                     اكسمتاتفاقية العقج ) اذا  - 1
  .                                ) قخار االحالة( كتاب القبػؿ - 2
 .                      (عخض السشاقرة  العصاء) – 3
 اية مالحق عمى كثائق العصاء .   - 4
 الجدء الثاني - 2007دفتخ عخض السقاكلة السػجد لعاـ  -5
 الجدء االكؿ. - 2007دفتخ عخض السقاكلة السػجد لعاـ  -6
 الجدء الثالث أ. السػاصفات الفشية الخاصة كمتصمبات صاحب العسل -7
 الجدء الخابع  ججاكؿ الكسيات -8
 الجدء الثالث ب. السػاصفات الخاصة -9

             الجدء الخامذ السخصصات -10
أما إذا تبيغ أف ىشالظ غسػضا" في كثائق العصاء أك تبايشا" فيسا بيشيا ، فإنو يتعيغ عمى السيشجس إصجار التعميسات أك اإليزاح 

                                  الالـز بخرػص ذلظ .              
 

 غخافية :ػ فػتلر اػ الر -17
 ي:مي يسابيغ فػ ما ىسكك جسشيسلايات جيػ ت بدح سلعال خء تقجـ سياأثش عك خ ذسلا حيفتش مدؤكلية ترػيخ مخاحل اكؿقالس عمى

احة مد حلظ لكلكك (  لسع العقاػ ك مأع ) قػ سلي اة فخ خاصاىسطل سذخكع أكلم اـعلي امالك عفػتػغخافية لمسػقر صػ  ع أخحيت -
 ت .  كقع سخ ا فيس شجسيلمر ػ رلاه ىح يعء كتقجاذنة لإلررمخ
 يائية الش ؿك اقلسا لبةمصا مع ػررال حهـ ىقجكت ع ،خك ذسلات اشنذا عجسي ياءنإ جعبيا دنف خشاضسال هىح يخرػ ت دةعاإ  تعكي
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 الرػر مع هحقجـ ىتك  س ،شجدىا السيحجة ييشات زمخ تفعسل عمى لخ اسي جـقتؿ ضافية مغ الرػر خالإعة ػ مجس شيخ كل سليع -
 . كؿقامسل ابحدالى عم ةبلصال مك
(  Negatives) لبة          االد دخالشجسيع يع قجع تكيتة، دػ الج يةلاع ةيعنػ  غمك  ف سمػّ لالشػع ا مغ خرػيتال كآلة رػرلف اػ تك -

 . هخ يػ ع ترت مشطخل كمغ (  عم 125 × 100 قياس)  فاثش( إ 2د ) جة عر كصػ 
ػر رال عقجيتتع كي ،يخ ر لشااخ ك طمحجد عمييا كصف السشك رل فمش لبذك(  Negatives) لبة  الدا دخسيع الشج عيقجت يتع -
ع كاس ءعصالاكرقع  لػحة تذيخ إلى اسعخ طكل مش غسكيتزجس يشسال ياميعيػافق (  اتملبػ اكية ) تيسالب تامفغغ مسلسصبػعة ضا

 ة .ػر الر حخخ أيار تػرة ك رلا يف طخسشلقع اػ مك  صفكك كؿ اقالس
 اء.عصلا دػ شبل ةاديخ سعار اإلفاأل غضس ةسػلذف مب السقاكؿ كتكػ داح مىع غيمب ػا ىسا كييسف أخح الرػر كتقجيكالتبخ تتع -
 

)مخفق ندخة مشو في كثائق  23/9/2010( تاريخ 57/3/1/17497عمى السقاكؿ مخاعاة انو كاشاره لكتاب دكلة رئيذ الػزراء رقع )-
بخرػص تسجيج مجة العصاءات  1999( لدشة 19عصاء( فقج تع استثشاء مذاريع سمصة السياه مغ بالغ دكلة رئيذ الػزراء رقع )ال

 ألسباب الزخكؼ الجػية اك نقز السػاد اك نقز العسالة .

 
 
 أعسال تسجيج انابيب السياه وتػابعيا - 0
 : عـــــام :1 -0 
مغ حـخ (  0بـن خصػط السياه يجب أن ُتشفح ضسغ آخخ متخيغ    عمى السقاول االخح بعيغ االعتبار - 1

الصخيق أك الذارع السشّطع السعتسج كالسػافق عميو بغس الشطخ عغ العػائق كصعػبة التشفيح ما لع يحكخ خالؼ 
 ذلظ.  

يو كدائخة كبشاًء عمى ذلظ، عمى السقاكؿ التشديق السدبق مع كزارة االشغاؿ العامو كاالسكاف كمع البمجيو السعش
االراضي كالسداحو لتحجيج مدارات الخصػط كضساف تشفيحىا ضسغ الصخؽ الخسسيو السعتسجة كالتي يتع تدميسيا اليو 
مغ قبل ادارة السياه السعشيو كبالتشديق مع السيشجس السذخؼ، كأخح السػافقة عمى مدارات خصػط السياه قبل البجء 

 بالتشفيح.
قع خصػط السياه القائسو قبل البجء في العسل حيث يذسل العسل الحفخيات في عمى السقاكؿ كذف كتجقيق مػا - 2

أي نػع مغ التخبو كإعادة الصسع كاعادة كضع الدصػح بسػجب السػاصفات ك تعتبخ تكاليف ىحه االعساؿ مذسػلو 
 ضسغ اسعار العصاء.

حالة مػافقة الدمصو عمى ذلظ يتع ال يدسح باخح السياه مغ خصػط السياه القائسو بجكف مػافقة السيشجس كفي  - 3
 حداب كسيات السياه السدتيمكو كمحاسبة السقاكؿ عمى ذلظ حدب تعميسات السيشجس .
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اف كصل الخصػط السقتخحو مع الخصػط القائسو يجب اف يتع بدخعو كفاعميو مغ اجل التقميل ما امكغ مغ  - 4
 االخالؿ بالتدكيج السائي لمدكاف .

عمى أي عسل اك مػاد مقجمو مغ السقاكؿ، ال تعفي السقاكؿ مغ السدئػليات السشاشو بو اف مػافقة السيشجس  - 5
 حدب شخكط ىحا العصاء. 

يتع قصع خصػط السياه السخاد التػصيل عمييا باستعساؿ معجات خاصو يػافق عميو السيشجس حيث ال يدسح  - 6
 عسػديو عمى محػر الخط . باستعساؿ المحاـ الكيخبائي اك الغازي ك يجب اف تكػف عسمية القز

عمى السقاكؿ اخح الحيصو لسشع دخػؿ االتخبو كاالكساخ داخل خصػط السياه القائسو كعميو اف يػفخ جسيع  - 7
السعجات الالزمو بسا فييا مزخة مشاسبو جاىده لمتذغيل لزخ السياه مغ مػقع كل كصمو قبل السباشخه بقصع الخط 

مغ دخػؿ السياه السمػثة كاالكساخ الى خصػط التػزيع القائسو كلتالفي التاخيخ السخاد الػصل عميو مغ اجل التقميل 
 في اعادة تذغيل الخصػط القائسو.

عمى السقاكؿ اخح االحتياشات الالزمو لعجـ االضخار باي مغ خصػط السياه اك خصػط الرخؼ الرحي اك  - 8
ض (، كاية اضخار يدببيا السقاكؿ ليحه السخافق  الكػابل ككافة السخافق القائسو ) الدصحيو كالسجفػنو تحت االر 

نتيجة قيامو باعساؿ العقج، عميو اف يقػـ باصالحيا اك استبجاليا كسا كانت عميو قبل بجء العسل كتعتبخ التكاليف 
 مذسػلو ضسغ اسعار العصاء كال يعصي السقاكؿ أي عالكات لقاء ذلظ .

عساؿ العصاء يجب اف تفحز بعج اخح مػافقة السيشجس السذخؼ اف أي مػاد يقجميا السقاكؿ لالستعساؿ في ا  - 9
السدبقو كذلظ عمى نفقة السقاكؿ كشبقا لمسػاصفات السصمػبو اك اية مػاصفات اخخى مكافئو. كأي مػاد ُأحزخت 
الى السػقع ككانت بخأي السيشجس غيخ صالحو اك مغ نػعيو متجنيو اك غيخ مشاسبو لالستعساؿ في اعساؿ السذخكع 

 ى السقاكؿ اخخاجيا مغ السػقع كعمى نفقتو الخاصو .فعم
 : الحفخيات والصسع : 0 – 0
 تحزيخ الخشجق  : -أ 

 مغ الزخكري اف يتػفخ لمتخبو حيثسا يمـد دعسا ثابتا كدائسا الجل الحرػؿ عمى تسجيج سميع لمسػاسيخ .
سػاد ردـ ناعسة ) التاميغ ( مع( تحت اسفل السػاسيخ كيسالء ب150تحفخ الخشادؽ عمى عسق ال يقل عغ ) - 

كعشجما تكػف التخبو مبتمو اك اذا كاف االساس شخيا اك حيثسا يكػف اسفل الخشجؽ غيخ مشتطع فقج يكػف مغ 
 الزخكري زيادة ىحه الدساكو كعمى السقاكؿ القياـ بيحه االعساؿ عمى حدابو .

لخدـ فػؽ السػاسيخ بالدخعو السسكشو ، يجب عجـ حفخ الخشجؽ لسدافة كبيخه قبل تسجيج السػاسيخ كسا يجب ا -
كيكػف عخض الخشجؽ في اعمى الساسػره  اليقل عسا ىػ مبيغ في السخصصات كيجب عجـ كضع الصػب كاالجداـ 

 الرمبو تحت الساسػره لمجعع السؤقت اك الجائع. 
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مشتطع كمدتقيع يتع قز ) شبقة الدصح ( االسفمت بالسشذار االلي ككحلظ يجب قز الخخسانو كالبالط بذكل  -
سع مغ كل جيو مغ  15بغس الشطخ عغ شخيقة الحفخ لكي تكػف حػاؼ الخشادؽ مشتطسو كمدتقيسو كبديادة 

 حػاؼ الخشجؽ. 
عمى السقاكؿ نقل ناتج الحفخيات الفائس الى االماكغ التي تحجدىا الجيات السخترو كعمى نفقتو الخاصو  -

 كتعتبخ تكاليفيا مذسػلو ضسغ اسعار العصاء .

 

 
 

  BEDDING  AND  SIDE  BEDDINGالصسع حػل االنبػب :  -ب 
تخدـ جسيع األنابيب كسا ىػ مػضح فيسا يمي كبغس الشطخ عسا ىػ مبيغ في السخصصات ) فػؽ كتحت كعمى  -

مع  100الجانبيغ( بسػاد شسع ناعسة )التأميغ( كتجؾ يجكيًا  كبانتطاـ عمى شبقات ال تديج سساكة كل شبقة عغ ) 
 :) 

 مع ( تحت كافة أنػاع كأقصار أنابيب الجكتايل ، أنابيب الحجيج كأنابيب البػلي إيثيميغ .150بسدافة )  - أ
 مع كما فػؽ. 125مع  ( فػؽ ضيخ أنابيب الحجيج كالجكتايل كأنابيب البػلي إيثيميغ قصخ  300بسدافة )  -ب 
 كأقل. مع63مع ( فػؽ ضيخ أنابيب البػلي إيثيميغ قصخ 150بسدافة )  -ج 
 الجػانب لكافة أنػاع األنابيب كسا ىػ مػضح في السخصصات. –د 
 و حدب التجرج و السػاصفات التالية :تكػف مػاد الصسع الشاعسة ) التأميغ (  -ق

ندبة السار  حجع السشخة  
 % 

 100 " (3/8)  مع 9.5 % مغ الػزف  1الكتمو الصيشيو ال تديج عغ 
C L  100 – 95 ( 4) رقع  مع4.75 % مغ الػزف  0ر1ال تديج عغ 
So3  85 – 45 ( 16)  مع 1.18 % مغ الػزف  0ر4ال تديج عغ 

  Coal  and  Ligniteمغ 1ال يديج عغ %
 الػزف 

 45 – 10 ( 50) رقع  مع0.30

 25 – 5 ( 100) رقع  مع 0.15 
 0.075 

 مع
 15 – 0 ( 200) رقع 
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 الصسع الى الدصح العمػي : -ج 
 فم االرض   ذات الدصح التخابم ( :: الخشادق   1 -ج 
مع( فػؽ ضيخالساسػره الى مشدػب االرض مغ مػاد مختاره مػافق عمييا  300تكػف مػاد الصسع مغ مشدػب ) -

كيجخي دكيا باالجيده السيكا نيكيو مع الخش بالساء كالجحل عمى شبقات كتكػف سساكة كل شبقو مشيا ال تديج عغ 
 مع.200

% مغ الكثافو الجافو لمصسع ككسا ىػ مبيغ عمى السخصصات كحدب  90ف بسا ال يقل عغ أما درجة الجؾ فتكػ  -
 .  AA SHTO  . T . 180اختبار بخككتخ السعجؿ حدب السػاصفات رقع 

تكػف السػاد السختاره السدتعسمو لخدـ الخشادؽ مغ مػاد مشاسبو ) مػافق عمييا مغ السيشجس السذخؼ ( ، خاليو  -
ائب كمتجرجو لمحرػؿ عمى درجة الجؾ السصمػبو كال تحتػي عمى الحجاره اك قصع الخخسانو مغ الفزالت كالذػ 

(  لمسػاد السشاسبو اقل مغ Plasticity Indexمع( في اي قياس كيكػف محتػى المجكنو)50التي يديج حجسيا عغ )
( 3غخاـ/سع1.6كثخ مغ )( كتكػف الكثافو الجافو العطسى ليا ا1377( شبقا لمسػاصفات البخيصانيو رقع ) 10) 

حدب فحز بخكتػر القياسي لمكثافو، كفي حالة عجـ صالحية اك كفاية مػاد الحفخ ) ناتج الحفخيات ( فعمى 
السقاكؿ كعمى نفقتو الخاصو احزار كتػريج مػاد الصسع الرالحة مغ حفخ معتسجه مغ خارج السػقع كيػافق عمييا 

 السيشجس السذخؼ.
 ػح السعبجه   الذػارع ، الداحات ، االرصفو ( :: الخشادق فم الدص  0 -ج 
عمى السقاكؿ اعادة اكضاع سصػح الصخؽ كالداحات السعبجة )السدفمتو( كاالرصفو كاالشاريف كجسيع السستمكات   -

كاالنذاءات التي تداؿ اثشاء الحفخيات اك تزخرت نتيجة لمعسل كذلظ اثشاء الحفخيات في الذػارع كالصخؽ  
 ة مسخات لمسذاه كسا كانت عميو قبل عسمية الحفخيات .كاالرصفو اك اي

مع ( فػؽ ضيخ الساسػره الى مشدػب الدصح في الذػارع كالداحات  300تكػف مػاد الصسع مغ مشدػب ) -
 السعبجه اك االرصفو كسا يمي ) مع االخح بعيغ االعتبار سساكة شبقة الدصح ( : 

متة ( سػاء كانت معبجة بخمصة إسفمتيو اك كجو تأسيدي اك كجو عمى شػؿ الصخؽ كالذػارع السعبجة ) السدف - 1
( كمسخات السذاه كالداحات )سػاء كانت معبجه اك مبمصو اك ( Asphalted , M C . or  seal coatختامي 

تخش بالساء كتجحل عمى شبقات ال تديج  B.C)خخسانيو(، كل مػاد الصسع يجب اف تكػف مغ الفخشيات الحرػيو )
 مع  كبجرجو الجؾ السصمػبو حدب السخصصات الشسػذجيو  . 150شبقو  عغسساكة كل 

( أعاله فاف مػاد  1  - 2 -عشج قصع الذػارع ) عخضيا اك بذكل مائل ( مغ االنػاع السحكػره في الفقخه ) ج  - 2
 الصسع قبل شبقة الدصح السعبجه يجب اف تكػف عمى شبقات كسا يمي :
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يػما  28بعج  3كغع/سع200مع ( بقػة كدخ مكعبي صغخى التقل عغ  300كة )مغ الخخسانة العادية سسا -أ 

 حدب السخصصات 
مغ اسفل شبقة الخخسانة العادية الػاردة في البشج ) أ ( اعاله كلغاية كجو شبقة الصسع الشاعع )شبقة التأميغ(  -ب 

دناه كتخدـ كتجؾ كسا كرد ( حدب السػاصفات ا Base Courseيجب اف تكػف مػاد الصسع مغ الخكاـ الخذغ ) 
 سابقا حدب السخصصات. 

. ( حدب السػاصفات الفشيو العامو العساؿ إنذاء الصخؽ كالجدػر B.Cيكػف تجرج مادة الفخشيات الحرػيو ) 
  Glass  B(   2-3( ججكؿ  )  1-3الفرل  )  1991الرادره عغ  كزارة االشغاؿ العامو كاالسكاف  لدشة 

 تكػف كالتالي :
 
 

السار حدب  لسشخة بفتحات مخبعةحجع ا
 الػزن %

Glass    B 

 بػصة مع

50 2 100 

37.5 1.5 70-100 
25 1 55-85 
19 ¾ 50-80 

12.5 ½ ----- 
9.5 3/8 40-70 

 60-30 4رقع  4.75
 50-20 10رقع  2.00

 30-10 40رقع  0.425
 15-5 200رقع  0.075

 
 رصفو واالشاري::اعادة وضع سصػح الذػارع والداحات واال  -د 
عمى السقاكؿ االلتداـ التاـ بإعادة أكضاع الصخؽ كالداحات كاالرصفو كاالشاريف ..الخ الى ما كانت عميو  -

بسػجب السػاصفات الفشية العامة ألعساؿ إنذاء الصخؽ كالجدػر الرادرة عغ كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف سشة 
اصيل السبيشة عمى السخصصات كحدب تعميسات كمػافقة السيشجس كماشخأ عمييا مغ تعجيالت كحدب التف 1991

 السذخؼ.
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تكػف السػاد السدتعسمو ككافة االعساؿ الستعمقو بيا مصابقو لسا كرد في السػاصفات الفشيو العامو العساؿ انذاء  -
ت، كتعتبخ ىحه كماشخأ عمييا مغ تعجيال 1991الصخؽ كالجدػر الرادره عغ كزارة االشغاؿ العامو كاالسكاف لدشة 

 السػاصفات جدء ال يتجدأ مغ كثائق العصاء كتقخأ كتفدخ عمى ىحا االعتبار.
يتع اعادة كضع الصخؽ كاالرصفو بسػجب السػاصفات كالتفاصيل السبيشو عمى السخصصات كبسػافقة السيشجس،  -

شاء تشفيح السذخكع )مثل عمى انو اذا تع تغييخ الػضع مغ قبل الدمصات السعشيو لدصػح ىحه الصخؽ كاالرصفو اث
تعبيج شخؽ اك عسل ارصفو( فانو يتػجب عمى السقاكؿ اعادة كضع ىحه الدصػح شبقا الخخ كضع كيتع حداب 
 الستخ الصػلي لالعساؿ السشفحه في ىحه السػاضع ) حدب اخخ كضع ججيج (  حدب ما يقابمو في ججكؿ الكسيات. 

عميو كازالة كتخحيل االنقاض مذسػلو ضسغ االسعار االفخاديو تعتبخ تكاليف اعادة كضع الدصػح الى ماكانت  -
 العساؿ تسجيج خصػط السياه ك ال يجفع لحلظ أي عالكات مالع يحكخ خالؼ ذلظ في ججكؿ الكسيات .

 يتع إعادة أكضاع الدصػح كسا يمي : -
 اوال : الذػارع والداحات السعبجه   السدفمتو (:

ؾ كالػصػؿ الى السشدػب الالـز كالحرػؿ عمى مػافقة السيشجس يتع اعادة بعج االنتياء مغ اعساؿ الصسع كالج
 كضع الدصػح السعبجه كالذػارع كسا يمي:

% ( حدب اختبار بخككتخ السعجؿ بسػجب  95تػريج كتػزيع كخمط كفخش كرش بالساء كالجحل لجرجة )  -أ 
  Sub - Baseاالكلي )  سع بعج الجحل كذلظ لصبقة االساس 15ك بدساكة  AASHTO - T180بسػجب 

Course . ) 
% حدب تجخبة بخككتخ السعجلة           100تػريج كتػزيع كخمط كفخش كرش بالساء كالجحل لجرجة  -ب 

AASHTO - T180  15كبدساكة ( سع بعج الجحل كذلظ لصبقة االساس الثانيوBase  Course  . ) 
السػاصفات الفشية العامو العساؿ الصخؽ كالجدػر            تكػف مػاد الصبقتيغ االكلى كالثانيو متجرجو حدب -ج 

 ( صشف ) ب ( . 2 - 3( ججكؿ ) 1– 3فرل ) 
كيتع الخش  2كغع / ـ1.5( بسعجؿ  MC - 70مغ اسفمت ) Prime Coatتػريج كرش الػجو التاسيدي   -د 

 ميكانيكيًا. 
سع 10( كبدساكة التقل عغ Hot Bituminous Concreteتػريج كفخش كدحل الخمصو االسفمتيو الداخشو ) -ى 

 بعج الجحل.
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 :ثانيا : االرصفو
بعج االنتياء مغ اعساؿ الصسع كالجؾ كالػصػؿ الى السشدػب الالـز كالحرػؿ عمى مػافقة السيشجس تعاد كضع 

فو  االرصفو الى ما كانت عميو سابقا" حدب السػاصفات ك بسػجب تعميسات كمػافقة السيشجس، سػاء كانت االرص
 سع تحت البالط (  . 10اسفمتيو  اك خخسانيو اك بالط ) بالط بانػاعو  ، شامال مجة خخسانيو سساكة 

 ثالثا : االشاري: :
 تكػف االشاريف اما حجخيو اك مغ الخخسانو جاىده الرشع كحدب ما تكػف عميو الحالو .

( كالعسل يذسل  3 - 1بشدبة  تخكب االشاريف حدب كضعيا االصمي باستعساؿ مػنو االسسشت كالخمل ) -
يػما ( كمػنة التخكيب كالتكحيل مع جسيع االعساؿ  28بعج  2كغع / سع 200القاعجه  مغ الخخسانو العاديو ) 

 كبسػافقة السيشجس  السذخؼ. 
  : ( Reinforced  Concrete  Encasement ): التغميف بالخخسانة السدمحة   3 – 0
صػط السياه ك/اك الرخؼ الرحي حيثسا تتقاشع مع خصػط الرخؼ الرحي لخ ( RCE )تػريج كعسل تغميف  -

أك في حاؿ مخكرىا في االكدية كالعبارات حدبسا يتصمبو كاقع العسل بسػجب تعميسات السيشجس كحدب السخصصات 
 التفريمية.  

 يػمًا. 28بعج  2كغع / سع 250يعسل التغميف مغ الخخسانة السدمحة بقػة كدخ مكعبي صغخى ال تقل عغ   -
 أياـ قبل ردـ الخشادؽ. 7يجب ايشاع الخخسانة لسجة ال تقل عغ  -
بالستخ السكعب كالدعخ لمستخ السكعب يذسل الحفخيات  ( RCE )يجفع عغ أعساؿ التغميف بالخخسانة السدمحة  -

 28بعج  2سع كغع / 150في جسيع أنػاع التخبة كالخخسانة العادية لمشطافة ) بقػة كدخ مكعبي صغخى ال تقل عغ 
( كاستعساؿ اإلسسشت  2كغع / سع 2800يػمًا ( كالخخسانة السدمحة كالصػبار كحجيج التدميح ) اجياد خزػع 

الخ … السقاكـ لألمالح كاعادة الخدـ مع الخش بالساء كالجؾ بسػجب السػاصفات كنقل االنقاض كاعادة االكضاع 
 لتفريمية كحدب تعميسات السيشجس.كجسيع ما يمـد كاماًل بسػجب السػاصفات كالسخصصات ا
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SPECIFICATIONS OF MATERIALS VALVES, PIPES 

AND FITTINGS 
 

1. General : 

 

1. Supply and Quality of Materials :  

All materials shall comply with those Standards and Specifications laid down by internationally 

recognized institutions, for the water industrial.  Preference will be given to manufacturers that are 

quality certified to ISO. 9001. 

 

All materials supplied to the site in Jordan shall be subject to acceptance tests carried out by the 

Royal Scientific Society and if any tests not available in RSS the third party shall be subject to the 

Engineer's approval. 

 

All materials supplied shall be subject to the Engineer's approval. 

 

Any or all materials and manufactured articles supplied by the Contractor for use in the works, shall 

if so required by the Engineer be tested in advance at the Contractor’s expense, in accordance with 

the required specs.   

 

Inspection or approval by the Engineer of any equipment or materials shall not release the Contractor  

from any of his obligations under this Contract . 

 

All information and specifications relating to Products and materials proposed for this Contract, must 

accompany each Tender Submission. 

 

2. Storage of Materials :  

The Contractor shall be responsible for the storage and well being of all materials purchased under 

this Contract, and any discrepancies found therein. 

The Contractor shall manage and maintain stock - yards that can accommodate all materials 

purchased and approved by the Engineer under this Contract, stored either in the open or under cover 

as required by the Manufacture's / contractor's instructions , and shall be regularly inspected by the 

Engineer's staff  and maintained to the Engineer's satisfaction. 

 

3. Scope : 

The Contractor shall furnish and deliver to the site, all kind of pipes, valves, fittings, closure pieces, 

flanges, bolts, nuts gaskets, jointing materials …etc. and appurtenances as specified and required. 

All valves shall be flanged. Pipe fittings and valves shall be Suitable for buried installation. 

All tapers (reducers) required at tees and other locations to meet the specified diameters may be 

furnished in the manufacturer's standard lengths and diameters. 

 

4. References : 
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Reference to any national standard or publication ( as ISO, BS, DIN. .... etc. ) in these specifications 

is intended to indicate general configuration, type and quality. Goods may be furnished which meet 

other internationally accepted standard, provided that overall quality will be at least equal to that 

required by the standard specified. Supporting documents / certificates shall be submitted hereto. 

 

5. Potable Water Certification : 

All pipe and coating materials shall be certified for potable water use and shall contain no ingredients 

that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise dangerous for 

health. All pipes shall be certified as safe for transporting potable water by an independent testing 

laboratory. 

 

6. Materials and Standards : 

All materials shall be complying with ISO, BS, API & DIN. standard and shall be supplied from 

approved manufactures and country of origin. 

 

The Contractor is requested to submit a list of contractors that he intends to use together with his 

Tender bid. 

The Contractor shall also submit for the approval of the Engineer, before ordering: 

 

a)Type of materials to be used, dimensions, thickness, lengths, shape, weight, class, tolerance limits 

and quality. 

 

b) Standard to which the item is manufactured. 

 

c) Details of specials, adapters, fittings and joint design. 

 

d) Coating and lining methods.  

7. Fittings : 

Fittings unless otherwise specified shall be furnished with a type of joint compatible with the pipe 

system at the contractor's option. Any adaptors necessary to joint fittings to the adjacent pipes, even 

of different materials, shall be provided by the Contractor at no extra cost. 

8. Toxic Materials : 

The Contractor is prohibited to import or to use any of the "Acrylamide and N-Methylolarcylamide 

Grouts" or any other toxic or poisonous materials or submaterials used in piping, it's accessories, 

lining, coating, sealing …etc, or in various kinds of concrete or in soil in any kind of usage. Any 

import or usage of the above mentioned materials by the Contractor, requires to be licensed in writing 

by the Employer, otherwise, the Contractor shall be subject to legal pursuance. 

9. Submittals : 

The Contractor shall submit : 

i – Detailed manufacturer’s proposals for pipes and fittings manufacture, coating & lining … etc.   

ii – Certified copies of manufacturers quality control test results and reports . 

iii –(certificate of conformity according to IAF Requirements)for pipes,Valves, fittings and other 

components . 

 

“ This is to certify that the pipes and specials delivered in this consignment comply with the   

required specification . 
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 No payment shall be made in respect of any consignment of pipes and specials in case it is not 

accompanied by above mentioned certificates .   

 

 

10. Payment of Taxes and Duties : 

The contractor shall take in his consideration that all materials in this Contract shall not exempted 

from customs duties, import duties, sale taxes and all other kinds of duties and taxes. 

 

11. Tests After Delivery : 

The Employer & the Engineer have the right to take samples of the supplied materials, and the 

following tests shall be carried out in accordance with the relevant ISO, BS, DIN or regulations by an 

approved laboratory. 

1. Hydrostatic pressure test . 

2. Hardness test . 

3. Tensile strength test . 

4. Elongation test . 

S. Measurements and weight . 

6. Test of cement mortar lining . 

All tests as mentioned or directed by the Engineer shall be borne by the Contractor and the costs shall 

be included in the Contract unit rates. 

12. Third Party Control :  
The Contractor shall at his own expense provide a recognized independent third party control to 

monitor quality and witness testing during all manufacturing process and to ensure that the products 

used in the works ( such as pipes , fittings , valves . various electrical and mechanical apertures , lap 

equipment … etc.) are all manufactured in accordance with the specific standards in this Contract (or 

any other specifications approved by the Employer ) .  
 

The third party control should also issue test certificates stating that they had witnessed all the tests 

performed on all  products , and all materials are conforming to Specifications and they had checked 

and inspected all materials regarding the proper packing and shipment , and certifying the bill of 

lading . 
 

Before signing the Contract , the Contractor shall inform the Employer of the name of the control 

party he intends to engage , and obtain the Employer’s approval. 

The third party control should be selected from the following list which issued by the Central Tenders 

Directorate :  

1) Bureau Veritas - Messers. Red   Sea  Shipping  Agency   W .L .L 

   SGS – Societe General De Servwillance. 

2) Tuboscope Verco International. 

3) OMIC – Overseas Merchandise Inspection Company LTD. 

4) Baltic Control LYTD. 

5) Inspecturate (suisse) S. A. 
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6) Control Union International. 

7) Socotec International Inspection. 

2  Valves 
 

i. GENERAL : 

Materials used in valves shall be suitable for potable water. 

All valves, on any type of pipeline must be jointed to the pipe by flanges (unless otherwise specified) 

and shall have a testing pressure of 1.5 times the nominal pressure. 

All valves shall be of the non-rising stem type, and shall be capable with standing the specified test 

pressure without leaking. 

 

The hand wheels of all valves (including those which incorporate gear )shall be arranged for 

clockwise closing. All hand wheels shall have, in their periphery, the words OPEN and SHUT and 

appropriately positioned arrows. 

When valves have inaccessible positions, extension spindles shall be fitted to suit the situation. 

The contractor shall submit a certificate from the manufacturer certifying that all valves have been 

mill tested and that they have successfully passed the tests prescribed by the relative standard 

specifications. 

 

ii. Gate Valves : 

GENERAL: 

1. They shall comply with EN 1171 standard latest revision. For drinking water, valves from DN 

50 to 2000mm, PN (16 , 25, 40) bars, shall also comply with EN 1074-2 standard latest revision. 

2. All accessories and fittings (gasket, hand wheel GG25 or carbon steel, bolt and nut of A2, 

flanges EN 1092-1/2  Steel flanges type ( 01, 11, 12) shall be provided by the contractor, this is  

general requirements for all kinds of valve for each . 

3. The valves shall be complete with mechanical position opening indicator with hand wheel 

from ductile cast iron fusion bonded epoxy powder coated with spur gearbox for sizes above DN 300 

4. The contractor shall provide four detailed repair manuals for the gate valves supplied; and a 

letter of certification from the contractor verifying that all requirements of EN Standard and these 

Specifications have been met. 

VALVE JOINTS:  

 All valves shall have, flanged ends, mechanical joint ends or screw joints to fit the pipe run in 

which they are used, except valves installed on push-on joint pipe shall have mechanical joint 

ends unless otherwise specified and the flange design on request. 

 Flanges shall be raised face rated and drilled according to EN 1092-1/2 PN (16, 25, 40) Bars and face 

to face length according to DIN 3202 series F15 or EN558.  
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Regarding all standards or technical characteristics described hereafter, the contractor is required to 

submit certificates from third party inspectors recognized by the governmental tender directorate, its 

latest issue, but limited to following internationally recognized and accredited companies :  

1) Bureau Veritas 

2) Lloyds 

3) SGS 

4) WRAS 

5) RSS 

MATERIALS 

1. Gate valve form size DN50mm and greater shall be Body wedge and bonnet 

of the material for pressure range 16 to 40 bars shall be ductile iron as listed in table 

below. 

Material 

Today Previously 

Code Designation Standard Material No Code Designation Standard 

Ductile iron 

EN-GJS-400-

15 

EN-JS1030 EN  1563 5.3106 GGG-40 0.7040 
DIN 

1693-1 

Ductile iron 

EN-GJS-500-7 
EN-JS1050 EN  1563 5.3200 GGG-50 0.7050 

DIN 

1693-1 

Ductile iron 

(EN-GJS-400-

18-LT
1
) 

EN-JS1025 EN  1563 5.3103 GGG-40.3 0.7043 
DIN 

1693-1 

2. Valve stem (shaft) shall be stainless steel with minimum 13% chromium for water 

system, 17% chromium for waste water system as listed in table below. 

3.  

DESIGNATION Material no En standard 

Stainless steels 316 1.4*** EN10088-1,2 or 3 

 

4. Body, wedge and bonnet shall be of ductile cast iron GGG 40 or 50 according to 

DIN 1693 .And Nut shall be of bronze CuSn12Ni . 

5. Stem shall be of stainless steel 316 while stem sealing shall be of PTFE. 

6. O-Ring made of EPDM for water system, NBR for wastewater system. 

7. Bolting should be of stainless steel 316. 
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8. Hand wheel made of non wounding Steel or Ductile Cast Iron  

 

 

DESIGN 

1. Resilient seat to EN 1074-2 and EN 1171 Wedge full lining with EPDM for water 

system and NBR for wastewater system process for pressure range 16 bars only. 

2. Wedge will be equipped with polyamide gliders to protect the gate and body guides 

coating from wearing. Gliders should be preferably directly fixed to the Iron Gate 

and protection against corrosion of the wedge shall be assumed by the system 

glider/rubber. 

3. Metal seated to EN 1074-2 and EN 1171 non resilient seat, tapered wedge design Flexible 
wedge type 700HJ or Split wedge=Type 700 JJ for pressure range greater than 16 bars. 

4. Fully guided wedge for resilient and non-resilient gate valves. 

5. Body/bonnet junction can be either realized with or without bolts, to avoid corrosion. 

  

6. All bolts and nuts shall be of stainless steel 316 or Bronze.   

7. Face to face : 

 Face to face dimension for the pressure range up to 16 bars accordance to EN558-1 

basic series 14 (previously DIN 3202 F4) ; 

 Face to face dimension for the pressure range 25 bars accordance to EN558-1 basic 

series 15 (previously DIN 3202 F5) ; 

 Face to face dimension for the pressure range 40 bars accordance to EN 558-1 

basic series 15 (previously DIN3202-F5,). 

8. Gate valve shall be designed with flanged end on both sides rising face according to 

EN 1092-1/2. 

9. Fixed stem seal (O ring seal) with minimum double O-Ring stem sealing and 

replaceable seal under pressure according to ISO 10079. 

10. With draining plugs for waste water system. 

11. Optional prepare for bypass for pressure range 40 bars. 

12. Up to DN 200 the valves shall have a maximum operating torque of(DN) Nm. A 

gear box will be added if necessary to reach a maximum operating torque of 300 
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Nm (The valve from size 200mm and grater shall mountain with gear unite for 

pressure rang 25 bar and grater). 

13. Inside screw stem(NRS) 

14.  The valves shall be complete with mechanical position opening indicator with 

hand wheel   from ductile cast iron fusion bonded epoxy powder coated with spur 

gearbox for sizes above DN 300. 
 

15. Rotation of opening :  

      All valves shall open by turning to the left or counter clockwise, when viewed from the stem 

(clockwise closing). 

 

 

COATING 

1. All internal and external ferrous metal surfaces shall be fully coated, blue 

color, holiday free, to a minimum thickness 250 microns at least with a hot 

epoxy powder coating or two part thermosetting epoxy coating. Said coating 

shall be non-toxic, impart no taste to water, and shall be in accordance with 

British, French or German drinking water national regulations. 

2. The valves  shall be shot blasted before coating according to specifications 

and  shall be coated inside and outside with fusion bonded epoxy powder 

minimum 250 microns in RAL 5015. 

3. The valves shall be complete with mechanical position opening indicator 

with hand wheel from ductile cast iron fusion bonded epoxy powder coated 

with spur gearbox for sizes above DN 300. 

MARKINGS 

Markings shall be in accordance with EN 19 and shall include (size, working pressure, name of 

manufacturer, and year of manufacture). 

TEST 

1. Final production tests in accordance with EN 1074-2 or EN 12266-1 (when EN 

1074-2 not applicable). 
2. Drinking Water use valves are in accordance W270 OR British, French German 

drinking water national regulations. 

3. Life cycle test.  

 

iii. Butterfly Valves 

GENERAL 
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1. Butterfly valves shall comply with EN 593 standard latest revision. For drinking 

water valves from DN 50 to 2000mm, PN (16 , 25 , 40)Bars shall also comply to 

EN 1074-2 standard latest revision. Butterfly valves shall be of the tight closing, 

metal seat type with recess–seat. Rubber gasket will be fixed on the butterfly and 

replaceable without removing the shafts. 

 
2. Directions of flow shall be satisfactory for applications involving valve operation 

after long periods of inactivity. Valves being tight in the two ways will be preferred.  
 

3. Valve discs shall rotate 90 degrees from the full open position to the tight shut 

position. Obturator disc will be of double accentuated type. 

 

4. The valves shall have the possibility for horizontal and vertical installation by 

changing the lever position only. 
 

5. the contractor is required to submit certificates from third party inspectors 

recognized by the governmental tender directorate, its latest issue, but limited to 

following internationally recognized and accredited companies:  

 Bureau Veritas 

 Lloyds 

 SGS 

 WRAS 

 RSS 

MATERIALS 

1. butterfly valve form size DN50mm and greater shall be Body wedge and bonnet  for Pressure 

range (16 to40) Bars  shall be ductile iron as listed in  table  below. 

Material 

Today Previously 

Code Designation Standard Material No Code Designation Standard 

Ductile iron 

EN-GJS-400-

15 

EN-JS1030 EN  1563 5.3106 GGG-40 0.7040 
DIN 

1693-1 

Ductile iron. 

EN-GJS-500-7 
EN-JS1050 EN  1563 5.3200 GGG-50 0.7050 

DIN 

1693-1 

Ductile iron. 

(EN-GJS-400-

18-LT
1
) 

EN-JS1025 EN  1563 5.3103 GGG-40.3 0.7043 
DIN 

1693-1 
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2. Valve shaft shall be stainless steel minimum 13% chromium for water system 17% chromium 

for waste water system. 

3. Sealing seat ring (metal sealing corrosion and wear resistance sealing surface) shall welded–

on or rolled on the body and made of : 

A. Stainless steel.  

B. Chrome-nickel 

C. Bronze for wastewater only. 

D.  

E.  

F.  

G. (EN 10088 -3/2,2.0975,2.1020,Ni) 

4. Internal bolts shall be stainless steel minimum A2 according to EN 10088-2/3. 

5. O-Ring and seat gasket shall be made of EPDM used in Drinking Water system and will be in 

accordance with British, French or German national regulations for water system. 

DESIGN 

1. Face to face to EN 558-1 basic series14 and (previously DIN 3020 F4). 

2. With Flanged end on both sides rising face accordance to EN 1902-1or 2. 
3. With gear box featuring position indicator (for non buried valves) and mechanical stops. 

4. Bearing sealing with minimum double O-Ring on both sides. 

5. Disk with close disk eyes. 

6. Tight in both side. 

7. Valves shall be suitable for installation in either horizontal or vertical position. 

8. Double eccentric bearing of disk butterfly valve. 

COATING 

All internal and external ferrous metal surfaces shall be fully coated, blue color, holiday free, to a 

minimum thickness 250 microns at least with a hot epoxy powder coating or two part thermosetting 

epoxy coating. Said coating shall be non-toxic, impart no taste to water, and shall be in accordance to 

W270 OR British, French German drinking water national regulations. 

Designation Material no En standard 

Stainless steels 316 1.4*** EN10088-3 
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MARKINGS 

 Markings shall be in accordance with EN 19 and shall include (size, working pressure, name of 

manufacturer, and year of manufacture). 

TEST 

1. Final production tests in accordance with EN 1074-2 or EN 12266-1 (when EN 1074-2 not 

applicable); 
2. Drinking Water use valves shall be in accordance with British, French or German drinking water 

national regulations. 
3. Life cycle test  

iv.Air Valves : 

Single Air Valve DN 50 

Air Valves shall be single automatic air valves, PN 16, PN25, PN40 and PN50 according to the final 

design performed by the contractor, with body/bonnet of Acetal with PE shield for UV protection, and 

shall be inside and outside epoxy powder coated complying in general with DIN 30677 part 2, coating 

thickness shall be minimum 250µm, freedom from imperfections shall be tested by high-voltage 

method. 

Air Valves shall be either with DN 50 female threat or with Flange DN 80. 

Double Air Valve DN 100 

Double orifice air valves shall be of the triple function type with a flanged inlet to EN 1092-2 PN 16, 

PN25, PN40 and PN50 according to the final design performed by the contractor (DIN 28605 / DIN 

2501/BS 4504) and shall be suitable and approved for the use with potable water.  

Body and cover  shall be of ductile iron EN-GJS-400-18 acc. to  EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 

and shall be inside and outside epoxy powder coated complying in general with DIN 30677 part 2, 

coating thickness shall be minimum 250µm, freedom from imperfections shall be tested by high-

voltage method. 

Orifice and float balls shall be of corrosion free material (stainless steel or plastic), all seals shall be 

of EPDM or NBR suitable and approved for potable water. 

 

Automatic Air Valve, Single-Chamber Type 

Single-chamber valve directly operated by the medium; 

Two-orifices venting system with 3 functions (supply and release of air as well as automatic venting 

during operation);  

Safe operation even under high-volume, high-speed venting up to sonic speed; 
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With test and purge connection; 

Body and cap made of ductile cast iron EN-JS 1030 (GGG-40); 

Inner parts made of stainless steel grade 316 (DN 50 float made of plastic); 

Seal made of EPDM. 

Equipped with inspection valve. 

Corrosion protection: 

Inside and outside with epoxy coating to GSK standards for heavy-duty corrosion protection to DIN 

30 677-2, coating thickness >250 µm, colour: RAL 5005 blue 
 

- Air valves shall be installed as follows: 

 

A. For black steel main pipelines, the contractor shall cut a hole in the transmission Pipeline and 

install and weld a black steel pipe of suitable length and diameter provided with the appropriate slip 

- on flange with a neck to suit the flanged air valve. 

 

B. For ductile iron main pipelines, the contractor shall install a suitable flange tee (T) and install a pipe 

of suitable length and diameter in order to install the A.V provided with a neck to suit the flanged 

air valve. 

 

C. The Welding and the air valve pipes welded joints together with flanged joints, shall be properly 

protected in accordance with the specifications. 

  

D. Air valves with diameter 1 ½ “ and larger shall be installed in concrete valve chambers  according 

to the Standard Drawings. 

 

E. Air valves with diameter  1 ¼ “ and less   shall be installed in the ground according to the Standard 

Drawings.   

 

v. Wash-Outs : 

The types of wash -  out specified for this contract, whether in concrete chambers or buried type are 

as shown on the Standard Drawings.  All wash - outs will be constructed as indicated on these 

Standard Drawings or as instructed by the Engineer. 

At places shown on the drawings or directed by the engineer, wash - outs shall be installed as 

follows: 

 

A. For black steel main pipeline; the contractor shall cut a hole  at the lower part of the transmission 

main, install and weld a steel pipe of suitable length and diameter provided with a slip - on 

welding neck flange to suit the flanged washout valve. 

B. For ductile iron main pipelines, the contractor shall install a suitable flanged tee (T) to install the 

flanged washout valve. 

 

C. The welding and the W.O pipes welded joints together with flanged joints of the valves shall be 

properly protected in accordance with the specifications. 
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D. The wash - out pipes shall be extended to such a length and reach discharge area as is required for 

every particular site condition as not to flood the trenches or cause any damage to the surrounding 

area. 

 

The unit price of wash - out pipelines shall also include all concrete and other works at the end of 

W.O pipelines (outlet structure with riprap) as shown on the drawings, unless otherwise noted .   

 

vi. WATER METER (MECHANICAL): 

 

DIGITAL PROPELLER TYPE – MECHANICAL : 
The water meter shall be flange ended of the helical type and shall have a registration dial with six 

digit integrator calibrated to read in cubic meters and shall be of the straight reading type and shall 

have cover plate and a bank lid to be fitted in place of the lid fixed to the metering  mechanism, in 

case the later is removed for repair. 

 

The water meter shall be suitable for a working pressure as indicated on the Drawings and the 

Contractor shall supply the tapers and the necessary flanges required for the proper completion of the 

work. 

 

The length of the pipes connected to and from the water meter shall be at least ten (10) times the 

diameter of each pipe away from fittings or valves. 

 

The Contractor shall supply install and operate these type of flow meters to measure the flow in water 

mains, it shall be installed as located on the Drawings. The nominal working pressure of these flow 

meters type shall be as indicated on the Drawings. 

vii. Electro-Magnatic Flow Meter 

Electromagnetic flow meter shall be used for measurement of drinking water with a minimum 

conductivity of ≥ 50 μS/cm. The measuring system consist of a transmitter and a sensor in remote 

version: Sensor is mounted separate from the transmitter with display like two mechanical units. The 

length of cable between units cannot exceed 10m.  

Inner diameter of flow meter shall be same like inner diameter of flow meter flanges without any 

reduction of diameter.   

The measuring tube of the electromagnetic water meters shall be made stainless steel. Supply voltage 

of all measurement system shall be on electric network 240 V / 60 Hz with all protection of non-

regular electric supply. This means that Contractor shall supply and install UPS with minimal 3 hour 

of working during interruption of power supply from electric network.  

Degree of protection shall be IP67 (NEMA 4X) for transmitter and IP 68 (NEMA 6P) for sensor. 

Shock and vibration resistance shall be acceleration up to 2 g following IEC 600 68-2-6. 
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Electromagnetic compatibility (EMC) shall be as per EN 61326, emission shall be to limit value for 

industry EN 55011. Flow meter shall be earthed. 

Housing shall be of adequate metal material with proper outside/inside corrosion protection. 

Electromagnetic flow meter for drinking water application, used materials, assembling grease and 

service lubricants shall be approved by any worldwide certificate organization for usage in system 

with drinking water. Flange connection shall be according to EN 1092-2.  

Transmitter with display shall provide possibility to connect devices for wireless remote collecting 

data. Maximum measured error shall not exceed 5% on water velocity 0.05 m/s.  

The transmitter display shall be clear visible, readable, with sufficient number of characters. 

Transmitter shall displayed flow rates, flow and total flow. Box of transmitter display shall be 

manufactured by robust plastic material or corrosion resistant metal. Supply and installation includes 

flow meters equipment, appropriate electro enclosure for electric supply, UPS for minimum 3 hours 

reserve, cabling and testing.  

The meter shall be either programmed before dispatch from the manufacturer or be capable of being 

re-programmed on site to suit prevailing conditions. 

The specification of the Converter shall be further as follows: 

Characteristics of Converter for EMF 

Installation Remote (incl. Cable) 

Housing Protection IP 68 

Bi-directional flow rate Yes 

Auto-Zero Yes 

Outputs Programmable: 

0/4-20 mA powered 

Input Programmable 

Remote auto zero 

Self-diagnostic functions Erroneous setting 

Empty pipe detection 

Working Temperature (from/ to) -15 C to + 60C 
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The Contractor shall submit a comprehensive specification regarding manufacturer, meter type, 

design and performance to be filled in the datasheets  

 

 

viii. Pressure Gauges: 

The pressure gauges shall be from an approved manufactures. 

All gauges shall have concentric dials of 150 mm. diameter ,or as approved by the Employer .  

The graduation of the pressure shall be in 0.5 bar: 

 

a)  For suction pipes from 0.00 – 5 bar. 

 

b) For discharge pipes from 0.00 – 25 bar or from 0.00 – 40 bar. 

The cover of the facia shall not be less than 4 mm. glass. 

 

The gauge mechanism shall be of the Bourdon tube type, having stainless steel movments and shall 

comply with BS.1780 . It shall be sealed from the liquid being measured by means of a diaphragm or 

capsule and be filled with silicon oil. 

The gauge shall be fitted with a pressure snubber, I,e. orifice, to dampen pressure pulsation . In 

addition to a small stopcock for venting. 

Each gauge must have a test certificate stating that it is tested according to BS. 1780 and confirming 

that it is the required accuracy.      

ix. Flexible Couplings and Flange Adaptors: 

For connection of the existing to the new pipeline system, flexible couplings shall be   installed as 

indicated on the drawings or as directed by the Engineer. 

 

Couplings must be capable of adapting to different pipe materials. 

Flexible couplings and flange adaptors shall be of mild steel and of an approved type suitable for 

making a watertight flexible connection between plain-ended pipes, or between a plain-ended pipe 
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and a flanged fitting (e.g. Viking-Johnson couplings as manufactured by the Victualic Co. Ltd. Or 

Dresser Couplings as manufactured by the Dresser Manufacturing Division in the U.S.A.' or 

equivalent approved by the Engineer. 

 

Unless otherwise specified, the external and internal surfaces of couplings and adaptors shall be 

cleaned down to a metallic finish, then primed and painted with epoxy resin paint, applied by an 

electro static process. 

 

All mechanical couplings shall be of appropriate internal diameter and shall be capable of 

withstanding the maximum working test pressure specified for the pipes they are to connect, 

including a joint deflection of up to 3 degrees in any direction. 

 

All mechanical couplings and flange adaptors shall be supplied complete with all necessary coupling 

rings, nuts, bolts, washers and rubber rings. Wedge joint rings shall comply with    BS.2494, and shall 

be made of nitrile rubber, ethylene propylene rubber (EPDM) or styrene butadiene rubber (SBR) or 

other approved materials. 

 

Bolts and nuts of galvanized steel shall be hexagonal with dimensions in accordance with BS. 4190 

or DIN. 601/555. 

Where a Harnessed Steel Flange Adaptor is shown on the drawings, the bolts connecting the flange of 

the Flexible Flange Adaptor to the Flange of the adjacent fitting shall be replaced by tie-bars threaded 

at both ends.  

 

One threaded end of each tie bar shall pass through holes in the abutting flanges and be anchored by 

two nuts to make the flanged joints in the normal way. The other threaded end shall be anchored by 

two further nuts in a corresponding bolt-hole on the flange, soundly welded integrally onto the fitting 

which it is intended to harness to the adaptor. 

 

The integrally-cast flange on the flange-spigot shall be located such that, after the joint has been 

made and all nuts fully tightened, the integrally-cast flange is about 400 mm axially from the abutting 

flanges. 

 

The bolt circles on all the flanges shall comply with BS 4504 PN 16, as specified. 

 

The threaded tie bars shall be machined from steel at least equal to that specified for flange bolts of 

corresponding duty and threaded in the same way. The threaded length shall allow the nuts to be run 

forward sufficiently to permit complete withdrawal of the tie bars from the flange of the abutting 

fitting without requiring any other joint to be dismantled. 

 

The strength of the threaded tie-bars in both tension and compression shall be appropriate to the 

pressure rating of the flanged joints. 

 

 

x. Dismantling Joints: 

Dismantling joints shall be provided and installed with each valve as  indicated on the Drawings for 

convenient installation or re-installation of valves or similar items. 
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For prevention of any move of the pipe joints adjacent to closed valves, dismantling joints shall be 

provided in general by restrained dismantling pieces (short version) according to DIN. 2541 or DIN 

2547 or flanged adapters as indicated on drawings or as directed by the Engineer. 

 

Body and glands of steel welded dismantling pieces shall be of pressure similar to the valve or 

pipeline connected to it, with bolts and nuts of stainless steel. Surface protection by epoxy resin 

coating or equivalent quality. Rubber sealing rings made of Perbunan material, nitrile rubber or 

equivalent quality, shall be used. 

 

xi. Surface Boxes 

Cast Iron surface boxes with round lid according to DIN. 4056 shall be supplied for operation of 

valves as described. Surface boxes shall be suitable for a 100 kN load. 

 

The surface box made of cast iron or ductile iron shall be situated at ground level on the road or 

pavement. 

The hinge of the lid shall be of non-corrosive material. Circular lids shall be used for valves (gate and 

butterfly). 

 

Surface boxes shall have a cold applied bituminous black paint coating. 

 

Surface boxes shall be supported by - reinforced concrete slabs of 65 mm. thickness to suit the 

surface box. 

 

xii. Reinforced Concrete Valve Chambers: 

Where shown on Drawing, a complete valve chambers of reinforced concrete shall be constructed for 

all kinds of valves and air relies valves. 

 

Valve chambers and similar structures shall be built into the pipe lines as demanded and in 

accordance with the Standard Drawings. Given dimensions on the drawings are to be verified by the 

Contractor so as to suit the pipe installation and the prevailing conditions on site. 

 

Reinforced concrete valve chambers shall be constructed of cast in-place concrete in accordance with 

the detailed typical Drawings. 

 

Valve chambers shall be allowed to cure for at least (7) days before backfilling . 

 

Concrete supports for pipes, valves and any other fittings shall be placed at appropriate locations 

inside the chamber under the direction of the Engineer (even if not shown on the Standard Drawings). 

 

Cast iron manhole covers with frames shall be installed for all valve chambers as specified or shown 

on the drawings. The wording on each cover shall be agreed with and approved by the Engineer prior 

to ordering. 

 

Covers to be used in surfaces which are subject to vehicular traffic shall be tested for a load of 400 

kN. 
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Manhole covers with bearing capacities of 40 kN and 250 kN according to DIN. 1229 shall be 

installed as instructed by the Engineer. 

 

Two pairs of keys for use with each type of cover shall be handed over by the Contractor after 

completion of the Contract at no extra cost. 

 

As shown on the Drawings, all valve chambers shall be equipped with step irons, which shall be of 

malleable cast iron, according to DIN 1211 or galvanized iron or as directed by the Engineer. 

 

Types of Drainage for the valve chambers shall be according to the Standard Drawings or decided on 

site. 

Penetration holes with G.S. sleeve pipes shall be inserted in the ceiling slabs, details of which are 

shown on the Standard Drawings, so as to incorporate the extension spindles of the valves inside the 

concrete chambers. 

 

Ventilation pipes as instructed shall be installed at the highest possible point in all air release valve 

chambers (considering traffic load) and led to the nearest convenient outlet above ground. End of 

pipe to be flanged with a stand pipe equipped with protection cap including non-corrosive insect 

screen. Ventilation pipes shall be covered by the price of the valve chamber. 

 

Structural calculations including reinforcement drawings for all valve chambers shall be made by the 

Contractor and submitted for approval by the Engineer. These calculations are to take into 

consideration the prevailing load and soil conditions. 

 

The cost of reinforcement for concrete chambers shall be included in valve chambers. 

 

All items as described above as well as additional excavation and back filling works shall be included 

in the valve chambers. 

 

 

xiii. Flow Control and Shut-Off Valve for Drinking Water 

One-piece body; 

Corrosion protected bearing in the body by way of double O-ring seal and encapsulated shaft seal; 
Wear-resistant, corrosion-resistant and infiltration-proof piston guides in the body by way of micro-

finished bronze weld overlay; 

Designed for cavitation-free operation in all modes of operation; 

Piston sealed by quad-ring; 

Anti-blowout shaft; 

Body made of ductile cast iron EN-JS 1030 (GGG-40); 

Made of stainless steel grade 304; 

Retaining ring made of stainless steel grade 304; 
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Crank gear up to DN 600 made of stainless steel type grade 304; from DN 700 made of cast iron EN-

JS 1030 (GGG-40, epoxy-coated; 

Valve seal made of EPDM; 

Valve shaft made of stainless steel grade 304 

Bolts in touch with the medium made of stainless steel grade 316; 

Maintenance-free shaft bearings made of bronze; 

With self-locking, encapsulated, maintenance-free worm gear in protection degree IP68, incl. 

mechanical position indicator;  

 

 

xiv. CONTROL VALVE PLUNGER TYPE – TENDER TEXT 

1. Main features: 

a. Performance: The valve shall be designed to operate smoothly throughout the specified flow range 

without cavitation, excessive noise, or vibration for the conditions stated in 2.01 B below. 

 

b. Noise:Operating noise levels shall not exceed 95 decibels (dBA) at a distance of three 1 m from the 

valve at the normal flow point. Flow rate as a function of pressure drop across the valve shall be 

linear. 

 

c. Plunger Valve must be drop tight in closed position 

 

d. Operation Data 

 

The contractor must provide the following data for the flow control valves: 

1. Maximum Flow Rate Condition Data: 

Flow Rate: 

Minimum Inlet Pressure:  

Maximum Outlet Pressure:  

Kind of operation (continuous) 

2. Minimum Flow Rate Condition Data: 

Flow Rate:  

Maximum Inlet Pressure (Design):  

Minimum Outlet Pressure:  

Kind of operation (continuous) 

 

3. Normal Flow Rate Condition Data: 

Flow Rate (Design):  

Normal Inlet Pressure:  
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Normal Outlet Pressure:  

Kind of operation (continuous) 

 

2. CONTROL VALVE OPERATING REQUIREMENTS 

a. Valve Assembly Components:  Each control valve assembly shall consist of a flanged short 

conical inlet section having an internal cone to divert the water flow into the annular chamber of 

the body section. 

b. An oval body section with an inner annular chamber shall be formed by the body shell.  The 

plunger with slots is part of internal slider-crank mechanism and is driven by an outside wormgear. 

c. The plunger shall move in an axially flow direction to reduce or enlarge the annular flow cross 

section through slots in a degressive manner, and the medium will flow through the customized 

regulating cylinder from the outer annular chamber to the inner chamber of the plunger, shall be 

provided for flow control without cavitation. This has to be documented by curves 

d. The outside of the plunger shall seat against a QUAD-sealing-ring at its upstream end which will 

be against medium pressure from both upstream and downstream sides, and shall have a profile 

sealing ring which will seat against a stainless steel seat at the downstream valve body end. 

 

 

3. CONTROL VALVE DESIGN FEATURES 

 

a. Control valve shall be a one-part-body design and shall feature an interior geometry that provides 

water flow that is guided around the streamlined internal body structure.  The design shall feature 

a geometrically optimized design, a continuous annular cross sectional reduction from inlet to 

throttle cross section, and continuous rise of flow velocity to the exit without producing 

cavitation. 

b. Control valve design shall feature specially customized designed slotted cage to minimize 

cavitation. Slotted cage must be of portable type. It must be movable with the plunger. Slots shall 

be fully closed when the valve is placed in the closed position.  

c. Control valve design, when open during operation, shall feature plunger assembly movement in 

the upstream side direction to release water through the slots. 

d. Control valve design shall feature advance and retract axial strokes of the plunger, guided in the 

internal body by an internal slider-crank mechanism. 

e. Motion shall be controlled by means of electric actuator or hydraulic cylinders attached to the 

body section. 

f. The design of the annular throat cross section in any position of the plunger shall ensure linear 

regulation of flow. 

g. The proposed valve actuator shall operate in accordance with the requirements of Section 

Specifications for Electric Motor Actuators. 

h. Actuation: The plunger valve shall be actuated as specified by the purchasing documents, or as 

described in Section A – Specifications for Painting and Coatings Electric Motor Actuators shall 

be no more than five (5) times the normal operating force required at minimum inlet head 

conditions. 

i. Connections: Valve end connections shall be provided by EN 1092 standard pattern flanges for 

the size and pressure rating specified. 
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xv. Ultrasonic Level Meter 

The function of this level meter is to determine the water level in the water reservoir for 

controlling the operation of the pumps. 

 

At this measuring instrument an echo system transmits ultrasonic pulses towards the water 

surface from above and receives the returning echo. It determines the level from the speed 

of sound, the propagation time, and the sensor height. The complete measuring system 

consists of the ultrasonic level meter and the fitting measuring transmitter. 

 

Sensor  

 

The ultrasonic sensor shall provide: 

 

 Type  Ultrasonic pulse echo type with flange or bracket 

(Measurement will be based on the distance time) 

 Sensor beam angle +/-12° or 8° 

 Frequency 44kHz 

 Material PVDF, PP-GF, ETFE 

 Measuring Range 0 – 10m/sec 

 Protection IP 68 

 Ambient temperature -20°C - +80°C 

 Power supply: 24 VDC. 

 Output signals, 4 - 20 mA 

 Integrated temperature sensor for compensation. 

 Connection to transmitter via appropriate length of cable 

 Permanent measurement of the water level. 

 ield-mounted of the water level. 

  Transmitter 

 Display LCD TFT (level, Trend, Graph, Temp.) with back-light 

 Output signals 4 – 20mA, RS-485 

 Alarm HH, H, L, LL 

 Power supply 230V AC +/- 10%, 50Hz 

 Protection IP 66 
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 Ambient temperature - 20°C - 60°C 

 Accuracy Better or equal to +/- 0.2% FS 

 Cable and temperature compensation. 

The installed meter shall be resistant against, humidity, dust and weathering. The function 

and the accuracy of the meter should not be affected by these phenomena. The sensor for 

temperature compensation has to be installed by using a suitable mounting fixture so that 

the temperature over the measuring distance is gathered reliably. 

 

The reliability of measurement by ultrasonic signal must not be affected by any other 

fittings inside the tank. The detector must be mounted so the transmission is perpendicular 

to the water surface. The detector heads shall be capable of measurement over the full range 

of water levels and shall be designed to withstand immersion in water in the event that the 

tank becomes overfilled. All fittings must be easy to access and to remove for maintenance 

or repair. 

 

The sensor has to be mounted to a cantilever that is fixed to a pole on the edge of the wet 

well. The distance to the water surface must be more than the sensors block distance. The 

measuring ultrasonic signal must not be disturbed by any fittings  inside the wet well to get 

reliable results. All mounting material is also included. 

 

The Contractor should submit a detailed structure for installing the sensor using a steel arm. 

The sensor shall be fixed inside steel enclosure with ingress protection IP=64, this structure 

should be deemed to be involved in the price of the level meter. 

 

The Display panel of the ultrasonic level meter should be mounted inside pumping station 

control room 

 

xvi. Alarm System 

An alarm system shall be provided at the site for the detection of water when reaching the 

alarm level. The sensor shall have sufficient contacts to control the audible and visual 

alarms as described below. The alarms to be raised shall be as follows: 

1)Visual alarm lights. 

 

2)Audible alarm. 

 

The visual alarm lights shall be red in color and display a flashing steady light to indicate the 

water level alarm. 
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The supply and installation of the visual and audible alarms together with all necessary 

wiring between these items and the ultrasonic level sensor unit shall be included. 

 

The alarm lights shall be clearly visible at a distance of 20 meters under normal daylight 

conditions. Alarm lights shall remain in operation at all times while the water level is above 

the alarm level. Facility shall however be provided to mute the flashing alarm and the 

audible device with an externally mounted alarm acknowledge button. 

 

The audible alarm shall have a 50-meter range. Audible alarm muting button shall be 

provided directly below the alarm. 

xvii. Float valve 

Straight through control valve to EN 1074 

The valve opens when the level falls below a pre-defined set point. 
For drinking water up to 60° C 
Face-to-face length to DIN EN 558-1  
 
Own-medium controlled valve with visual position indicator; 
Pilot valve (float) integrated into the control circuit for regulation without external energy supply; 

Wear-resistant, corrosion-resistant and penetration-proof seat due to micro-finished chromium-

nickel weld overlay; 

Preformed diaphragm, position fixed by sealing bead for reliable sealing of the body; 

Cavitation-free operation due to control inserts; 

Valve seat with chambered and pull-out proof profiled sealing ring; 

Impressed threaded inserts of stainless steel for the connection of the control lines for consistent 

corrosion protection; 

Manual venting of trapped air; 

Separate control lines and pressure gauge; 

Separate adjustment of opening and closing speed; 

Fine-pored filter with inspection glass to view contamination in the control circuit, including stop-

cock for purging; 

User-friendly reading of the operating pressures by 2 glycerine-filled pressure gauges to determine 

the actual inlet and outlet pressures; 

All internal parts accessible from the top for maintenance without disassembling the valve from the 

pipeline; 

Tightness to DIN EN 12,266-1, leakage rate A; 

Flange connection dimensions according to EN 1092, Part 2; 

All parts in contact with the fluid to KTW and DVGW Code of Practice W270 (no build-up of 

harmful bacteria); 

Body and cover made of cast iron EN-JS 1030 (GGG-40); 

Diaphragm and seals made of EPDM; 

Control insert, control line, speed adjustment and screwed connections made of stainless steel; 

Filter housing made of stainless steel, with inspection glass made of pressure-resistant 
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polypropylene; 

 

Corrosion protection: 

Inside and outside fusion bonded epoxy coated in GSK type “heavy-duty corrosion protection” to  

DIN 30 677-2, coating thickness > 250 μm, RAL 5005 blue; no bare casting places in the area of the 

connections; 

 

Control circuit: 

The connection line (diameter 12 mm) between the main valve and the float pilot must be mounted 

by the customer on site. 

 

Design specifications: SHALL BE COORDINATE WITH DESIGNER  

Head losses should be less than 2 m 

Inlet pressure: p1 max = ................ bar 

Inlet pressure: p1 min = ………….. bar 

Outlet pressure: p2 = ………….. bar 

Flow rate: Q = ................ m³/h 

Float pilot:    1 float 

     or 2 floats Operating distance ……….. m 

Varieties: 

DN  upon request 

PN  upon request 

Type with two floats (min/max control) 

 

xviii. ALTITUDE VALVE 

Altitude valve shall Control the level of water in reservoir via a slave ball cock in the top of the 

reservoir. 

Small-bore piping in an approved non- corrodable material shall connect the ball cock to the 

underside of a diaphragm in the relay valve, then through a needle cock to strainer block on the inlet 

side of the valve. 

With a fall of water level in the reservoir and opening of the ball cock, the relay valve shall open, 

allowing a pressure reduction above the main valve diaphragm. This shall cause the main valve to 

open and allow filling of the reservoir. When the water level in the reservoir reaches top water level, 

closure of the ball cock shall cause the relay valve to shut. This shall in turn lead to a buildup of 

pressure above the diaphragm and hence closure of the main valve. 
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The rate of response of opening and closing of the main valve shall be controlled by an adjustable 

needle valve which shall enable the operation to be executed slowly, preventing sudden closure likely 

to cause problems on the pipeline. The main valve shall open fully in response to a fall of 200 mm. or 

less in the water level of the reservoir. 

Details and materials of altitude valve shall otherwise be as specified below. It shall be double-

flanged gray or ductile cast iron. Flanges shall be to BS. 4504, PN.16. The nominal diameter shall be 

as shown on the Drawings. 

All materials used in the manufacture of the valve shall conform with the following minimum 

standards:  

Body, Cover and Disc: Spheroidal graphite iron to BS.2789 

Valve guide, rings etc.: Gunmetal to BS. 1400, Grade, LG2. 

Liner: Bronze, to BS. 2870.  

Seating Face: Gunmetal, Synthetic or other approved material as appropriate. 

Indicator Rod: Stainless steel to BS.970 part 4 Grade: 316529. 

Actuating Valve Body: Bronze to BS.2870. 

Spindle: Stainless steel to B5.970 Part 4 Grade : 316529. 

Valve Face: Nylon 

Diaphragm and Bellows: Reinforced synthetic rubber or approved equivalent. 

Orifice body and plate: Bronze to BS.2870. 

Strainer: Cooper wire cloth. 

Spring: Spring steel. 

All detail parts not listed shall be in homogenous corrosion resistant material. 

xix. Check Valve or Non return : 
Metallic sealing slanted-seat tilting-disk check valve with internal damping unit 
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Disk in body with double offset bearing in bushes;  

Disk geometry with optimum hydraulic flow pattern to ensure low pressure losses; 

Wear-resistant, corrosion-resistant and infiltration-proof sealing seat in the body and on the disk due 

to Microfinished chromium-nickel weld overlay;  

Closing times reduced by ca. 35% due to the slanted seat; 

With internal damping unit for closing behaviour with reduced pressure surges; 

Tightness to DIN EN 12 266-1, leak rate D; 

Body and disk made of cast iron EN-JS 1030 (GGG-40); 

Valve shaft made of stainless steel grade 1.4021; 

Shaft bearings made of bronze 

Corrosion protection: 

Inside and outside epoxy-coated, colour: RAL 5005 blue 

 

 
 
10 . Pressure Reducing Valves ( PRV ) : 
The main valve shall be with throttling cone, counter piston, spring loaded. The valve shall 
maintain a constant downstream pressure regardless of varying inlet pressure .  
 
The valve body shall be in cast iron GG. 25 for the minimum pressure rating as indicated on 
the drawings and the body shall have an epoxy coating both internally and externally. 
 
The spring shall be of stainless steel 50 CrV4. The pilot control shall be a direct – acting, 
adjustable spring loaded, normally open, diaphragm. The pilot valve shall be in bronze or 
stainless steel and Pilot System tube in copper. The pilot valve system shall have a 
stopcock to isolate the valve if necessary. 
 
The PRV. Shall have a device indicating the position of the moving part and shall have two 
manometers to measure the upstream and downstream pressures.  
 
The flanges of the RRV. Shall comply with DIN. 2501. The PRV. Shall be hydrostatically 
tested at the factory at 1.5 times the nominal pressure. The downstream pressure shall be 
set as indicated on Drawings. It shall maintain the downstream pressure within a range of + 
10% with respect to the pressure. 
    
All necessary repairs shall be possible for without removing the valve from the line.            
 

 

 

Flexible Couplings and Flange Adaptors: 
- For connection of the existing to the new pipeline system, flexible couplings shall be 
installed as indicated on the drawings or as directed by the Engineer. 
 
- Couplings must be capable of adapting to different pipe materials. 
Flexible couplings and flange adaptors shall be of mild steel and of an approved type 
suitable for making a watertight flexible connection between plain-ended pipes, or between 
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a plain-ended pipe and a flanged fitting (e.g. Viking-Johnson couplings as manufactured by 
the Victualic Co. Ltd. Or Dresser Couplings as manufactured by the Dresser Manufacturing 
Division in the U.S.A.' or equivalent approved by the Engineer. 
 
- Unless otherwise specified, the external and internal surfaces of couplings and adaptors 
shall be cleaned down to a metallic finish, then primed and painted with epoxy resin paint, 
applied by an electro static process. 
 
- All mechanical couplings shall be of appropriate internal diameter and shall be capable of 
withstanding the maximum working test pressure specified for the pipes they are to connect, 
including a joint deflection of up to 3 degrees in any direction. 
 
- All mechanical couplings and flange adaptors shall be supplied complete with all 
necessary coupling rings, nuts, bolts, washers and rubber rings. Wedge joint rings shall 
comply with BS. 2494, and shall be made of nitrile rubber, ethylene propylene rubber 
(EPDM) or styrene butadiene rubber (SBR) or other approved materials. 
 
- Bolts and nuts of galvanized steel shall be hexagonal with dimensions in accordance with 
BS. 4190 or DIN. 601/555. 
 
- Where a Harnessed Steel Flange Adaptor is shown on the drawings, the bolts connecting 
the flange of the Flexible Flange Adaptor to the Flange of the adjacent fitting shall be 
replaced by tie-bars threaded at both ends.  
 
- One threaded end of each tie bar shall pass through holes in the abutting flanges and be 
anchored by two nuts to make the flanged joints in the normal way. The other threaded end 
shall be anchored by two further nuts in a corresponding bolt-hole on the flange, soundly 
welded integrally onto the fitting which it is intended to harness to the adaptor. 
 
- The integrally-cast flange on the flange-spigot shall be located such that, after the joint has 
been made and all nuts fully tightened, the integrally-cast flange is about 400 mm axially 
from the abutting flanges. 
 
- The bolt circles on all the flanges shall comply with BS 4504 PN 16, as specified. 
 
- The threaded tie bars shall be machined from steel at least equal to that specified for 
flange bolts of corresponding duty and threaded in the same way.  
The threaded length shall allow the nuts to be run forward sufficiently to permit complete 
withdrawal of the tie bars from the flange of the abutting fitting without requiring any other 
joint to be dismantled. 
 
- The strength of the threaded tie-bars in both tension and compression shall be appropriate 
to the pressure rating of the flanged joints. 
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Dismantling Joints: 
Dismantling joints shall be provided and installed with each valve as  indicated on the 
Drawings for convenient installation or re-installation of valves or similar items. 
 
For prevention of any move of the pipe joints adjacent to closed valves, dismantling joints 
shall be provided in general by restrained dismantling pieces (short version) according to 
DIN. 2541 or DIN 2547 or flanged adapters as indicated on drawings or as directed by the 
Engineer. 
 
Body and glands of steel welded dismantling pieces shall be of pressure similar to the valve 
or pipeline connected to it, with bolts and nuts of stainless steel. Surface protection by 
epoxy resin coating or equivalent quality. Rubber sealing rings made of Perbunan material, 
nitrile rubber or equivalent quality, shall be used. 
 
Surface Boxes 
Cast Iron surface boxes with round lid according to DIN. 4056 shall be supplied for 
operation of valves as described. Surface boxes shall be suitable for a 100 kN load. 
 
The surface box made of cast iron or ductile iron shall be situated at ground level on the 
road or pavement. 
 
The hinge of the lid shall be of non-corrosive material. Circular lids shall be used for valves 
(gate and butterfly). 
 
Surface boxes shall have a cold applied bituminous black paint coating. 
Surface boxes shall be supported by - reinforced concrete slabs of 65 mm. thickness to suit 
the surface box. 
 
9. Reinforced Concrete Valve Chambers: 
Where shown on Drawing, a complete valve chambers of reinforced concrete shall be 
constructed for all kinds of valves and air relies valves. 
 
Valve chambers and similar structures shall be built into the pipe lines as demanded and in 
accordance with the Standard Drawings. Given dimensions on the drawings are to be 
verified by the Contractor so as to suit the pipe installation and the prevailing conditions on 
site. 
 
Reinforced concrete valve chambers shall be constructed of cast in-place concrete in 
accordance with the detailed typical Drawings. 
 
Valve chambers shall be allowed to cure for at least (7) days before backfilling . 
 
Concrete supports for pipes, valves and any other fittings shall be placed at appropriate 
locations inside the chamber under the direction of the Engineer (even if not shown on the 
Standard Drawings). 
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Cast iron manhole covers with frames shall be installed for all valve chambers as specified 
or shown on the drawings. The wording on each cover shall be agreed with and approved 
by the Engineer prior to ordering. 
 
Covers to be used in surfaces which are subject to vehicular traffic shall be tested for a load 
of 400 kN. 
 
Manhole covers with bearing capacities of 40 kN and 250 kN according to DIN. 1229 shall 
be installed as instructed by the Engineer. 
 
Two pairs of keys for use with each type of cover shall be handed over by the Contractor 
after completion of the Contract at no extra cost. 
 
As shown on the Drawings, all valve chambers shall be equipped with step irons, which 
shall be of malleable cast iron, according to DIN 1211 or galvanized iron or as directed by 
the Engineer. 
 
Types of Drainage for the valve chambers shall be according to the Standard Drawings or 
decided on site. 
 
Penetration holes with G.S. sleeve pipes shall be inserted in the ceiling slabs, details of 
which are shown on the Standard Drawings, so as to incorporate the extension spindles of 
the valves inside the concrete chambers. 
 
Ventilation pipes as instructed shall be installed at the highest possible point in all air 
release valve chambers (considering traffic load) and led to the nearest convenient outlet 
above ground. End of pipe to be flanged with a stand pipe equipped with protection cap 
including non-corrosive insect screen. Ventilation pipes shall be covered by the price of the 
valve chamber. 
 
Structural calculations including reinforcement drawings for all valve chambers shall be 
made by the Contractor and submitted for approval by the Engineer. These calculations are 
to take into consideration the prevailing load and soil conditions. 
 
The cost of reinforcement for concrete chambers shall be included in valve chambers. 
 
All items as described above as well as additional excavation and back filling works shall be 
included in the valve chambers. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR 
WELDED BLACK STEEL PIPES & FITTINGS 
 
I . Specifications for Welded Steel Pipes with Beveled ends  
For ( 4”,  6” and   8”) diameters  
 
a - The pipes shall be in accordance with { API-5L, Grade of steel X42 } or { DIN. 2441 }  or 

approved equivalent standards, high-tensile, longitudinally or spirally welded steel pipes. 
 

      The wall thickness and the test pressures shall be as  follows : 

 
Nominal  dia. 

(ND)   inch. 
Outside Diameter 
(inch) 

Thickness 

(  mm  ) 
Test  Pressure 
(kg/cm2) 

standards 

4” 4  ½” 4.40 134 API or DIN 

6” 6  ⅝” 5.20 133 API or DIN 

8” 8  ⅝” 5.60 110 API or DIN 

 
b-       Working Pressure : 
      The maximum nominal pressure of all pipes shall not be less 40 bar. 
 

c-      Average Length : 
          Pipes shall have  6  meters length, equal length must be supplied. 
 
d-       Beveld Ends For 4”, 6” and 8”: 

End of pipes must be calibrated and beveled by 30º degrees ( plus or minus 5º degrees ) 
for elecric fusion butt welding. 

   
e-       Internal  Lining and External Coating : 

      - Preperation of pipes surfaces  befor  lining and coating: 
 
      - The surfaces of pipes shall be clean and free from scale, loose rust, oil …etc. by : 

a. Acid picking. 
b. Abrasive shot blasting. 
All in accordance with BS.4232 first quality as discribed in BS.534. 

 
   - Adhesion Test  is required for lining and coating as discribed in BS.534. 
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       e-1- Internal Lining : 

        All steel pipes of  4”, 6” and 8” ND. shall have internal lining either : 

a. Cement lining according to  AWWA - C. 205 or BS. 534 or approved equal. 

  

b. Zinc galvanization ( Hot Dip ) according to Din. 2441 or approved equal, which  shall 
be odorless and tasteless suitable for the passage of chlorinated potable water 0-3 
p.p.m.cl2. 

 
c. Non-toxic 100% solids Amine epoxy according to AWWA C210-03 ( Liquid epoxy   

coating systems for the interior and exterior of steel water pipelines ) or approved 
equal. 

 
d. Non-toxic fusion bonded epoxy according to AWWA C213-01 ( for the interior and 

exterior of steel water pipelines ) or approved equal. 
 

Lining must be suitable for drinking water.  Non Metalic product for use in Contact with 
water must be in accordance with BS. 6920. 

 

e-2- External Coating: 
 
 External coating of steel  pipes  and  fittings  shall  be polyethylene sheathing 

(reinforced type) according to DIN. (30670), designation : Reinforced sheathing ( V ) . 
 
 The polyethylene sheathing shall be applied at manufacturer's works (plant) extruded 

and melted on and homogeneous to steel pipes with API 5L-X42 for buried installation . 
 Between the polyethylene sheathing and the pipe steel there shall be an adhesive film 

which is applied electro-statically . 
  
    The polyethylene sheathing shall be made continuos extrusion and the adhesive film shall 

be firmly bonded to the steel surface.  The coating shall be spark-free when tested with 
a Holiday detector at 25000 volts.  The minimum coating thickness shall be 3.0 mm for 
pipes of nominal diameters up to 20”, and 3.50 mm for 24” diameter pipes . 

  
    In addition to tests to DIN 30670 for coating and coating materials, the coating shall be 

tested for cathodic disbonding in accordance with ASTM G8. The polyethylene coating 
shall be capable of operating at a continuous temperature up to 50 C. without any effect 
on coating and bonding. The polyethylene and adhesive shall stop at a distance of 
100mm plus the insert of the pipe for the spigot and 100mm for the end of the socket of 

 
     e-3-  Protection of lining and coating: 
The lined and coated pipes shall be transported through climate, so the manufacturer must  

take into account the choice of material. 
 
Protection of lined  and coated pipes against damages during storage, transport and 
handling is required either by using straw or wood wool pads.     
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The coating  shall  show  no  tendency  of flow at a temperature of ( 70 ) degrees 
centigrade . 
     

 e- 4 -The internal lining and the external coating for bevelled ends pipes shall stop 6” from 
each end of the pipe   

 
 e- 5 - All welded and flanged joints of steel pipes, shall be protected and coated with the 

same coating materials of the steel pipes. 
 

 
 

 

 

 

f.      Marking: 

The material shall be marked with the manufacturer's symbol or mark in addition to the 
code number, standard specification, and the inspector stamp.  The pipes as well shall 
be stamped with the purchaser symbol, "WAJ"  
  
Insulation Materials for Joints of All Pipes Sizes:  
Sufficient quantity of insulating materials shall be included to cover the joints and 
fittings after welding the pipes and its cost shall be deemed to be included in the 
respective unit price . 

  

g.   The bidder must give full information, details, technical data require in attached sheets 
and must also give full technical specifications of his bid in addition to manufacturer 
catalogue and standards, as well as the chemical and physical analysis. 

 

Item 1 2 3 

Diameter 4" 6” 8” 

Nominal Diameter    

Outside Diameter    

Wall Thickness    

Working pressure    

Test pressure    

Wt/meter (bare)    

WT/meter with    

Lining & Coating    

Thick. Of lining    

Thick. of coating    

Length of pipe    

Standards    

Manufacturer    

Country of origin    

Welding process    
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Type of welding    

Type of lining    

Type of coating    

 

  

    

 
II. Specifications for Welded Steel Pipes with Bevelled Ends 
 For 10” Diameters  & Above : 

 
 
 

a- The pipes shall be in accordance with ( API - 5L, Grade of steel, x 42 ), or approved  
equivalent standards, high-tensile, longitudinally or spirally welded steel pipes . 
 

b -The wall thickness and the minimum mill-inspection test pressures shall be as follows:  
 

Nominal dia. 
(ND) inch 

Outside  diameter 
 (mm)         (inch) 

Wall  Thickness 
(  mm  ) 

Test  Pressure 
(kg/cm2) 

10  ¾” 273.10       10  3/4” 5.6 100 

12  ¾” 323.9         12  3/4” 6.4 96 

16” 406.40       16” 6.4 77 

20” 508.00        20” 7.1 73 

24” 610.00        24” 7.1 61 

32” 813.00        32” 9.5 61 

 
  

C - Working Pressures : 
 The maximum nominal pressure of all pipes shall not be less than the value stated in the 

scope of works  and / or Drawings. 
 

d -  Bevelled Ends: 
        End of pipes must  be calibrated and beveled by 30º degrees ( plus or minus 5º   degrees ) 

for elecric fusion butt welding. 
   
 All welded and flanged joints of steel pipes, shall be protected and coated with the same 
coating materials of the steel pipes. 

 
e- Average Length : 

 Pipes shall have an average length of 6 and / or 12 meters and as approved by the 
Engineer . 
 
f- Internal Lining and External Coating : 
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 The internal cement mortar lining shall be of 6.0 mm. and conform to all relevant 
requirements of BS. 534 / 1990 or AWWA. C.205 - 85 . 

 
 The unlined and / or uncoated wall of the pipe shall be protected by suitable harmless 

approved bituminous or epoxy paint . 
 
 
 
 

 The internal lining thickness shall not be less than the minimum thicknesses given in the 
following table : 

 

Nominal Diameter 
(ND)  inch 

Minimum thickness (mm) 
BS.534.1990              AWWA.C.205-85 

10 6 (+2 , -0) 6 (+3.2 , -1.6) 

12 6 (+2 , -0) 8 (+3.2 , -1.6) 

16 7 (+2 , -0) 8 (+3.2 , -1.6) 

20 7 (+2 , -0) 8 (+3.2 , -1.6) 

24 7 (+2 , -0) 10 (+3.2 , -1.6) 

32  10 (+3.2 , -1.6) 

 
 External coating of steel  pipes  and  fittings  shall  be polyethylene sheathing (reinforced 

type) according to DIN. (30670), designation : Reinforced sheathing ( V ) . 
 
 The polyethylene sheathing shall be applied at manufacturer's works (plant) extruded and 

melted on and homogeneous to steel pipes with API 5L-X42 for buried installation . 
 Between the polyethylene sheathing and the pipe steel there shall be an adhesive film which 

is applied electro-statically . 
  
    The polyethylene sheathing shall be made continuos extrusion and the adhesive film shall 

be firmly bonded to the steel surface.  The coating shall be spark-free when tested with a 
Holiday detector at 25000 volts.  The minimum coating thickness shall be 3.0 mm for pipes 
of nominal diameters up to 20”, and 3.50 mm for 24” diameter pipes . 

  
    In addition to tests to DIN 30670 for coating and coating materials, the coating shall be 

tested for cathodic disbonding in accordance with ASTM G8. The polyethylene coating shall 
be capable of operating at a continuous temperature up to 50 C. without any effect on 
coating and bonding. The polyethylene and adhesive shall stop at a distance of 100mm plus 
the insert of the pipe for the spigot and 100mm for the end of the socket of the pipe. 
 

g-   Marking: 

The material shall be marked with the manufacturer's symbol or mark in addition to the code 
number, standard specification, and the inspector stamp. The pipes as well shall be 
stamped with the purchaser symbol, "WAJ"  
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Insulation Materials for Joints of All Pipes Sizes:  
Sufficient quantity of insulating materials shall be included to cover the joints and fittings 
after welding the pipes and its cost shall be deemed to be included in the respective unit 
price . 
 

  

g.  The bidder must give full information, details, technical data require in attached sheets and 
must also give full technical specifications of his bid in addition to manufacturer catalogue 
and standards, as well as the chemical and physical analysis. 
 

Item 1 2 3 4 5 6 

Diameter 10” 12” 16” 20” 24” 32” 

Nominal Diameter       

Outside Diameter       

Wall Thickness       

Working pressure       

Test pressure       

Wt/meter (bare)       

WT/meter with       

Length of pipe       

Standards       

Manufacturer       

Country of origin       

Welding process       

Type of welding       

Type of lining       

Thick. Of lining       

Type of coating       

Thick. of coating       

 

  

 
 
 

III.  SPECIFICATION  FOR  BLACK STEEL FITTINGS 
 
a-   Scope of Use : 
 The fittings must be made of seamless pipes and shall be in accordance with ANST 

(B.16.9). The fittings shall be welded to black steel pipes type (API. 5L - X 42) . 
 
b-   Fabrication of Fittings : 
 The fabrications of fittings shall be as follows : 
 

1.   Elbows must be fabricated by forging or by hot or cold forming of seamless pipes . 
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2. Reducers must be fabricated by hot or cold forming and annealing of seamless pipes . 
 
3. Tees must be fabricated by forming of seamless pipe or by cold or hot forming and 

annealing of seamless pipes . 
 
4. Caps must be fabricated by hot or cold stamping or forging of plates heat treated . 
 
      - Fabrication fittings by welding pieces of pipes is not accepted . 
 

c-   Materials of Fittings : 
 Elbows, Tees, Reducers etc ... must be made of seamless pipe grade  WPB .(ASTM. A 234) 

or approved equivalent . 
 
d-   Fittings Thickness & Pressure : 
 The minimum thickness of the black steel fittings shall be sufficient to withstand the pressure 

rating of their respective pipelines . 
 
e-   Elbows Bends : 
 The Elbows must be of long radius type, but short radius elbows can be offered as an 

alternative . 
 

f-   Reducers : 
 The reducers must be concentric.  Thickness of each side shall be equal to thickness of 

related nominal diameter, if thickness of reduced size equal to the thickness of the bigger 
size, higher thickness will be accepted . 

 
g-   Straight Equal Tees : 
 The straight equal tees, in which the run and branch (out let) is equal in nominal diameter, 

thickness  must be equal to the thickness of its related nominal diameter. 
 
h-   Tees Reducing : 
    Tees Reducing, in which the Run is bigger than branch (out let) in nominal diameter 

thickness of  the run, must be equal  to  the thickness of its related diameter, thickness of  
the branch (out let ) must equal to its related nominal diameter. 
 

i-   Coating and Lining : 
 All fittings must be lined by corrosion proof materials and must be suitable for potable water. 
  
 The coating must be of  the same coating material as the pipes.  Coating and lining must 

stop at the beveled ends for the purpose of welding. 
 
j- Marking : 
 Every fitting must be marked with : 
 -  Trade mark . 
 -  Nominal Diameter . 
 -  Thickness . 
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 -  Standard . 
 
k-   Certificate of Compliance : 
 Certificates of compliance of required standards is required  
 
 
. 

Iron (DI) Pipes and Fittings 

1. Scope 

This Water Authority of Jordan Standard specifies the requirements and associated test methods 

applicable to ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for the construction of pipelines 

outside buildings. 

Reference is made to EN 545:2010, 1. Scope. 

  

2. Normative References 

The indispensable referenced documents for the application of this Standard are refereed to EN 

545:2010, 2. Normative References.  

3. Terms and Definitions 

The terms and definitions in the EN 545:2010 also apply for this Standard. 

4. Technical Requirements 

    4.1 General 

4.1.1 Ductile iron pipes, fittings and accessories 

Nominal sizes, pressure classes, thicknesses, lengths and coatings are specified in the EN 545:2010, 

Su-Clauses 4.1.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.5 and 4.6. 

4.1.2 Surface Condition and Repair 

Reference is made to Sub-Clause 4.1.2 of the EN 545:2010. 

4.1.3 Types of Joints and Interconnections 

4.1.3.1 General 

Elastomeric gasket made of EPDM shall comply with the requirements of EN 681-1, type WA.  

4.1.3.2 Flexible Joints 
Reference is made to Sub-Clause 4.1.3.2 of the EN 545:2010. 

4.1.3.3 Flanged Joints 
Reference is made to Sub-Clause 4.1.3.3 of the EN 545:2010. 

The minimum requirement of drilling of flanges shall be PN16 according to EN 1092-2 (no PN10 

drilling); other pressure classes for drillings according to EN 1092-2.  

4.1.3.4 Pipe Saddles 
Reference is made to Sub-Clause 4.1.3.4 of the EN 545:2010. 
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4.1.4 Materials in contact with water intended for human consumption 

Reference is made to Sub-Clause 4.1.4 of the EN 545:2010. 

All pipes, coating, and lining materials shall be certified for potable water use and shall contain no 

ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or otherwise 

dangerous for health.  

The Contractor is prohibited to import or to use any of the “Acryl amide and N-Methyl-poly acryl 

amide Grouts” or any other toxic or poisonous materials or sub materials. 

The contractor is required to submit certificates from third party inspectors recognised by the 

governmental tender directorate, its latest issue, but limited to following internationally recognized 

and accredited companies: 

 Bureau Veritas 

 Lloyds 

 SGS 

 WRAS 

 RSS 

that all components of the supply must not be of any way toxic to the water being conveyed and can 

be fully used for the distribution of potable water to a temperature up to 50° C.  

The Certificates must be submitted for the following materials:  
a. Cement mortar lining 

b. Bituminous paint 

c. Epoxy paint 

d. Epoxy powder coating 

e. EPDM Sealing Rings and Rubber Gaskets 

f. Lubricating paste 

4.2 Pressure Class 

Reference is made to Sub-Clause 4.2 of the EN 545:2010. 

4.3 Dimensional Requirements 

4.3.1 Pipes and Fittings Thickness 

Reference is made to Sub-Clause 4.3.1 of the EN 545:2010 

4.3.2 Diameter 

4.3.2.1 External Diameter 

Reference is made to Sub-Clause 4.3.2.1 of the EN 545:2010. 

4.3.2.2 Internal Diameter 

Reference is made to Sub-Clause 4.3.2.2 of the EN 545:2010. 
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4.3.3 Length 

4.3.3.1 Standardized lengths of socket and spigot pipes 

Reference is made to Sub-Clause 4.3.3.1 of the EN 545:2010. 

4.3.3.2 Standardized lengths of flanged pipes 

Reference is made to Sub-Clause 4.3.3.2 of the EN 545:2010 

4.3.3.3 Standardized lengths of fittings 

Reference is made to Sub-Clause 4.3.3.3 of the EN 545:2010. 

4.3.3.4 Limit deviations on lengths 

Reference is made to Sub-Clause 4.3.3.4 of the EN 545:2010. 

4.3.4 Straightness of pipes 

Reference is made to Sub-Clause 4.3.4 of the EN 545:2010. 

4.4 Material characteristics 

4.4.1 Tensile properties 

Reference is made to Sub-Clause 4.4.1 of the EN 545:2010. 

4.4.2 Hardness 

Reference is made to Sub-Clause 4.4.2 of the EN 545:2010. 

4.5 Coatings and linings for pipes 

4.5.1 General 

This Water Authority of Jordan Standard specifies for the particular requirement of coating of ductile 

iron pipes to be adequate for the local soil conditions following: 

a. Zinc-aluminium alloy with or without other metals coating of minimum 400 g/m
2
 with 

finishing layer of epoxy paint. The internal surface of the socket end shall be painted with a layer of 

zinc rich epoxy paint plus a layer of non toxic epoxy paint referring to EN 545:2010, Annex D, D.1.1, 

a), 2) and D.2.2. 

Evidence of the long term performance of the above mentioned solution (e.g. tests and references) 

should be provided by the manufacturer. 

b. In difficult conditions (extremely aggressive soils, with very low resistivity under 500 Ω. Cm  and/or 

low pH), the pipes will be protected externally with the different coatings as described in EN 

545:2010, Cement mortar coating fibre reinforced, according to EN 15542, referring to EN 545:2010, 

Annex D, D.1.1, a)  and D.2.3, Polyurethane coating according to EN 15189 or Polyethylene 

according to EN 14628  

For all other general requirements, reference is made to Sub-Clause 4.5.1 of the EN 545:2010. 

Option (a) is must unless otherwise mentioned clearly in the tender documents. 

4.5.2 Coatings characteristics 

Reference is made to Annex D.2.2in clause 4.1.1 of the EN 545:2010. 

This Standard specifies these coating characteristics as minimum requirement for ductile iron pipes 

complying with Annex D.2.2 and ductile iron fittings and accessories complying with 4.6.2 May be 
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buried in contact with a large number of soils, which can be identified by soil studies on site, except 

as specified in Annex D, D.2.1, Standard Coating or otherwise specified in the Tender Documents. 

4.5.3 Repairs 

Reference is made to Sub-Clause 4.5.2.3 of the EN 545:2010. 

4.6 Internal lining of cement mortar 

4.6.1 General 

Reference is made to Sub-Clause 4.5.3 of the EN 545:2010. The cement mortar used should be one of 

those listed in Sub-Clause 4.5.3.1 

4.6.2 Strength of the lining 

Reference is made to Sub-Clause 4.5.3.2 of the EN 545:2010. 

4.6.3Thickness and surface condition 

Reference is made to Sub-Clause 4.5.3.3 of the EN 545:2010. 

4.6.4Repairs 

Reference is made to Sub-Clause 4.5.3.4 of the EN 545:2010. 

4.7 Coatings for Fittings and Accessories 

4.7.1 General 

Reference is made to Sub-Clause 4.6.1 of the EN 545:2010. 

This Standard specifies following coating and lining for Fittings and Accessories: 

a. Coating 

1. Epoxy powder coating (or epoxy paint for ND > 1000mm) 

2. Zinc rich paint coating with finishing layer 

3. Enamel Lining 

4. Epoxy powder lining (or epoxy paint for ND > 1000mm) 

5. Cement mortar lining 

6. Enamel 

7. thick electro-deposited coating with a minimum thickness of 50 microns applied on a blast-cleaned 

and phosphorated surface 

Depending on the external and internal conditions of use, alternative coatings, detailed in Annex “D” of 

the EN 545:2010 may be required and used as specified in the tender documents. 

Epoxy powder or epoxy paint lining inside and coating outside shall be according to EN 14901  

 coating thickness: minimum 200 μm 

 zero porosity: minimum 1500 V spark test 

 adhesion: inimum 8  N/mm
2
 

4.7.2 Paint coating 

4.7.2.1 General 

Reference is made to Sub-Clause 4.6.2.1 of the EN 545:2010. 
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Relevant only for bitumen, synthetic resin, zinc rich paint with finishing layer and enamel 

4.7.2.2 Coating characteristics 

Reference is made to Sub-Clause 4.6.2.2 of the EN 545:2010. 

Relevant only for bitumen, synthetic resin, zinc rich paint with finishing layer and enamel 

4.8 Marking of pipes, fittings and accessories 

4.8.1 Pipes and fittings 

Reference is made to Sub-Clause 4.7.1 of the EN 545:2010. 

According to Sub-Clause 4.6, the manufacture’s name or mark will be cast-on or cold-stamped (not 

painted). 

4.8.2 Accessories 

Reference is made to Sub-Clause 4.7.2 of the EN 545:2010. 

4.9 Leak Tightness 

Reference is made to Sub-Clause 4.8 of the EN 545:2010. 

5.Performance Requirements for Joints and Pipe Saddles 

5.1 General 

To insure their fitness for purpose in the field of water supply, all the joints and pipe saddles shall 

fulfil the relevant performance requirements of clause 5 of the EN 545: 2010. 

A. Quality Assurance System:  

    The manufacturer shall control the quality of his products during their manufacture by a system of 

process control according to EN DIN ISO 9001:2000, in order to comply with the technical 

requirements of the standards. The tests should confirm that the ductile iron pipes, fittings and 

accessories are manufactured according to EN 545:2010. 

B. Traceability System:  

      The manufacturer shall clearly mention the method by which he can keep records and trace of 

the manufactured ductile iron pipes, fittings and accessories to ensure the capability of going 

back to the records for the manufactured item in case any problems accrues after the installation. 

5.2 Flexible joints 

5.2.1 General 

The minimum deflection in joints shall be as in Sub-Clause 5.2.1 of the EN 545:2010.  

5.2.2 Test Condition 

Reference is made to Sub-Clause 5.2.2 of the EN 545:2010. 

5.3 Test parameters 

5.3.1 Annulus 

Reference is made to Sub-Clause 5.2.3.1 of the EN 545:2010. 

5.3.2 Pipe thickness 

Reference is made to Sub-Clause 5.2.3.2 of the EN 545:2010. 

5.3.3 Shear 

Reference is made to Sub-Clause 5.2.3.3 of the EN 545:2010. 
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5.4 Restrained flexible joints 

Reference is made to Sub-Clause 5.3 of the EN 545:2010. 

Types of used restrained flexible joints should be clarified by the manufacturer with an evidence of 

performance and a list of references. 

5.5 Flanged joints as cast, screwed, welded and adjustable 

Reference is made to Sub-Clause 5.4 of the EN 545:2010. 

5.6 Pipe saddles 

5.6.1 Test conditions 

Reference is made to Sub-Clause 5.5.1 of the EN 545:2010. 

5.6.2 Annulus 

Reference is made to Sub-Clause 5.5.2 of the EN 545:2010. 

6. Test methods 

6.1 Pipe dimensions 

6.1.1 Wall thickness 

Reference is made to Sub-Clause 6.1.1 of the EN 545:2010. 

6.1.2 External Diameter 

Reference is made to Sub-Clause 6.1.2 of the EN 545:2010. 

6.1.3 Internal Diameter 

Reference is made to Sub-Clause 6.1.3 of the EN 545:2010. 

6.1.4 Length 

Reference is made to Sub-Clause 6.1.4 of the EN 545:2010. 

6.2 Straightness of pipes 

Reference is made to Sub-Clause 6.2 of the EN 545:2010. 

6.3 Tensile testing of ductile iron components 

Reference is made to Sub-Clause 6.3 of the EN 545:2010. 

6.3.1 Samples 

Reference is made to Sub-Clause 6.3.1 of the EN 545:2010. 

6.3.1.1 Centrifugally cast pipes 

Reference is made to Sub-Clause 6.3.1.1 of the EN 545:2010. 

6.3.1.2 Pipes not centrifugally cast, fittings and accessories 

Reference is made to Sub-Clause 6.3.1.2 of the EN 545:2010. 

6.3.2 Preparation of test bar 

Reference is made to Sub-Clause 6.3.2 of the EN 545:2010. 

6.3.3 Apparatus and test method 

Reference is made to Sub-Clause 6.3.3 of the EN 545:2010. 
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6.3.4 TEST RESULTS 

Reference is made to Sub-Clause 6.3.4of the EN 545:2010. 

6.4 Brinell hardness of ductile iron components 

Reference is made to Sub-Clause 6.4 of the EN 545:2010. 

6.5 Works leak tightness test for pipes and fittings 

Reference is made to Sub-Clause 6.5 of the EN 545:2010. 

6.5.1 General 

Reference is made to Sub-Clause 6.5.1 of the EN 545:2010. 

6.5.2 Centrifugally cast pipes 

Reference is made to Sub-Clause 6.5.2 of the EN 545:2010. 

6.5.3 Pipes not centrifugally cast, fittings and accessories 

Reference is made to Sub-Clause 6.5.3 of the EN 545:2010. 

6.6 Zinc Mass 

Reference is made to Sub-Clause 6.6 of the EN 545:2010. 

6.7 Thickness of paint coatings 

Reference is made to Sub-Clause 6.7 of the EN 545:2010. 

6.8 Thickness of cement mortar lining 

Reference is made to Sub-Clause 6.8 of the EN 545:2010. 

7. Performance test methods 

7.1 Compressive strength of the cement mortar lining 

Reference is made to Sub-Clause 7.1 of the EN 545:2010. 

7.2 Leak tightness of flexible joints 

7.2.1 General 

Reference is made to Sub-Clause 7.2.1 of the EN 545:2010. 

7.2.2 Leak tightness of flexible joints to positive internal pressure 

Reference is made to Sub-Clause 7.2.2 of the EN 545:2010. 

7.2.3 Leak tightness of flexible joints to negative internal pressure 

Reference is made to Sub-Clause 7.2.3 of the EN 545:2010. 

7.2.4 Leak tightness of flexible push-in joints to positive external pressure 

Reference is made to Sub-Clause 7.2.4 of the EN 545:2010. 

7.2.5 Leak tightness of flexible joints to dynamic internal pressure 

Reference is made to Sub-Clause 7.2.5 of the EN 545:2010.  

7.3 Leak tightness and mechanical resistance of flanged joints 

Reference is made to Sub-Clause 7.3 of the EN 545:2010. 
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7.4 Leak tightness and mechanical resistance of pipe saddles 

7.4.1 Positive internal pressure 

Reference is made to Sub-Clause 7.4.1 of the EN 545:2010. 

7.4.2 Negative internal pressure 

Reference is made to Sub-Clause 7.4.2 of the EN 545:2010. 

8. Tables of dimensions 

8.1 Socket and spigot pipes 

General Reference is made to Sub-Clause 8.2 of the EN 545:2010. 
 

The Water Authority Standard specifies for each DN the following minimum wall thicknesses highlighted in colour (see the 

following page), according to the Preferred Classes as described in EN 545:2010. 

DN External diameter DE 

mm 

Minimum wall thickness e mm 

 

 
Nominal 

Limit 

deviations 

Class 

20 

Class 

25 

Class 

30 

Class 

40 

Class 

50 

Class 

64 
Class 

100 

40 56 +1/-1,2    3,0 3,5 4, 0 4,7 

50 66 +1/-1,2    3,0 3,5 4,0 4,7 

60 77 +1/-1,2    3,0 3,5 4,0 4,7 

65 82 +1/-1,2    3,0 3,5 4,0 4,7 
80 98 + 1/- 2,7    3,0 3,5 4,0 4,7 

100 118 +1/-2,8    3,0 3,5 4,0 4,7 

125 144 +1/-2,8    3,0 3,5 4,0 5,0 

150 170 +1/-2,9    3,0 3,5 4,0 5,9 

200 222 +1/-3,0    3,1 3,9 5,0 7,7 

250 274 + 1/- 3,1    3,9 4,8 6,1 9,5 

300 326 +1/-3,3    4,6 5,7 7,3 11,2 

350 378 +1/-3,4   4,7 5,3 6,6 8,5 13,0 

400 429 +1/-3,5   4,8 6,0 7,5 9,6 14,8 

450 480 +1/-3,6   5,1 6,8 8,4 10,7 16,6 

500 532 +1/-3,8   5,6 7,5 9,3 11,9 18,3 

600 635 +1/-4,0   6,7 8,9 11'1 14,2 21,9 

700 738 +1/-4,3  6,8 7,8 10,4 13,0 16,5  

800 842 +1/-4,5  7,5 8,9 11,9 14,8 18,8  

900 945 +1/-4,8  8,4 10 13,3 16,6   

1 000 1 048 +1/-5,0  9,3 11,1 14,8 18,4   

1 100 1 152 +1/-6,0 8,2 10,2 12,2 16,2 20,2   

1 200 1 255 +1/-5,8 8,9 11'1 13,3 17,7 22,0   

1 400 1 462 +1/-6,6 10,4 12,9 15,5     

1 500 1 565 +1/-7,0 11'1 13,9 16,6     

1 600 1 668 +1/-7,4 11,9 14,8 17,7         
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1 800 1 875 +1/-8,2 13,3 16,6 19,9         

2 000 2 082 +1/-9,0 14,8 18,4 22,1         

NOTE 1 The bold figures indicate the standard products which are suitable for most applications. Grey boxes represent products 

which are outside the scope of this standard. 
NOTE 2 For smaller ON, the minimum pipe wall thickness is governed by a combination of manufacturing constraints, 

structural performance and installation and handling requirements. 
NOTE 3 The minimum thickness is given for non-restrained joints (see 4.2.) 
NOTE 4 Pressure classes between 50 and 100 may be supplied by interpolation on request. 

8.2Flanged pipes 

Reference is made to Sub-Clause 8.2 of the EN 545:2010. 

8.3 Fittings for socketed joints 

Reference is made to Sub-Clause 8.3 of the EN 545:2010. 

8.4 Fittings for flanged joints 

Reference is made to Sub-Clause 8.4 of the EN 545:2010. 

9. Evaluation of Conformity 

9.1 General  

Reference is made to Sub-Clause 9.1 of the EN 545:2010. 

9.2 Initial Performance Testing 

Reference is made to Sub-Clause 9.2 of the EN 545:2010. 

9.2.1 General 

Reference is made to Sub-Clause 9.2.1 of the EN 545:2010. 

9.2.2 Characteristics 

Reference is made to Sub-Clause 9.2.2 of the EN 545:2010. 

9.2.3 Treatment of calculated values and design 

Reference is made to Sub-Clause 9.2.3 of the EN 545:2010. 

9.2.4 Sampling, testing and conformity criteria 

Reference is made to Sub-Clause 9.2.4 of the EN 545:2010. 

9.2.4.1 Sampling procedure 

Reference is made to Sub-Clause 9.2.4.1 of the EN 545:2010. 

9.2.4.2 Testing and compliance criteria 

Reference is made to Sub-Clause 9.2.4.2 of the EN 545:2010. 

9.3 Factory production control (FPC) 

Reference is made to Sub-Clause 9.3 of the EN 545:2010. 

1. Tests required according to the Water Authority Standard of the Hashemite Kingdom of 

Jordan 

The manufacturer shall demonstrate the conformity of his products with the standards by submitting 

the performance tests specified in the standards:
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Quality Assurance System: 
The manufacturer shall control the quality of his products during their manufacture by a system of 

process control according to EN ISO 9001:2000, in order to comply with the technical requirements 

of the standards. The tests should confirm that the ductile iron pipes, fittings and accessories are 

manufactured according to EN 545:2010. 

C. Traceability System:  

The manufacturer shall clearly mention the method by which he can keep records and trace of the 

manufactured ductile iron pipes, fittings and accessories to ensure the capability of going back to the 

records for the manufactured item in case any problems accrues after the installation. 

9.3.1 General 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.1 of the EN 545:2010. 

9.3.2 FPC requirements for all manufacturers 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.2 of the EN 545:2010. 

9.3.2.1 General 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.2.1 of the EN 545:2010. 

9.3.2.2 FPC for tensile testing 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.2.2 of the EN 545:2010. 

9.3.3 Manufacturer-specific FPC system requirements 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.3 of the EN 545:2010. 

9.3.3.1 Personnel 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.3.1 of the EN 545:2010. 

9.3.3.2 Equipment 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.3.2 of the EN 545:2010. 

9.3.3.3 Design process 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.3.3 of the EN 545:2010. 

9.3.3.4 Raw materials and components 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.3.4 of the EN 545:2010. 

9.3.3.5 In-process control 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.3.5 of the EN 545:2010. 

9.3.3.6 Non-conforming products 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.3.6 of the EN 545:2010. 

9.3.3.7 Corrective action 

Reference is made to Sub-Clause 9.3.3.7 of the EN 545:2010. 

1. ANNEX A 

(Normative) 
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10.1 Allowable pressures 

10.1.1 A.1 General 

Reference is made to Annex A.1 of the EN 545:2010. 

10.1.2 A.2 Socket and spigot pipes (see 8.1) 

Reference is made to Annex A.2 of the EN 545:2010. 

10.1.3 A.3 Fittings for socketed joints (see 8.3) 

Reference is made to Annex A.3 of the EN 545:2010. 

10.1.4 A.4 Flanged pipes (see 8.2) and fittings for flanged joints (see 8.4) 

Reference is made to Annex A.4 of the EN 545:2010. 

10.1.5 A.5 Accessories 

Reference is made to Annex A.5 of the EN 545:2010. 

2. ANNEX B 

(Informative) 

 11.1 Longitudinal bending resistance of pipes 

Reference is made to Annex B of the EN 545:2010. 

3. ANNEX C 

(Informative) 

12.1 Diametral stiffness of pipes 

Reference is made to Annex C of the EN 545:2010. 

13. ANNEX D 

(Informative) 

13.1 Specific coatings, field of use, characteristics of soils 

13.1.1 D.1 Alternative coatings 

13.1.1.1 D.1.1 Pipes 

Reference is made to Annex D.1.1 of the EN 545:2010. 

13.1.1.2 D.1 .2 Fittings and accessories 

Reference is made to Annex D.1.2 of the EN 545:2010. 

13.2 D.2 Field of use in relation to the characteristics of soils 

13.2.1 D.2.1 Standard coating 

Reference is made to Annex D.2.1 of the EN 545:2010. 

13.2.2 D.2.2 Alloy of zinc and aluminium with or without other metals 

Reference is made to Annex D.2.2 of the EN 545:2010. 

13.2.3 D.2.3 Reinforced coatings 

Reference is made to Annex D.2.3 of the EN 545:2010. 

14. ANNEX E 

(Informative) 

14.1 Field of use, water characteristics 

Reference is made to Annex E of the EN 545:2010. 
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15. ANNEX F 

(Informative) 

15.1 F.1 Calculation method of burried pipeline, height of cover. 

15.1.1 F.1.1 Calculation formula 

Reference is made to Annex F.1.1 of the EN 545:2010. 

15.1.2 F.1.2 Pressure from earth loading 

Reference is made to Annex F.1.2 of the EN 545:2010. 

15.1.3 F.1.3 Pressure from traffic loading 

Reference is made to Annex F.1.3 of the EN 545:2010. 

15.1.4 F.1.4 Bedding factor, K 

Reference is made to Annex F.1.4 of the EN 545:2010. 

15.1.5 F.1.5 Factor of lateral pressure, f 

Reference is made to Annex F.1.5 of the EN 545:2010. 

15.1.6 F.1.6 Modulus of soil reaction, E' 

Reference is made to Annex F.1.6 of the EN 545:2010. 

15.2 F.2 Heights of cover 

Reference is made to Annex F.2 of the EN 545:2010. 

16. Bibliography 

Reference is made to Bibliography of the EN 545:2010. 

 
 
 
 
III.  SPECIFICATION  FOR  BLACK STEEL FITTINGS 

 
a-   Scope of Use : 

The fittings must be made of seamless pipes and shall be in accordance with ANST 

(B.16.9). The fittings shall be welded to black steel pipes type (API.5L-X42). 

 
b-   Fabrication of Fittings : 

The fabrications of fittings shall be as follows : 

 

1. Elbows must be fabricated by forging or by hot or cold forming of seamless pipes . 

 

2. Reducers must be fabricated by hot or cold forming and annealing of seamless pipes . 

 

3. Tees must be fabricated by forming of seamless pipe or by cold or hot forming and   

annealing of seamless pipes . 

 

4. Caps must be fabricated by hot or cold stamping or forging of plates heat treated 

 

    - Fabrication fittings by welding pieces of pipes is not accepted . 
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c-   Materials of Fittings: 

Elbows, Tees, Reducers etc. must be made of seamless pipe grade WPB.(ASTM. A 234) or 

approved equivalent. 

 
d-   Fittings Thickness & Pressure: 

The minimum thickness of the black steel fittings shall be sufficient to withstand the 

pressure rating of their respective pipelines . 

 
e-   Elbows Bends: 

The Elbows must be of long radius type, but short radius elbows can be offered as an 

alternative . 

 
f-   Reducers: 

The reducers must be concentric. Thickness of each side shall be equal to thickness of 

related nominal diameter, if thickness of reduced size equal to the thickness of the bigger 

size, higher thickness will be accepted . 

 
g-   Straight Equal Tees: 

The straight equal tees, in which the run and branch (out let) is equal in nominal 

diameter, thickness  must be equal to the thickness of its related nominal diameter. 
h-   Tees Reducing: 

Tees Reducing, in which the Run is bigger than branch (out let) in nominal diameter 

thickness of  the run, must be equal  to  the thickness of its related diameter, thickness 

of  the branch (out let) must equal to its related nominal diameter. 

 
i-   Coating and Lining: 

All fittings must be lined by corrosion proof materials and must be suitable for potable 

water. 

  

The coating must be of  the same coating material as the pipes.  Coating and lining 

must stop at the beveled ends for the purpose of welding. 

 
j- Marking: 

 Every fitting must be marked with : 

 -  Trade mark . 

 -  Nominal Diameter . 

 -  Thickness . 

 -  Standard . 

 
k-   Certificate of Compliance: 

Certificates of compliance of required standards is required . 

 
1. Thrust Blocks and Collars:  

The Contractor shall construct all thrust blocks and collars (End Caps) as shown on the 

Drawings and specified herein. Thrust blocks shall be constructed at all bends, tees, 

tapers, valves, dead-ends etc. unless otherwise shown on the Drawings.  Thrust collars 
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shall be constructed at plugged dead-end pipes with push-on joints (EU-piece and X-

piece, or F-piece and X-piece if required). 

 
Thrust blocks and collars shall be constructed of cast-in-place concrete in accordance 

with the requirements of Specs.  The bearing faces of the thrust blocks shall be placed 

against undisturbed natural earth except as specified hereinafter. 

  

Thrust forces and sitting of anchor blocks shall conform with the field test pressure and 

be calculated by the Contractor considering the prevailing soil bearing capacity.  

Dimensions given on the standard drawings are approximate only. 

  

In concrete chambers, thrust forces from closed  valves shall be absorbed by the 

concrete walls by means of puddle flanges welded on the pipes. 

Additional structural reinforcements to be provided by the contractor. 

 

All concrete thrust blocks and collars shall be allowed to cure for at least 7 days before 

backfilling the thrust blocks and prior to any loads being applied to the blocks and 

collars. 

 

The  cost  of  thrust  blocks  and  collars  shall  be  included in the unit  price of  

pipelines. 

 
2. Field Adjustments 

The pipe and methods of jointing shall be such that the locations of fittings and lengths 

of pipe can be adjusted in the field to suit field conditions and variations in stationing.  

A reasonable tolerance in the locations of lines will be allowed upon approval of the 

Engineer’s Representative. 

 
3. Measurement 

The quantity of all pipes in place and all fittings shall be the number of  linear meters 

of each size installed within the limits shown on the Drawings or as  ordered by the 

Engineer.  The length will be the distance between the ends of the pipes measured or 

computed along the centerline of the pipe without deduction for fittings. Every type of 

fittings ( bends, tees, tapers, adapters, end plugs, dismantling joints, flexible 

couplings…etc. ), shall be included in the unit rates of pipes. 

All kinds of  valves such as gate valves, air valves, water meter....etc. shall be quoted 

as Extra Over item, which shall include their concrete chamber..   

 
4. Payment 

The unit prices for each of the items installing  pipes, shall be full compensation for 

furnishing all labour, materials, tools, equipment, etc., necessary to furnish, install, test 

and disinfect the water mains as shown on the drawings or as directed, all as specified.  

The unit prices shall include all auxil work necessary for water main construction but 

not specifically included for payment under other items of the contract. 

 
5. Hydrostatic Pressure Testing of  Pipes  
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After completing the installation of a water main, or a section of the line, and before the joints 

are covered, a hydrostatic test of the line shall be made by the Contractor.  The test pressure 

shall be (1.5 times the  nominal pressure) bars for all lines.  A sufficient time for the curing of 

concrete thrust blocks must be allowed before the test is made.  All backfilling and compaction 

over and around the pipes and thrust blocks must be completed except for the pipe joints to be 

left open for observation of any leaks, before the test is made. 

 

The Contractor shall submit to the Engineer’s Representative for approval, detailed procedures 

for performing hydrostatic pressure tests of installed pipes, fittings and valves.  Procedures for 

performing the hydrostatic pressure test should indicate the location and capacity of the test 

pump for each test section, test pressure at the pump, procedure for venting the air from the 

pipeline, procedure of filling the pipe with water and length of  the pipe section. 

 
5.1 Duration of Pressure Test 

The initial test pressure shall be applied for a period of 24 hours before all tests are assumed to 

begin, to allow for a soaking period.  After that, all joints shall be carefully inspected for 

evidence of  leakage.  The test pressure for the main test shall then be applied for at least three 

hours for pipe diameters up to DN 200 and six hours for pipe diameters DN 250 to DN 400. 

 

The test pressure shall not be allowed to fall below 75% of the test pressure  for all lines.  If and 

when it does during the test period, the pressure shall be increased to the stated value and a 

record kept of the additional water added. 

 
5.2 Procedure 

The pressure for the initial test will start with the nominal pressure, and shall reach the test 

pressure within the last 6 hours of the initial test. 

 

Test pressure to be taken at the lowest point of the pipe line to be tested and corrected to the 

elevation of the test gauge. 

 

The test pressure of the main test is 1.5 times the nominal pressure for that pipe. 

 

The tests have to be carried out in the presence of the Engineer’s Representative in accordance 

with the relevant standards for the pipe material applied. 

When filling the pipe system, the contractor shall not exceed the amount of water charged into 

the system as follows : 

- up to 200 mm diameter  1.5 liters / second 

- up to 300 mm diameter  3.0 liters / second 

- up to 400 mm diameter  6.0 liters / second 

- up to 500 mm diameter  9.0 liters / second 

- up to 600 mm diameter           14,0 liters / second 

 
The test pressure shall be applied by a suitable pump equipped with connection valves and 

gauges, etc., to the satisfaction of the Engineer’s Representative.  The gauges and meters shall 

be new and accompanied by a certificate for test and calibration. 
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The results of the tests, specifying the layout of sections of system, pipes and fittings tested 

including all relevant data of testing as weather, time, duration, filling time, pressure, etc., shall 

be produced in the form of a report by the contractor and signed by the contractor and the 

Engineer’s Representative. 

 

This report shall not relieve the contractor of his responsibility for care and maintenance of the 

system until the date of final acceptance of the completed work. 

 
5.3 Stop Ends : 

A simple stop end consists of a section of steel pipe about 0.5-1.0 m long on to which a closing 

plate has been welded, containing the necessary openings for accommodating ingoing water and 

out coming air.  The stop end may also include an opening through which the test water may be 

pumped from the line, if necessary.  The stop end may be jointed to the pipe to be tested by 

means of a standard coupling or other method approved by the Engineer’s Representative.  

Thrust blocks or a temporary anchorage must be provided to hold the stop end in place against 

the test pressure. 

 
5.4 Air Removal before Test: 

Before applying the test pressure, all air shall be expelled from the pipe.  After all the air has 

been expelled, all cocks shall be  closed and the test pressure applied as specified above.  The 

line shall be filled slowly to prevent possible water hammer. 

 
5.5 Examination during Test: 

All exposed pipes, fittings, valves, hydrants and joints shall be carefully examined during the 

pressure test.  All joints showing leaks shall be rejoined until tight, or the pipe material 

replaced. 

 

Any defective pipes or joints, fittings or valves discovered as a result of this pressure test shall 

be repaired or removed and replaced by the Contractor at his own expense with sound material 

and the test shall be repeated until proved satisfactory to the Engineer’s Representative. 

 
 
5.6 Permissible Addition of Water: 

Additional water is defined as the quantity of water which must be supplied to the laid pipe, or 

any section thereof, to maintain the specified test pressure after the pipe has been filled with 

water and the air expelled.  The quantity of additional water pumped into the pipe shall be 

measured accurately. 

        

No section of the water main will be accepted until the additional water calculated in litres per 

km per 24 hours for the test pressure is less than 0.3 D, where D is the  nominal diameter of the 

pipe in  mm. 

 

The Engineer’s Representative shall prepare a written report of the results of the leakage test 

that identifies the specific test, length of pipe tested, the pressure, the duration of the test, and 

the amount of additional water  required.  The report shall be signed by the Contractor and the 

Engineer’s Representative. 
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5.7 Cost of Testing 

The Contractor shall provide a sufficient quantity of gauges, pumps, stop ends, pipes and 

connections and all things necessary and suitable for the testing of all pipes as described herein.  

The Contractor shall also provide all necessary temporary works in connection with the test, 

and shall remove the same on successful completion of the test.  All tests shall be done in the 

presence of the Engineer’s Representative and the results of such tests shall be signed by the 

Contractor and handed to the Engineer’s Representative who shall prepare the required test 

reports. 

 

All equipment, labour, materials, and water necessary for the carrying out of these tests to the 

complete satisfaction of the Engineer’s Representative shall be provided by the Contractor at 

his own expense. 

 

Should any test fail, the Contractor shall, after repairing and making good any leaks, carry out 

further tests all as described above until such tests meet with the requirements contained herein.  

All such tests and retests shall be at the expense of the Contractor, and shall be included in the 

unit rates for the relative pipeline. 
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 الجدء الدادس
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 الذخوط الخاصة بالقائسة الدػداء

 

 عصاءات االشغال

 
 
 

 0219( لدشة 08حدب تعميسات نطام السذتخيات الحكػمية ر ع  
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 الجدء الدابع
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 ججاول الكسيات

 
 مقجمو:

  
 صاء وتقخأ وتفدخ عمى ىحا االعتبار  تعتبخ ججاول الكسيات مع السقجمو جدء ال يتجدء مغ وثائق الع - 1
 عمى السشا ز وضع اسعارىع بالجيشار االردنم   - 0

 تدعيخ البشػد فم ججول الكسيات
ان مػاصفات ووصف االعسال لمبشػد السبيشو فم ججاول الكسيات غيخ مفرمو فم الججاول وعمى   - 1

 يا  بة وضع اسعاره السشا ز مقجم العصاء الخجػع الى السػاصفات والذخوط لمتاكج مش
عمى السشا ريغ وضع اسعارىع الفخديو لمبشػد عمى اساس الدعخ لكة وحجه كية لجسيع االعسال السبيشو  - 0

فم ججاول الكسيات وتعتبخ ىحه االسعار ممدمو لمسقاول وصالحو لجسيع االعسال السصمػبة فم أي مػ ع ضسغ 
 مشاشق العصاء 

 خديو لػحجة الكية بالخ ع والكتابو  عمى السشا ريغ وضع اسعارىع االف -3
عمى السقاول تقجيع مع عخضو الفشم والسالم تحمية اسعار مفرة لكافة بشػد ججاول الكسيات واي بشػد  -4

 مختفعة عغ االسعار الجارجة يحق لراحب العسة مفاوضة السقاول عمييا 
ليات واالرباح وأي مراري: اخخى تكػن ىحه االسعار شاممو لجسيع التكاليف مغ ايجي عاممو واجػر وا -5

تتختب عمى السقاول بسػجب شخوط العقج ان كان مشرػصا عمييا صخاحو او ضسشا، وال يحق لمسقاول السصالبو 
 باي زياده فم االسعار الي سبب كان اال فم الحاالت التم تجيدىا شخوط العقج  

لسياه شامال عمى سبية السثال وليذ الحرخ يكػن الدعخ لمػحجة فم ججول الكسيات العسال تسجيج انابيب ا -6
تػريج جسيع انػاع االنابيب عمى اختالف اا صارىا  وجسيع القصع مغ اكػاع وتييات ونقاصات وسجادات ومخابط  

الخ وحفخ الخشادق وتسجيج االنابيب وعسة وتشفيح التػصيالت الالزمة وتػريج …والفمشجات والقصع الخاصة
وتشفيح وصالت األنابيب الجكتاية وتخكيب القصع حيثسا يمدم وتػريج وصب الجعامات  السعاجيغ والسػاد الالزمة

( ألنابيب الجكتاية وكافة الفحػصات السخبخية وتػريج ووضع   األدلة  Thrust Blocksالخخسانية   
سيع السػاد الكتخونية والذخيط التححيخي البالستيكم(  أو   الذخيط التححيخي السعجنم ( ويذسة أيزا  تقجيع ج

والتجييدات الالزمة واجخاء فحز التدخب   الزغط الييجروليكم ( والغدية والتعقيع  وتغميف الػصالت والصسع 
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 مغ مػاد مختارة ( والصسع الى الدصح العمػي واعادة االوضاع ونقة االنقاض     الخ وجسيع متصمبات العقج 
 لسذخف  بسػجب السخصصات والسػاصفات وحدب تعميسات السيشجس ا

عمى السقاول ان يزسغ اسعاره لتكمفة جسيع االعسال الالزمو لمتحكع بالسياه حيثسا تكػن الحفخيات فم  - 7
ارض مغسػره بالسياه وحيثسا يحجث تقاشع بيغ خصػط السياه والرخف الرحم والعبارات والسرارف الدصحيو او 

 سياه لسشصقة العسة  خصػط مياه اخخى بسا فم ذلظ االحتياشات الزخوريو لتػفيخ ال
تذسة االسعار االفخاديو ايزا عمى سبية التػضيح وليذ الحرخ االعسال السؤ تو والسعجات االنذائيو   -8

والحخاسو واالناره وتػفيخ السسخات اآلمشو لمسػاششيغ واالرباح واية نفقات اخخى شامال جسيع االخصار وااللتدمات 
 الػارده او التم يشز عمييا العقج  

اضافو الى ذلظ فان االسعار االفخاديو واالجػر تعتبخ شاممو لحسايو وتثبيت جسيع اعسال السػاسيخ والعبارات  -9
والكػابة  وجسيع الخجمات والسخافق السبيشو وغيخ السبيشو عمى السخصصات التم يسكغ ان تتعخض لمخصخ اثشاء 

تم يصمبيا السيشجس وكحلظ تذسة عسة تشفيح عسميات السقاول  وتذسة االسعار كحلظ تكاليف الفحػص ال
 وتحزيخ وتقجيع السخصصات التشفيحيو وكحلظ السخصصات السخجعيو  

تعتبخ االسعار الػارده فم ججول الكسيات التم يزعيا السقاول انيا القيسو الحقيقيو والذاممو لالشغال  -12
يسات السيشجس وانيا تذسة ايزا الػارده  والسصمػبو فم ججول الكسيات بسػجب السػاصفات والسخصصات وتعم

 ارباح السقاول  وتعػيزو عغ أي التدامات اخخى  ج يتحسميا وفقا لذخوط ومػاصفات العصاء  

 

 
تكػن االسعار التم يزعيا السقاول شاممو حساية االنذاءات القائسو والخجمات وازالة واعادة تخكيب  -11

اج وحجيج الحسايو عمى جػانب الصخق والجدػر واشارات االشاري: واعادة وضع الدصػح كسا كانت عميو واالدر 
السخور واالسيجو وكة الخجمات والسشذئات التم  ج تتاثخ بذكة مباشخ وغيخ مباشخ وكحلظ ازاحة او تغييخ 
خصػط السػاسيخ القائسو تحت االرض واية خجمات اخخى وكحلظ اعادة زراعة الذجيخات والتخبو الدراعيو وكة ما 

 يسات ومػافقة السيشجس  يمدم وحدب تعم
عمى السقاول استعسال االسسشت السقاوم لالمالح فم جسيع انػاع الخخسانو السالمدة لمتخبة  خخسانة  -10

الشطافة؟، ػاعج االعسجة، الجدػر االرضية،ججران التعميات،الججران االستشادية واساساتيا،تغميف االنابيب    الخ 
 سعار ( وبجون أي عالوات او فخو ات فم اال

 الكية والجفع:
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ان كسيات االعسال الػارده فم ججول الكسيات ىم كسيات تقجيخيو ومحكػره لتثبيت االسعار االفخاديو لشػع  - 1
و صخ السػاسيخ   وشبيعة مػاد الدصػح ( التم يتػ ع تشفيحىا خالل مجه العقج وىم  ابمو لمدياده والشقران 

 ات مغ االعسال السشجده فعميا والتم يػافق عمييا السيشجس  بشدب غيخ محجده ويجفع لمسقاول عغ الكسي
عمى السقاول اخح مػافقة صاحب العسة عمى الكسيات التم سيتع تػريجىا لمسذخوع بعج عسة السخصصات  -0

 التشفيحية واية كسيات زائجة لع يتع السػافقة عمبيا مغ  بة صاحب العسة يتحسميا السقاول 
ل ويكػن غيخ مصمػب فم العقج وليذ بامخ خصم مغ السيشجس لغ يكػن مذسػال أي عسة يقػم بو السقاو -3

 فم عسمية الكية 
تكال اعسال خصػط السياه السختمفو بالستخ الصػلم الفعمم الحي يشفحه السقاول حدب نػع و صخ السػاسيخ  -4

ة عمى السخصصات عمى وحدب شبيعة مػاد الدصػح السختمفو وتقاس خصػط السياه السشفحة مغ الشيايات السبيش
محاور خصػط السػاسيخ بجون حدع القصع مغ أكػاع وتييات ونقاصات     الخ وتذسة عسمية الكية السػاسيخ 

 داخة غخف السفاتيح ما لع يحكخ خالف ذلظ  
يجفع عغ السفاتيح واليػايات      الخ بانػاعيا وا صارىا السختمفة بالعجد ويكػن الدعخ لمػحجة شامال جسيع  -5

 ما يمدم بسػجب وثائق العصاء ومتصمباتو وشخوشو 
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 الرقم

 وحدة الكيل بيان االعمال

 المبلغ االجمالي سعر الوحدة الكمية

رقما 
 وكتابة

 دينار فلس دينار فلس

( م شامال 3×3×3تػريج وعسة وتذغية غخفة لمػحات كيخبائيو  ياس    1
 052جسيع االعسال مغ حفخيات وشسع وخخسانة بقػة كدخ ال تقة عغ  

يػم وحجيج التدميح لمقػاعج واالعسجه والدنانيخ  08( بعج 0كغع /سع
والدقف والشطافو والصػبار واعسال الصػب والخبذ والترػيشو ومجة 

" وعدل الدصح زفتو ساخشو وكة مايمدم حدب 4راب  صخ السيالن والسد 
السخصصات والسػاصفات ومػافقة السيشجس السذخف كسا يتزسغ العسة 

تػريج وعسة  رارة داخمية وخارجية ثالثة وجػه لمغخفو والترػيشو شامال 
سع لمذبابيظ واالبػاب وحدب السػاصفات  3تػريج وتخكيب رخام سساكة 

يشجس السذخف كسا يتزسغ العسة تػريج والسخصصات ومػافقة الس
( م كبذ عمى الػجييغ مغ صاج 0×1وتخكيب باب حجيج مزغػط  

ممع( شامال جسيع القصع السعجنية الالزمة والغال سيمشجر  5 1سساكة  
والجىان الدياتم ثالثة وجػه وجسيع ما يمدم بسػجب السخصصات 

و تخكيب شباك والسػاصفات وتعميسات السيشجس كسا يذسة العسة تػريج 
 5 1( م مرشػع مغ الراج سساكة  6 2× 5 1معجنم صشف لػفخ  

ممع شامال أعسال الجىان حدب السخصصات والسػاصفات ومػافقة 
السيشجس السذخف كسا يذسة العسة تػريج وعسة دىان بالستيكم أممذغ 

( ثالثة وجػه مع الحف واالسعجػنو حدب األلػان السصمػبة وذلظ 3 
ان مغ الجاخة والخارج حدب السخصصات والسػاصفات لألسقف والججر 

ومػافقة السيشجس السذخف كسا يذسة العسة تػريج وعسة مجة مرقػلو 
م حػل الغخفو مغ الخخسانة السدمحو سساكة 1لمغخفو واالرصفو بعخض 

         1 بالمقطوع
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يػم شامال  08( بعج 0كغع /سع 052سع بقػة كدخ ال تقة عغ   10
اإلنذائية وكة ما يمدم حدب  الحجيج والحفخ والصسع وعسة الفػاصة

السخصصات والسػاصفات ومػافقة السيشجس السذخف كسا يذسة العسة 
تػريج وتخكيب وتذغية جسيع االعسال الكيخبائيو لمغخفة بحيث تشفح 

التسجيجات الكيخبائية فم الدقف وفم الججران داخة مجاميظ الصػب 
سبة مع السػاسيخ وتحت القرارة شامال االسالك والكػابة باأل صار السشا

والعمب الخاصة شامال لػحة  ػاشع ونيػن مددوج وابخيد ووحجات لالناره 
( ونطام تاريس 0واط عجد   102الخارجيو ذراع  ريخ زئبقيو بقجرة 

 بسػجب االسػاصفات الخاصة وتعميسات السيشجس السذخف

 السجسػع يشقة لسا بعجه  
            

 وحدة الكيل بيان االعمال الرقم

 المبلغ االجمالي سعر الوحدة الكمية

رقما 
 دينار فلس دينار فلس وكتابة

     المجموع منقول مما قبلة  
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ممع وفتحة 9 0معجنم مكػن مغ شخيط شبكم مدئبق سساكة تػريج وتخكيب سياج    2
سع باالرتفاع السبيغ عمى السخصصات ويذسة الدعخ تػريج وتخكيب أعسجة مغ  5×5

ممع مثبتة عسػديا" كة ثالثة أمتار بجبر وخخسانة  52×122(  ياس I Beamحجيج  
 182%( وبقػة كدخ صغخى ال تقة عغ 32% و الجبر72عادية  ندبة الخخسانة 

يػما"حدب السخصصات والسػاصفات والدعخ لمستخ الصػلم لكامة  08بعج  0كغع/سع
ارتفاع الدياج يذسة الحفخ وجسيع السػاد واألعسال بسا فم ذلظ تػريج وتخكيب وشج 

ثالثة أسالك شائكة عمى الجدء العمػي السائة واثشان  صخيان وكحلظ تجعيع الدوايا 
لمرجأ ثالثة وجػه  بسػجب الذخوط الخاصة  باتجاىيغ ودىان األعسجة بجىان مانع

 والسخصصات والسػاصفات وحدب  تعميسات السيشجس السذخف  

         200 م.ط

" 0م( مكػنة مغ ذرفتيغ مرشػعة مغ مػاسيخ0×م5تػريج وتخكيب بػابة لمدياج   3
لذخيط الدياج مغ شبظ جمفشايد وزن خفيف  ومثبت عمييا شخيط شبكم مدئبق مساثة 

ممع والدعخ يذسة تػريج وصب خخسانة مدمحة  ػة  9 0سع سساكة  5×5 ياسم 
شامال أعسال الحفخيات والصػبار لمقػاعج والدنانيخواألعسجة  0كغع/سع052تحسة 

م مغ الػاح  5 0سع بارتفاع  42×42الخخسانية السدمحة ويكػن شػبار األعسجة 
يج وتخكيب حجيج التدميح لمقػاعج واالعسجه والدنانيخ فيخفيذ أممذ  والدعخ يذسة تػر 

والدعخ يذسة أيزا الحف والجىان وجيان تـسيذ ووجييغ زياتم والدعخ يذسة أيزا 
تخكيب األيادي والغال والسفرالت والج ػرة والقفة وعسة زوايا رأسية وعمػية وجانبية 

خصصات وتعميسات وتثبيتيا فم األعسجة لمبػابة الخئيدية حدب السػاصفات والس
 السيشجس السذخف  

         1 عدد
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سع بعج الجحة حدب  7تػريج وفخش ودحة وكػي وعسة خمصة إسفمتية سساكة    4
السشاسيب السصمػبو تجخبة مارشة ، والدعخ يذسة تدػية الداحة او الصخيق حدب 

وميسا كانت الدساكو وذلظ بالحفخ فم أي نػع مغ انػاع التخبة والرخخ    الخ ، 
والدعخ يذسة الترخف بشاتج الحفخيات لمصسع ضسغ السػ ع وفم حالة عجم صالحية 

أو كفاية ناتج الحفخيات يتع الصسع مغ مػاد مختاره وتجك وتخص جيجا" بػاسصة 
% حدب تجخبة البخوكتػر السعجل ، 95والجحة لجرجة رك السجاحة مع الخش بالساء 

 02(  سساكة B.Cويذسة الدعخ تػريج وخمط وفخش شبقة أساس مغ البيذ كػرس  
سع بعج الجحة مع الخش بالساء ويخمط ويجحة جيجا" بسجحمة إرتجاجية لمحرػل عمى 

ن % حدب تجخبة البخوكتػر السعجل والفخد يجب أن يكػ122درجة دك التقة عغ 
بػاسصة الجخيجر مع مخاعاة السيػل لترخي: مياه األمصار، ويذسة الدعخ تػريج ورش 

مع عسة التجخبة ويجب الخش  0كغع /م 5 1( بسعجل M.C-70الػجة التـسيدم  
بالخشاش السيكانيكم شامال جسيع الفحػصات الالزمة وحدب السػاصفات وتعميسات 

 السيشجس السذخف   

         300 2م

واط شامال"  102تػريج وتخكيب وحجات لالناره الخارجيو ذراع  ريخ زئبقيو بقجرة  5
 التػصيالت الكيخبائيو مغ السرجر وجسيع االعسال التابعو

         3 عدد

 المجموع ينقل لما بعده   
    

        

        

 وحدة الكيل االعمالبيان  الرقم

 المبلغ االجمالي سعر الوحدة الكمية

رقما 
 دينار فلس دينار فلس وكتابة

     المجموع منقول مما قبلة  
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، وتػريج class C40"  4تػريج وحفخ وتسجيج مػاسيخ مياه دكتاية   صخ  6
" ،حدب السصمػب شبقا  لمسػاصفات 4 صخ black steelوتخكيب مػاسيخ حجيج 

وفم األماكغ التم يحجدىا جياز اإلشخاف والدعخ يذسة حفخ الخشادق فم 
شبقا  لمسػاصفات الفشية … جسيع أنػاع التخبة مغ صخخ وخخسانة وإسفمت الخ 

السعتسجة وإعادة األوضاع مع التدػية والصسع والجك جيجا  وعمى شبقات 
عمى الساسػره  مع وضع الذخيط التححيخي السسغشط ويكػن والتـميغ  اسفة وا

الصسع حدب مػاصفات سمصة السياه ونقة ناتج الحفخ خارج السػ ع    والدعخ 
يذسة تػريج وتخكيب جسيع القصع الالزمة   مثة التيات والسفف واالدابتخ 
واالكػاع والمحام والعدل   الخ( لخبط الخصػط السقتخحة مع بعزيا ميسا 

فت ا صارىا   والدعخ يذسة تػريج وتخكيب جسيع القصع الالزمة وشبظ اختم
الخصػط السقتخحة مع القائسة وشبظ الخط السقتخح عشج فػىة البئخ وعمى مجخة 

الخدان القائع فم محصة الكػم االحسخ والدعخ يذسة تكمفة فحػصات الزغط 
السختبخات   والكمػرة والغدية وجسيع فحػصات الشػعية التم تقػم بيا مجيخية

وعمى السقاول التشديق مع البمجية / االشغال العامة/ ىشجسة البمجيات لتحجيج 
مدار الخط السقتخح وتكػن كمفة اعادة االوضاع حدب السصمػب مغ الجية 
السعشية   البمجية او االشغال العامة او ىشجسة البمجيات ( محسمة عمى سعخ 

 السيشجس السذخف وكسا يمم : الستخ الصػلم   والعسة يكػن حدب تعميسات

            

"  فم االسفمت او 4تػريج وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتاية  صخ -  أ-6
 البالط او سصح خخسانم  فم شخيق تابع لمبمجيو او اشغال ثانػي( 

         100 م.ط

"   فم الديمغ كػت 4 تػريج وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتاية  صخ-  ب-6
  فم شخيق تابع لمبمجيو او اشغال ثانػي(  

         50 م.ط

"  فم االرض 4تػريج وحفخ وتسجيج خصػط مياه دكتاية  صخ -  ج-6
 الصبيعية فم شخيق تابع لمبمجيو او اشغال ثانػي(   

         1350 م.ط
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"  بذكة 4 صخ   Black steelتػريج وتسجيج مػاسيخ مياه حجيج  د-6
مكذػف مغ فػىة البئخ لبجاية الخط السقتخح و مغ نياية الخط السقتخح 

" السقتخح  و 4ولغاية مجخة الخدان القائع شامال الذبظ مع خط الجكتاية 
 مع فػىة البئخ و مع مجخة الخدان القائع شامال المحام والعدل

         50 م.ط

7 

 Readyيػما(  08بعج  0كغع/سع052تػريج وصب خخسانو مدمحو   
mix  لعسة تغميف لسػاسيخ السياه والرخف الرحم شامال  الصػبار

وحجيج التدميح والحفخيات واعادة الصسع ونقة الفائس واعادة 
         10 3م االوضاع الخ وكافة االعسال التابعة والكسية تقجيخية  

             المجموع ينقل لما بعده   

 بيان االعمال الرقم
وحدة 
 الكيل

 المبلغ االجمالي سعر الوحدة الكمية

رقما 
 دينار فلس دينار فلس وكتابة

             المجموع منقول مما قبله  
8 

تػريج وتخكيب مجسػعة تجييدات البئخ والخبط عمى فػىة البئخ،شامال" 
المحام والعدل والقز والتخكيب وجسيع االعسال الالزمو عمسـا  أن الزغط 

 بار وكالتالم:05االسسم لمسفـاتيح والقصع 
            

         1 عدد (  D.FL.Gate Valves)  " 4محبذ  صخ أ
 (   Water Meter Mech. Type: )" 4 صخ عجاد مياه ميكانيكم ب

         1 عدد
(مغ المصفبه + مأخذ ػينو  D.FL.Check Valves)  "4رداد  صخ ت

 "1/0حنفية 
         1 عدد

شامال تػريج   ( D.FL.Gate Valves) "0مفتاح لمغدية  صخ  ث
م 15ممع  مجفػنة بصػل تقخيبم 63وتخكيب مػاسيخ بػلم اثيميغ   صخ 

مغ شامال" الحفخ والصسع واعادة الػضع والسرب نياية خط الغدية 
  وحدب السخصصات السخفقو 

         1 عدد

             المجموع االجمالي   
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 بيان االعمال الرقم

 المجموع رقما"

 دينار فلس المجموع كتابة"

             مجموع قيمة االعمال  1

       المجموع الكلي  

       تنزيل أو زيادة  

       المجموع الكلي بعد التنزيل أو الزيادة  

        
        

 

 ............................................................................................................ دينار ال غير .فقط 
 

        
 

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

        
 

 التاريخ : .......... /.......... / ............  
      

        
        

        

        

         


